NIEUWSBRIEF
Droog, droger, droogst… en wat een hitte! Pfff, de zomer viel bepaald
niet mee op de boerderij. Zowel voor de dieren als voor onszelf was het
regelmatig afzien geblazen. Hoewel we tussendoor ook wel wat hebben
kunnen genieten van een paar uur vrije tijd en mooi weer, zijn de
gevolgen van de droogte en de hitte goed merkbaar. En dat baart ons
best een beetje zorgen. Daarom hebben we iets bedacht…
De zomer van 2018
Het is jullie vast niet ontgaan dat we een hete, droge zomer
achter de rug hebben. Niet eerder maakten we zulke hoge
temperaturen mee en niet eerder hebben we ervaren hoe het is
als er zo’n lange tijd geen neerslag valt.
Wat voel je je dan afhankelijk van Degene Die alles in Zijn handen
heeft en Die bepaald wanneer en waar de regen valt. Het waren
(en zijn) vreemde weken waarin we enerzijds vertrouwden dat het
goed zou komen en waar we anderzijds met lede ogen moesten
aanzien hoe de zorgvuldig opgebouwde wintervoorraad
aangebroken moest worden, zonder enig teken van hoop dat we
die voorraad weer zouden kunnen aanvullen.

Weet je dat het een fabeltje is
om te denken dat koeien
leidingwater krijgen? Onze
dieren krijgen water uit de bron
van ons bedrijf; grondwater dat
steeds door regen wordt
aangevuld
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En dan de hitte… Al bij een temperatuur rond de 20°C kan een
koe de eerste symptomen van hittestress vertonen.
Een koude winter is voor een koe geen probleem, maar een
warme zomer maakt het zwaar voor de dieren. Eerst hielden
we ze overdag binnen en ’s nachts naar buiten, maar toen het
gras op was, hebben we ze steeds de keuze gelaten: binnen of
buiten. Met de hitte bleven de dames lekker binnen. Daar
kregen ze voer dat we extra smakelijk maakten met biologisch
bietensap, en we voegden een middel toe waardoor ze goed
bleven herkauwen en speeksel produceren.
’s Avonds na het melken vraten ze hun buik weer goed vol, om
vervolgens buiten in de wei rustig te gaan liggen herkauwen. En
in plaats van water uit de sloot drinken, dronken ze alleen
binnen uit de waterbakken, die Rutger goed schoonhield.
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Koning van het grasland
Van 11 t/m 14 juli vond er op onze boerderij een theatervoorstelling plaats, ‘Koning van het grasland’.
Wat een bijzondere ervaring! Onze serrestal was ruim voor de helft leeg en schoongemaakt. Cateringbedrijf De
Picknicktafel verzorgde daar alle avonden een heerlijk diner, dat goed werd bezocht. Onvoorstelbaar, wat een
mensen! Na de voorstelling kon men onder genot van een drankje met elkaar (en met ons) napraten over de
voorstelling.
Want de voorstelling maakte indruk. In anderhalf uur tijd werd, door slechts een handjevol spelers, duidelijk gemaakt
hoe complex de agrarische sector in elkaar zit. Zonder oordeel, zonder wijzende vinger werd duidelijk hoe ingewikkeld
het allemaal is. Een voorstelling die iedere veganist, vegetariër of vleeseter zou moeten kijken. Weet je bijvoorbeeld
dat we onze welvaart voor een groot deel te danken hebben aan de export van onze landbouwproducten? Zelfs als je
dus geen vlees eet of melk drinkt, profiteer je dus wel degelijk van de producten die Nederlandse boeren leveren. Eet
je vlees of drink je melk, besef dan dat je in Nederland maar weinig betaalt voor deze producten en dat dit
consumptiegedrag bepaalde ontwikkelingen in de sector in stand houdt.

Vorig jaar nooit gedacht dat we deze stal een jaar later als restaurant zouden gebruiken!
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Aan het begin van de nieuwsbrief schreven we al dat we naar aanleiding van de gevolgen van
de extreme hitte en droogte iets hebben bedacht.
Wij gaan starten met c(r)ow(d)funding!
Al een jaar of twee terug begonnen plannen voor crowdfunding te ontstaan. Wil je als jonge boer
bewuste keuzes kunnen maken én je bedrijf gezond ontwikkelen voor de toekomst, dan ontkom je
er niet aan dat je financiering moet zoeken. Destijds schoven we onze plannen even opzij. Tja, je
kunt niet alles tegelijk en toen hadden we genoeg andere zaken die onze aandacht nodig hadden.
Maar nu lijkt de tijd rijp. Maar spannend is het ook! Hoe zal het gaan? Is het niet gek om op deze
wijze je bedrijf onder de aandacht te brengen?
En dus nemen we de stap en springen we – opnieuw – in het diepe. Volgend jaar willen we onze
serrestal kunnen afbetalen aan de bank, en wat zou het mooi zijn als we dat geld bij elkaar krijgen!
Dat zou ons persoonlijk een stukje rust bezorgen en het geeft ons daarna weer de ruimte om ons
bedrijf verder te ontwikkelen.
Het concept is bijna klaar, de laatste praktische punten zijn we momenteel nog aan het finetunen,
en dan gaan we echt van start. Wat we van plan zijn? Nou, het volgende:
Het minimumbedrag dat je kunt inleggen is € 100. Daarvoor krijg je van ons een tegoed van 110
pareltjes, die je in kunt wisselen voor producten en/ of diensten van onze boerderij. Denk aan vlees,
melk, yoghurt of bijvoorbeeld een kinderfeestje.
Door te investeren in onze serrestal, bouw je letterlijk mee aan verduurzaming van ons melkveebedrijf.
Het draagt eraan bij dat wij onze koeien de beste zorg kunnen blijven geven die ze verdienen, dat we
natuur op onze boerderij een plekje kunnen blijven geven en dat het milieu minder zwaar belast
wordt.
Zo kun jij genieten van al het lekkers en moois dat ons bedrijf te bieden heeft, en kunnen wij ons werk
blijven doen: (H)eerlijk voedsel produceren voor de Nederlandse consument!
Zodra we alles in kannen en kruiken hebben, zullen we meer informatie en een stukje praktische zaken
toelichten en rondsturen. En dan hopen we natuurlijk dat we een heleboel positieve reacties krijgen 
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En dan nog even dit…

Vanaf 1 augustus hebben we prijswijzigingen door moeten voeren. Als gevolg van de gestegen voerprijzen en het
dreigende tekort aan voer, hebben we de prijzen van onze vleespakketten flink moeten verhogen. Een vleespakket
kost nu € 12,50 per kg biologisch rundvlees. De prijzen van de individuele vleessoorten hadden we al verhoogd, die
blijven vooralsnog gelijk. Hopelijk weerhoudt het jullie er niet van om ons lekkere, biologische rundvlees te blijven
kopen!

En bijna is het zover… maandag 20 augustus vertrekken we voor een midweekje vakantie naar Texel! Wat kijken we
daar enorm naar uit met z’n allen! Tot en met 26 augustus zijn we even volledig offline, vanaf 27 augustus zijn we
weer bereikbaar!
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Nog een paar (huishoudelijke) mededelingen vanaf de boerderij:

-

-

-

-

Bezoek je ons bedrijf, dan is het goed te weten dat honden niet zijn toegestaan, ook niet aangelijnd.
Honden kunnen een parasiet bij zich dragen waar onze koeien ziek van worden. Dat willen we uiteraard
zoveel mogelijk voorkomen!
Om melk en vlees te kopen hoef je niet te wachten tot een Boerenzaterdag. Die verkoop gaat altijd door.
Omdat we geen officiële winkel hebben, hanteren we ook geen vaste openingstijden. Even een mailtje of
telefoontje van tevoren voorkomt dat je voor een dicht hek komt te staan!
Tijdens de Boerenzaterdagen, die we op de eerste zaterdag van de maand willen gaan organiseren, is het
ook mogelijk om rauwe melk vanuit de tank te kopen. De melk kost € 1,00 per liter. Een glazen fles (die je
kunt hergebruiken) kost eveneens € 1,00.
De prijslijst voor het vlees vind je op onze website. Enne.. weet je al dat je ook bij ons kunt pinnen?!

Wil je meer foto’s van ons bedrijf zien, of op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op de boerderij, like onze
facebookpagina!

Boerderij ‘De Bonte Parels’
Familie Hennipman
Korssesteeg 3
3615 AS Westbroek
0346 – 282 098
06 – 50 473 185
http://www.debonteparels.nl
www.facebook.com/debonteparels
debonteparels@hotmail.com
*Op zondag hebben we een dag rust. Dan ontvangen we geen gasten en verkopen we geen vlees. De overige dagen
zijn we, op afspraak, bijna altijd te bezoeken. Bel wel even van tevoren!
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