NIEUWSBRIEF
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de zorgen die de droge, hete
zomer met zich meebracht, én kondigden we onze crowdfundingsactie
aan. Niet wetend dat we daar zoveel positieve reacties op zouden
krijgen.. wow! In deze nieuwsbrief gaan we de actie verder toelichten en
lees je hoe je een steentje bij kunt dragen aan de verduurzaming van
ons melkveebedrijf.
Onvoorstelbaar…
Na amper een week regen kleurden de weilanden alweer groen.
Niet te geloven! Het gras groeide, en wel zo hard dat we een
maand na de eerste regen de vierde snede gras konden oogsten.
Wow! Wat een dankbaarheid.

krijgen, zodat in de bodem voldoende voorraad kan worden
opgeslagen voor het volgende voorjaar en de volgende zomer.
Want zonder zo’n voorraad kan het uiteindelijk echt de
verkeerde kant opgaan. En dat willen we natuurlijk niet.

Inmiddels hebben we zelfs de vijfde snede geoogst. Het gras van
deze snede hebben we in grote balen laten persen en vervolgens
in plastic laten wikkelen, eenvoudigweg omdat de kuilplaten vol
liggen en we het gras anders niet goed kunnen houden.

Voor nu genieten we stiekem ook van het mooie weer, zeker
nu de herfstvakantie is aangebroken!

Toch zijn de zorgen rondom de droogte nog niet weg. En dat geldt
niet alleen voor de landbouw. Ook de binnenvaart bijvoorbeeld,
heeft grote problemen door de lage waterstand. We blijven nog
steeds hopen dat we in de herfst en winter flink neerslag zullen
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NIEUWSBRIEF
CROWDFUNDING
In eerste instantie leek het een noodsprong: de tegenvallende opbrengsten door de droogte en de
hoge, extra voerkosten maakten de financiële situatie krap. Gelukkig groeit het gras weer, hebben
we flink kunnen oogsten en is de rust weergekeerd.
Toch zetten we de crowdfunding door. Niet als noodsprong, maar als serieus onderdeel van onze
bedrijfsvoering. Een collegaboer die ditzelfde concept al een aantal jaar met succes toepast, noemt
het ‘sociaal kapitaal’. Een mooie term die we graag overnemen.
Waarom crowdfunding?
Het bouwen aan een duurzaam melkveebedrijf is iets wat wij als boeren niet alleen kunnen. Alleen
al de hoge rentes bij de bank zijn een flinke kostenpost die een goede ontwikkeling van ons bedrijf
in de weg staan.
Door je geld als renteloze lening beschikbaar te stellen aan ons bedrijf, weet je 100% zeker waar je
centjes zijn gebleven en hoef je je niet af te vragen wat er met jouw geld gebeurt. Je draagt je
steentje bij aan een eerlijkere, duurzamere manier van voedsel produceren. Want (h) eerlijk eten,
willen we uiteindelijk allemaal!
Voor wie is het bedoeld?
We beseffen dat lang niet iedereen de middelen heeft om mee te doen met crowdfunding. Dat is
logisch, en deze oproep is absoluut niet bedoeld om te bedelen om geld.
Wel hebben we besloten de crowdfunding in tweeën te splitsen: je kunt ons steunen met een
renteloze lening, die je uiteindelijk terugbetaald krijgt, of je kunt een klein bedrag storten die je
terugkrijgt in de vorm van een tegoed, dat je kunt besteden aan producten en/ of diensten.
Renteloze lening
Kies je voor een renteloze lening, dan krijg je van ons een overeenkomst die zowel wijzelf als jou/
jullie invullen en ondertekenen. De vermelde bedragen daarop liggen tussen de € 1.000 en € 5.000.
Het terugbetalen van de lening begint na vijf jaar, en dat doen we in de vorm van certificaten die je
kunt verzilveren.
Het gaat om een renteloze lening, dus je bedrag blijft gelijk. Toch willen we wel een vorm van rente
geven, we zijn tenslotte ondernemers en we bedanken je graag voor je steun! Dat willen we gaan
uitvoeren door je uit te nodigen voor een uitgebreide rondleiding (inclusief koffie, thee & lekkers)
op ons bedrijf. Afhankelijk van je bijdrage wordt deze rondleiding uitgebreid met een lunch, een
adoptiekoe of een vleespakket.
Interesse? Mail ons voor meer informatie naar debonteparelscrowdfunding@gmail.com.
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NIEUWSBRIEF
COWFUNDING
De tweede mogelijkheid om mee te doen, hebben we de ‘cowfunding’ genoemd.
Je maakt dan een bedrag aan ons over van € 50, € 100, € 250 of € 250. Je krijgt dan een tegoed in
de vorm van een stempelkaart. Dat tegoed kun je besteden aan producten en/ of diensten van ons
bedrijf. Zoals onder andere:
-

Biologisch rundvlees
Biologische rauwe melk, inclusief fles: 2 pareltjes per liter
Biologische boerenyoghurt, inclusief fles: 3 pareltjes per liter
Kinderfeestje voor zes kinderen (75 pareltjes)
Rondleiding met boerenlunch (150 pareltjes)
Adoptiekoe voor 1 jaar (50 pareltjes)

Interesse? Mail ons voor meer informatie naar debonteparelscrowdfunding@gmail.com. Mocht je
ons al gemaild hebben, dan kun je de komende dagen eindelijk een reactie van ons verwachten. Het
enorme aantal reacties maakte dat we even tijd nodig hadden om alles goed voor te bereiden, maar
we zijn zover 
Je ontvangt dan van ons een contractje om in te vullen en te ondertekenen. Als je het document van
ons ondertekend retour hebt ontvangen, is je tegoed geldig. Als je ons bedrijf bezoekt om je tegoed
in te wisselen, dan krijg je je stempelkaart waarmee we het tegoed kunnen bijhouden.

Mocht je je afvragen waarom we in beide gevallen werken met contracten.. Dit heeft te maken met
de wijze waarop we de crowdfunding boekhoudkundig vast willen leggen. Het komt als
financieringsvorm in onze boekhouding, en door op deze wijze te werken, is het voor de
belastingdienst duidelijk dat het niet om giften gaat, maar om een lening.

Dit was de uitleg/ toelichting op onze crowdfundingsactie. Hoewel we er zelf volledig achter staan
en er enthousiast over zijn, is het tegelijk ook een spannende stap. We zijn ongelofelijk blij en
verwonderen ons over de reacties die we krijgen. Echt super om zo weer vol energie aan de slag te
zijn op ons bedrijf!
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Met de keuzes die wij voor en met ons bedrijf maken, bewegen we ons flink tegen de stroom in. Geen groei,
geen intensivering, maar juist op zoek naar manieren om rentmeesterschap nog meer vorm te kunnen geven.
Dat is niet altijd makkelijk; de maatschappij is positief over onze ideeën en plannen, maar collega’s kijken nogal
eens argwanend naar ons, bekritiserend zelfs. Dat voelt wel eens eenzaam, omdat je het anders doet dan een
ander.
Dan is het bijzonder als er weer eens iets op je pad komt, wat je bedrijf in de kijker zet. Júist onze ‘tegen de
stroom in’ filosofie, leidde tot een dag filmopnames op ons bedrijf. Het is een bijzonder project waar we tzt
meer over vertellen. Hieronder een paar foto’s van onze oudste zoon, die heeeeel graag gefilmd wilde worden,
en die met een heus microfoontje geïnterviewd werd 
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En dan nog even dit…

In de vorige nieuwsbrief schreven we al over de verhoging van de prijzen voor onze vleespakketten. Een
vleespakket kost nu € 12,50 per kg biologisch rundvlees.
Op dat vlak is er nog iets veranderd: onze slager is gestopt met slachten, en we zijn in gesprek met een andere
slager. Wat dat precies inhoudt voor de prijzen van het vlees, kunnen we op dit moment nog niet melden. Er is nog
wat voorraad in de vriezer, maar binnenkort wordt er wel weer een koe geslacht. We laten het zeker op tijd weten
als we de prijzen moeten gaan aanpassen. Maar hopelijk weerhoudt het jullie er niet van om ons lekkere,
biologische rundvlees te blijven kopen!
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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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