Blanco op excursie
naar Edelveen
Aanstaande moeders die ongegeneerd op hun rug liggen uit te buiken
Het Groenhorst College in Barneveld besteedt tegenwoordig elk jaar een
lesblok aan de nertsenhouderij. Wanneer het dan zover is en studenten
een sector moeten kiezen waar zij een project over doen, is er elk jaar wel
een groepje dat kiest voor de nertsen.
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Fabienne Marinus, Elisa de Jong, Skander
Mammi en Jasper Leeuw volgen de opleiding dierenverzorging/management
breed. Instroming is mogelijk rechtstreeks
vanaf het VMBO of via het MBO. Naast de
info via school, hadden ze wel al op de
website gekeken van de NFE, maar verder
kwamen ze volledig blanco op excursie.
Geen van hen had ooit eerder nertsen
gezien. Op mijn vraag waar zij hun toekomst zien, krijg ik antwoorden als: in de
dierenambulance, een dierenasiel, dierentuin, dierenspeciaalzaak, dierenverzorger
het liefst bij de politie (honden of paarden). Een van hen noemt heel concreet
dat hij iets wil met reptielen en amfibieën.
(Gelukkig herkenden zijn medestudenten
de term herpetoloog ook niet.) Mooi om te
zien en horen hoe onbevangen zij tegenover onze sector staan.

aan vragen kwam voorbij waarvan zij uiteindelijk een filmpje worden geacht te
monteren. Daarna volgde een wandeling
over de farm. De machines zijn op alle
farms zo’n beetje hetzelfde en een onderzoeksaccommodatie is niet anders dan
welk ander nertsenbedrijf echter met wel
het verschil dat hier meer te zien is. Zoals
altijd eerst de hal met de verschillende
huisvestingsvormen (traditionele rennen,
horizontale en verticale gekoppelde
rennen, diverse kooiverrijkingen etc…) en
daarna de sheds. Ook hier werd weer de
videocamera aangezet. Het was heerlijk
voorjaarsweer en vooral de aanstaande
moeders die ongegeneerd op hun rug
heerlijk lagen uit te buiken van hun maaltijd zorgden voor hilariteit, evenals de
prachtige grote indrukwekkende nieuwe
kwaliteitsreuen uit Denemarken.

Na een inleidend gesprek over de werkzaamheden van de NFE, Edelveen, de jaarcyclus van de nerts, met alles daarom
heen, een korte toelichting op de politieke
situatie en natuurlijk iets over ethiek werd
een videocamera aangezet. Een waslijst

Na afloop waren ze heel tevreden over het
resultaat. Het project zou moeten lukken!
Nog even afwachten welk punt zij gaan
scoren. Al met al een geslaagde excursie
met enthousiaste studenten.
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