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Excursies in Ederveen
De jeugd heeft de toekomst
De ontvangstzaal in Ederveen is
uitermate geschikt voor excursies
en gastcolleges. Daarvan wordt
door verschillende scholen
dankbaar gebruik gemaakt. Ook
dit najaar kreeg Edelveen weer
volop bezoek.
Op maandag 31 oktober kwamen leerlingen van het Groenhorstcollege in Barneveld een kijkje. In hun eerste oriënterende
jaar gaan de leerlingen op bezoek bij alle
verschillende veehouderijsectoren. Voor
velen was het een eerste kennismaking
met de nertsenhouderij. Deze jonge mannen, die vier dagen per week werkzaam zijn
op een boerderij en één dag per week naar
school gaan, waren zeer geïnteresseerd en
duidelijk praktisch ingesteld. Op de vraag
of ze allemaal ook meteen na de middelbare school werk hadden, werd volmondig
positief geknikt. Boerderijen zijn tegenwoordig zo groot dat de boer het niet meer
alleen af kan. Hun hulp is hard nodig. Een
enkeling had wel eens met nertsen
gewerkt (een van hen deed dat ook nu)
maar het merendeel had ze zelfs nog nooit
in levende lijve gezien.
De docent die normalerwijze de groep volgens eigen zeggen regelmatig tot de orde
moest roepen om de leerlingen bij de les te

Jacqueline Manders
PR & Communicatie

Leerlingen van het Groenhorstcollege

houden, had daar dit keer beduidend minder last van. Nertsenhouderij was voor hen
totaal nieuw. Ook al leven onderwerpen als
‘ethiek’ en ‘rechten voor dieren’ absoluut
niet voor hen, toch kwamen zij na de rondleiding even ter sprake. “Onzin allemaal,
gewoon goed voor de dieren zorgen en
dan maakt het toch niet uit waarvoor je ze
gebruikt?” Een van hen zegt het er onderling met collega’s tijdens de koffie wel eens
over te hebben. “Niemand begrijpt er iets
van. De dieren hoeven niks te doen, wij verzorgen ze prima en ze krijgen hun eten en
drinken op een presenteerblaadje aangereikt. Wat wil men nu nog meer?”

ten van de HAS Den Bosch en Dronten,
Wageningen UR en de dierenartsenopleiding van de Universiteit Utrecht. Voor de
maar liefst 50 studenten van HAS Den
Bosch, een weekje eerder op bezoek, was
het ook meteen duidelijk: mooie sector
waar tenminste nog iets verdiend wordt!
Na een uitgebreide inleiding door Wim Verhagen over de jaarcyclus van de nerts, mest
& milieu, over PR & politiek, het veilingwezen en het eindproduct bont, volgde een
rondleiding door de stal en de sheds. Velen
zaten al snel met de rekenmachine in de
hand. Na afloop vond nog een interessante
discussie plaats. De jeugd heeft de toekomst en de pelsdierenhouderij verdient
daarin een mooie plaats.

Dat de NFE goede contacten heeft met
agrarische scholen op allerlei niveaus blijkt
wel uit het feit dat velen ons weten te vinden voor een excursie. Door de jaren heen
worden vaste gastcolleges verzorgd voor
leerlingen van bijvoorbeeld het Groenhorstcollege uit Barneveld en voor studenLeerlingen van de HAS
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