


Van een crisis maakten we een kans, onmacht bogen we
om in kracht. Meer dan tweeduizend landgenoten
adopteerden in de voorbije twee jaar een koe en verbon-
den zich met de boer. De Max Havelaargedachte
toegepast op het Nederlandse platteland!
Een waar breekijzer om de landbouw, de boeren, de
dieren, de natuur, onszelf, en onze kinderen in
Nederland een vitale, duurzame toekomst te geven.
Reden tot feest dus.

Onze koe in het zonnetje
De actie Adopteer een Koe gaat op 3 april haar derde
levensjaar in. Hebben we al bereikt waar we heen
wilden? Ja. En tegelijkertijd hebben we de smaak nu
goed te pakken. Er zijn nog tientallen boeren, duizenden
koeien die we óók willen binnenhalen. En zolang het
inkomen van de Nederlandse boer achteruit blijft gaan,
willen we nog duizenden méér burgervrienden. Mensen
die zich bekommeren om het welzijn van mens en dier.
Zolang er een energievretend proces in stand blijft waar-
bij we vlees importeren uit verre landen terwijl ‘om de
hoek’ de beste kwaliteit in de wei staat, willen we con-
sumenten op een eigentijdse, pakkende wijze bewust
maken van hun keuzes.

Vrienden werven vrienden
Daarom hebben we een doodeenvoudig idee om het
aantal sympathisanten van onze actie te verdubbelen.
Op zaterdag 3 april – de geboortedag van de actie –
houden we bij zoveel mogelijk Adopteer-een-koe-bedrij-
ven een boerderijdag. Een open dag voor alle adop-
tievrienden en voor hún vrienden.

We vragen u, adoptievrienden, om op die dag allemaal
minstens één vriend(in) mee te nemen naar uw boer, en
er minstens één over te halen om zich bij de actie aan te
sluiten. Stel je eens voor – tweeduizend nieuwe vrienden
op één dag!

Dat hoeven geen adoptievrienden te zijn. Want ook wie
niet per se een eigen koe wil, maar wel een paar keer
per jaar naar de boerderij wil, een boer wil steunen, of
zelfs een dagje wil helpen, is welkom. 
Hij of zij kan Vriend van de boerderij worden. 
Voor € 45,38 steun je Stichting Milieubewustzijn (die tot
nu toe meer dan 50% van de kosten voor het project uit
haar eigen reserves heeft gefinancierd), maak je twee
keer per jaar een open dag mee op de boerderij, krijg je
5 keer per jaar de Koevoet, en ontvang je een
waardebon van € 30 waarmee je producten van de
boerderij kunt kopen. Vlees, zuivel, kaas, kip, streekpro-
ducten, cursussen of kamperen in plaats van een koe.

Het mes snijdt aan twee kanten: door meer mensen 
naar de boerderij te trekken, versterken we de band 
tussen burger en boer, steunen we de boer en creëren
we een duurzame landbouwsector, waarvan we uitein-
delijk allemaal de vruchten plukken.

Het plan voor deze dag wordt gesteund door een groot
aantal van onze boeren. 

En misschien kunt u óók tot steun zijn. Bel uw eigen
boer op. Vraag wat-ie gaat doen en of u hem kunt
helpen. Want op een boerenbedrijf is elke extra hand
welkom.

Maar ook zonder rechtstreekse hulp kunt u een steentje
bijdragen. Hang deze poster op waar u denkt dat er
animo is. En vooral: breng op 3 april uw vrienden mee!

Namens Stichting Milieubewustzijn,
Anne Stijkel, directeur
Karina IJland, coördinator

Landbouw verbindt cultuur met
natuur
Samenleven is succesvol als we beseffen dat we samen
leven. Beseffen dat mens, dier en natuur in evenwicht
met elkaar verbonden zijn.

De mens heeft zich in zijn cultiveringdrift laten verleiden
tot korte-termijntrajecten. Trajecten van één ambtstermi-
jn, of één regeringsperiode.

Bij het maken van plannen denken gezagsdragers en
bedrijfsvoerders teveel aan de effecten op de korte ter-
mijn. Ze pakken liever vandaag winst dan morgen, ze
boeken liever nú een succesje dat snel af te rekenen valt
en snel te incasseren is, dan evenwicht op de lange duur.
Hier wordt immers geld mee verdiend! (snel, sneller,
snelst of groot, groter, grootst)

De landbouw is oeroud. Gebaseerd op een evenwichtige
samenwerking tussen mens, dier en natuur. Landbouw
verbindt natuurlijke levensprocessen van zaaien en oog-
sten, eten en gegeten worden en paren, baren en ster-
ven. Natuurlijke levensprocessen hebben de kracht van
de natuur, de kracht van het voortbestaan van de soort. 
Deze natuurlijke levensprocessen zijn organisch en daar-
door zelfordenend en zorgen voor elkaar, zijn gezond.

De boer en zijn gezin zijn de beheerders van de
boerderij, de hof, het aardse paradijs, de Hof van Eden.
Zij maken zich dienstbaar aan de hof.  Zij zorgen dat het
met de mens, het dier en de natuur goed gaat. De boer
en zijn gezin werken met natuurlijke levensprocessen. 
Zij verbinden de natuurlijke levensprocessen. 

Landbouw verbindt de aarde met alles daarop en daar-
boven. Landbouw verbindt ons mensen met de natuur-
lijke levensprocessen. Landbouw laat zien dat er gezaaid
en geoogst moet worden, willen we een wereld voor
onze kindskinderen achterlaten die voeding biedt voor
mens en dier. Landbouw maakt ons dienstbaar aan het
voortbestaan van onze soort.

Landbouw als basis voor een samenleving 
met een natuurlijk waarde- en normbesef.

Voorst, 23 januari 2004
Marente Hupkes-Bouman

Welke boeren doen mee?
Aan de landelijke open dag ”Adopteer een koe”
op 3 april doen de volgende boeren mee:
Almere: Saat (Stadsboerderij) 
Ambt Delden: Scholten (de Oosterhof) 
Beers: Rypma (de Swetteblom) 
Beneden Leeuwen: Hoefnagel (Henricushoeve)
Beilen: Van Dijk
Bergambacht: Bos
Bolsward: Brandsma 
Bunschoten: Huijgen (de Eemlandhoeve)
Dalfsen: Scholten (Midwayfarm)
Dalfsen: Jalink (het Meulemans) 
Delft: V. d. Berg (Hoeve Ackerdijk)
Drachten: Oosterhof
Drogeham: Krol (HamsterMieden)
Eemnes: Overeem 
Erichem: Robbers (de Terp) 
Erp: Van Heeswijk
Hardinxveld Giessendam: De Wit
Harlingen: Koekkoek (Harmannahoeve)
De Hoef: Van der Horst
Kamerik: Van der Laan (Beekhoeve)
Linschoten: Kool (Adrianahoeve)
Mijdrecht: De Graaf (Sporthoeve)
Nieuw Balinge: Klijnjan (Hogestoep) 
Nieuwland: Heikoop
Noordeloos: Bouwman
Nuenen: Adriaans
Putten: Van de Beek
Roodkerk: Schipper 
Slootdorp: Lont (Cormeyhoeve)
Sondel: Deinum/Ensing
Sprundel: De Bont (de Bontekoe) 
Terwolde: Bosgoed 
Vinkenbuurt: Hiemstra (De Schans)
Voorst: Hupkes
Weesp: Ter Beek
Westerbeek: Verstraten 
Wilnis: Samsom, 
Woubrugge: Van Santen 
Zegveld: De Vink
Zegveld: Spruijt 
Zoeterwoude: Van Rijn ('t Geertje)
Staat 'uw' boer er niet bij? Dan houdt hij de open dag
eerder of later dan 3 april, of zijn deelname was nog niet
bekend toen we deze poster lieten maken. 
Ons advies: bel hem zelf even op!

Sponsors
Deze eerste landelijke open dag van AEK-bedrijven,
mede in het kader van “vrienden werven vrienden” wordt
gesponsord door de Haella stichting. 
Onze dank gaat ook nog uit naar onze eerdere sponsors
ECONCEPT, de Rabo-bank, “Small Change” (van NBC-
duurzaam vermogensbeheer) en de Home Foundation.
En niet te vergeten naar de vrijwilligers. Ondanks dat er
geen cent overheidsfinanciering in is gestoken, stond en
staat Stichting Milieubewustzijn er dus niet alleen voor.
Samen maken we het verschil!
Om het project Adopteer een koe meer zelfdragend te
maken, gaan de deelnemende boeren vanaf 1 septem-
ber contributie betalen. Maar ook op deze derde ver-
jaardag van de actie zou een donatie van uw kant, als
cadeautje aan de stichting, zéér welkom zijn! 
Ons banknummer is 540227013. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Meer weten?
Wilt u meer weten over de actie Adopteer een Koe? 
Kijk dan op onze internetpagina of bel ons.

Colofon
Deze feestelijke Koevoet nummer 15 is een uitgave van 'Leef
mee met de boer en adopteer een koe', een initiatief van
Stichting Milieubewustzijn en wordt inmiddels gesteund door
60 boeren en 2000 burgers.
Noordereinde 56, 
1243 JJ 's-Graveland.
www.adopteereenkoe.nl
www.milieubewustzijn.nl
E-mail: reactie@adopteereenkoe.nl
Tel.: 035 - 6559359 / Fax: 035 - 6559360

Adopteer een koe viert feest


