
 
 

Beste adoptievrienden, -vriendinnen, boeren en 
boerinnen, 
 
 
Daar zijn we weer met de eerste Koevoet van 2016. 
 
 
Ja ja, we hebben het tot nu toe stil gehouden, maar dit 
jaar vieren we ons derde lustrum! Wij hebben daarom 
onze AEK koe feestelijk opgetuigd. Zij zal dit jaar nog 
met een paar aantrekkelijke aanbiedingen komen om 
dit bijzondere jaar luister bij te zetten. Houd daarom 
onze Facebookpagina en onze website in de gaten. 
 
Het jaar is begonnen met de voorbereiding voor de 
presentatie van het boek De Melkfabriek van 
presentatrice Sofie van den Enk. Dit boek gaat over 
borstvoeding. De foto’s voor de omslag zijn genomen 
bij Boer Piet in Kockengen en toen was er al snel een 
link naar Adopteer een Koe. Zou het niet enorm leuk 
zijn om de dames die zijn geïnterviewd voor het boek 
ook allemaal een adoptiekoe aan te bieden bij de 
boekpresentatie? Zo geschiedde en op 17 februari jl. 
werden Soundos el Ahmadi, Ionica Smeets, Nicolette 
van Dam, Hadewych Minis, Bettina Holwerda en 
Aukje van Ginneken verblijd met ieder hun eigen 
adoptiekoe of -kalf op verschillende AEK-boederijen. 
Hartelijk welkom dames! 
 
Aangezien we verwachtten dat de komst van deze 
BN’er-adoptievriendinnen ook veel bezoeken aan 
onze website zou genereren, hebben we met grote 
spoed iets gedaan wat we al veel langer hoopten te 
kunnen realiseren: onze nieuwe website. Wij zijn heel 
erg blij met het frisse groen, de heldere navigatie en 
de informatie die weer up-to-date is. De website is nu 
op elk apparaat goed te bekijken en geeft een directe 
inkijk naar onze Facebookpagina. Kortom, we kunnen 
weer even vooruit. 
 

Kort daarna evalueerden we met Esther Tupker-
Vegter de resultaten van haar inspanningen met 
betrekking tot de sociale media. Wij zijn erg tevreden 
over Esther die ondanks de geboorte van haar zoon 
Seth toch genoeg aandacht wist te geven aan het 
actueel houden van Facebook. Verderop in deze 
nieuwsbrief deelt ze de resultaten tot nu toe. 
 

 
Onze vernieuwde website 

 
Op dit moment vallen de uitnodigingen voor open 
dagen, al of niet met koeiendans, in onze mailboxen. 
Maar helaas, helaas: wij kunnen niet overal naar toe 
gaan omdat het ons aan tijd ontbreekt. Daarom doen 
wij als bestuur wederom een oproep aan vrijwilligers 
die voor ons willen invallen bij boerderijbezoek.  
Je wordt door ons ingewerkt, krijgt 
onkostenvergoeding en een heerlijke dag op een 
boerderij die bij ons is aangesloten. Aanmelden kan 
via info@adopteereekoe.nl. Gewoon doen! 
 
Iedereen een mooi voorjaar gewenst. 
 
Namens het bestuur, 
Olga Schmidt 
 
 

 

mailto:info@adopteereekoe.nl
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Koeien & Kunst

 
 
Het Fries Museum in Leeuwarden presenteert de 
fototentoonstelling De Koe: Cas Oorthuys en Hans 
van der Meer. In deze bijzondere expositie van twee 
vooraanstaande fotografen staat de koe in het 
Nederlandse landschap centraal. Historische foto’s 
van Oorthuys en recent werk van Van der Meer 

nemen de bezoeker mee naar het boerenerf. De twee 
series laten zien dat het landschap en de 
melkveehouderij de afgelopen zeventig jaar ingrijpend 
zijn veranderd.  
 
Fotograaf Hans van der Meer portretteerde onder 
meer AEK-boer Durk Oosterhof van boerderij Obio 
voor deze serie. 
 
De tentoonstelling is te zien van 26 maart tot en met 5 
juni. Voor meer informatie bezoekt u de website van 
het Fries Museum  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Een nieuw koeienboek 

 

De Melkfabriek 

In de inleiding van deze nieuwsbrief werd dit boek al 
door het bestuur genoemd, De Melkfabriek van Sofie 
van den Enk en Eva Munnik. Geen echt koeienboek, 
maar wel een link met onze stichting dus toch het 
vermelden waard. De foto’s in het boek zijn gemaakt 
op AEK-boerderij Hazenveld in Kockengen, bij Boer 
Piet.  

Het boek is een handboek, met daarin alles wat de 
aanstaande moeder moet weten over het voeden van 
haar baby. Met ervaringsverhalen van Sofie (die haar 
twee kinderen borstvoeding gaf), van Mireille, een 
zeer ervaren en relativerende kraamverzorgster, en 
van andere BN'ers.  
 
Tijdens de boekpresentatie in februari werden 
verschillende bekende Nederlanders die aan het boek 
hadden meegewerkt, verrast met een AEK-
adoptiekoe.  
 
 
Uitgegeven bij Boekerij.  
 
 

http://www.friesmuseum.nl/tentoonstellingen/de-koe?v=verwacht
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Koeienfilmpjes 
RTV Utrecht: Mijn mooiste plek 

 

RTV Utrecht laat de mooiste plekjes van de provincie zien. Iedere 
donderdag nemen de kijkers van RTV Utrecht u mee naar gebieden in 
de provincie Utrecht die zij het mooist vinden. Een van de kijkers koos 
het boerenbedrijf van AEK-boer Joost Samsom in Wilnis uit. Dit 
leverde prachtige plaatjes van de weidegang op en een interessant 
gesprek met boer Joost. Klik hier om het filmpje te bekijken.  
Het item begint op 07:25 minuten.

NOS: Koe in de wei levert 750 euro op

Boeren die hun koeien al vroeg in de wei zetten, krijgen een bonus. 
Volgens staatssecretaris Van Dam is 'weidegang' niet alleen goed 
voor koeien, maar ook voor weidevogels. Door half april de koeien al 
in de wei te laten en het land niet te maaien, kan bijvoorbeeld de 
grutto ongestoord broeden. De bonus is 750 euro per boer en komt uit 
een steunpakket van 30 miljoen euro van de Europese Commissie. 
Lees hier meer over de besteding van het steunpakket. 

 
 

 

Boerderijberichten
 
 

 
Toegetreden en gestopt 

Gestopt in 2016 

Wij nemen afscheid van Hoeve Ackerdijk in 
Schipluiden. Arie van den Berg is vanaf het begin 
betrokken geweest bij onze stichting, maar kan door 
tijdgebrek niet genoeg aandacht geven aan Adopteer 
een Koe. De adoptievrienden van Hoeve Ackerdijk 
hebben bij aangesloten boerderijen een nieuwe 
adoptiekoe of -kalf toegewezen gekregen. 
 
Ook nemen wij afscheid van de biologische 
Angusfokkerij Poelzicht uit ’s-Heer Abtskerke (Z). Het 
is deze boer helaas niet gelukt om adoptievrienden te 
werven. Hij geeft aan dat hij denkt dat het komt 
doordat ze ver van een grote stad gelegen zijn. Wij 
vinden het heel jammer dat wij afscheid moeten 
nemen van onze stoere Black Angus uit Zeeland. 

Toegetreden in 2016 

Op 28 januari 2016 verwelkomden wij De Hoefwoning  
 in Maasland. Boerderij de Hoefwoning is een echt 
familiebedrijf. Vader en vijf dochters vormen 
gezamenlijk een maatschap en zetten zich in om 
burgers mee te laten genieten van het boerenleven. 
Boerderij de Hoefwoning is een biologisch 

http://www.rtvutrecht.nl/embedded/RTV1432820/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/02/03/30-miljoen-euro-voor-versterking-zuivel-en-varkenssector
http://www.hoefwoning.nl/
http://nos.nl/artikel/2084594-koe-vroeg-in-de-wei-levert-boer-750-euro-op.html
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melkveebedrijf met 75 melkkoeien van het Holsteinras 
en een enkele Belgische blauwe. Veel succes 
gewenst! 
 
Patisserie Holtkamp 
De superverse tompoucen van de bekende 
banketbakkersfamilie Holtkamp uit Maassluis zijn 
gemaakt van de volle biologische boerenmelk van De 
Hoefwoning. Koos Holtkamp haalt elke ochtend bij het 
krieken van de dag verse melk waarvan hij 
banketbakkersroom maakt.  
 
Ook in januari van dit jaar sloot Johan van Ruiten van 
De Kaagse Boer in De Kaag zich aan bij Adopteer een 
Koe. Johan heeft een gangbare melkveehouderij, is 
zelfkazer en opent op 30 april een Bed & Breakfast. 
Tevens gaan op die dag zijn koeien naar buiten. Wij 
wensen Johan veel mooie adoptieverbindingen toe. 
 

 
 
24 maart 2016 nam Rian Fabrie-van den Borne uit 
Reusel, vlakbij België, contact met ons op. Rian heeft 
met haar man Melkveebedrijf / IJsboerderij Fabor. De 
melk wordt geleverd door circa 240 melkkoeien die 
ofwel in de nieuwe ligboxenstal vertoeven of genieten 
van de prachtige natuur in de Brabantse Kempen. 
Rian heeft al een adoptievriend weten te werven. Ga 
zo door Rian! 

Nieuwsbrief XXIII en e-mailbericht van 
boerderij Buitenverwachting 

Voedsel anders 

Vrijdag 12 en zaterdag 13 februari werd voor de 
tweede keer de Voedsel Anders conferentie 

georganiseerd in Wageningen. In deze tweede editie 
dachten en werkten boeren, vissers, burgers, 
wetenschappers en maatschappelijke organisaties 
samen verder aan eigentijdse, duurzame en eerlijke  
voedselproductie en consumptie, met nieuwe relaties 
tussen boer en consument. Zo leverden we creatieve 
en dynamische alternatieven voor de grootschalige en 
geïndustrialiseerde voedselproductie gedicteerd door 
multinationale ondernemingen. Een van de 60 
workshops tijdens deze conferentie had de 
biologische fokkerij, de actie Adopteer een stier, als 
onderwerp. Voor meer informatie en verslagen van de 
conferentie, zie 
http://www.voedselanders.nl/conferentie2016/ 
 

 
Kalfje in de zon bij Buitenverwachting 

 
 

Koeien de wei in!  
Zondag 3 april gaan de koeien weer de wei in. Na de 
zachte winter en een relatief koud voorjaar is de lente 
weer aangebroken en gaan onze koeien naar buiten. 
Natuurlijk maken we van de koeiendans weer een 
feest, er is lekkers te krijgen en er kan melk getapt 
worden. Ook zijn er schapen met lammetjes. Wil je 
onze koeien en onze lammetjes zien springen kom 
dan op zondag 3 april naar Buitenverwachting. Om 
13.00 uur zijn jullie welkom bij onze stal aan de 
Groenwegh, nummer 2a. 
 
 
Tot zondag, 
Corneel van Rijn 
 
 

Nieuwsbrief van Heenvliet, januari  

 
Beste Adoptievrienden, 
 
Bij deze wensen wij jullie allemaal een gezond en 
gelukkig 2016! Daarnaast willen we jullie heel erg 
bedanken voor jullie adoptie van het afgelopen jaar. 
Wij beleven er veel plezier aan als we jullie zien 
genieten bij ons op de boerderij. Het is fijn om dit met 
jullie te mogen delen. 

http://www.faborijs.nl/index.html
http://www.voedselanders.nl/conferentie2016/
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Hoogtepunten 

Enkele hoogtepunten voor wat 2015 ons heeft 
gebracht? Onze prachtige dochter is geboren. We zijn 
gegroeid van 80 naar 110 melkkoeien. Het 
melkquotum is afgeschaft. Dit biedt nieuwe kansen. 
 

 
Simon van Leeuwen op het nieuwe afdeksysteem voor 
kuilgras 

Adoptiegeld 

In het jaar 2015 hadden we 38 adoptiekoeien en  
kalfjes. We hebben besloten dit jaar het adoptiegeld te

 
investeren in een nieuw soort afdeksysteem voor de 
graskuil. Dit afdeksysteem zorgt ervoor dat de kuil 
goed luchtdicht is afgedekt. Hierdoor kan de kuil goed 
conserveren en dit verbetert de graskwaliteit. 
Daarnaast is het minder arbeidsintensief dan het 
sjouwen met zandslurven. 

Verwachtingen 

Wat zijn onze verwachtingen voor 2016? Het is op dit 
moment nog erg onzeker of er een beperkende factor 
voor het produceren van melk gaat komen. 
Bijvoorbeeld in de vorm van fosfaatrechten. De 
overheid zal in de loop van 2016 bepalen wat er komt. 
De verwachting is dat de lage melkprijs voorlopig nog 
zal aanhouden. We blijven hopen op betere tijden!  
Verder hopen we op een voorspoedig jaar met veel 
gezonde kalfjes en melkkoeien die veel melk geven. 
Dat we mogen genieten van alle dingen die onze 
dochter Naomi leert. En dat het een mooi voorjaar en 
zonnige zomer mag worden! 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
Iris en Simon van Leeuwen

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adoptieboerin in Beeld: Corina van Koulil 

‘Nooit gedacht dat ik boerin zou worden’
 
Het lijkt een onwaarschijnlijke carrièreswitch: van HR 
manager naar boerin. Toch heeft Corina van Koulil 
deze overstap vorig jaar gemaakt. Na twaalf jaar op 
kantoor te hebben gewerkt, loopt ze nu met haar 
zorgcliënten langs de stallen van boerderij de 
Bontekoe, een bedrijf dat ze samen met haar 
echtgenoot Richard de Bont runt in het Brabantse 
Sprundel. 

Nooit gedacht  

In de tijd dat Corina nog als manager buitenshuis 
werkte, was Richard aan het werk op de boerderij die 
hij van zijn ouders had overgenomen. In 1999 kreeg 
het bedrijf de kwalificatie ‘biologisch’ en later kwamen 
daar de zorgcliënten bij. Toen de begeleider van de 
zorgcliënten moest stoppen nam Corina het besluit 
om haar baan op te zeggen en de taken van de 
begeleider zelf uit te gaan voeren. Nu loopt ze samen 
met haar cliënten door de stallen. Corina: “Ik had nooit 
gedacht dat ik boerin zou worden, maar nu het zo is, 
vind ik het wel geinig.”  

Zorgboerderij 

De cliënten die Corina begeleidt hebben psychische 
problemen of zijn verslaafd geweest. Ze komen twee, 
drie of vier dagen per week op de boerderij werken. 
Ze helpen met het overplaatsen van de kalfjes, het 
instrooien van de kalverstallen en het schoonmaken 
van de melkbar, dat is een heel grote bak met tien  

 

 
Corina tijdens de boerderijdag 
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spenen waar de kalfjes uit kunnen drinken. Verder zijn 
er technische klussen op het terrein, zagen, verven en 
de tuin bijhouden. “En gezellig met de cliënten 
geintjes maken”, aldus Corina. Ze beleeft heel wat 
met ze, maar is ook begaan met hun lot. Corina: “Een 
van de cliënten verloor zijn huis en kwam plotseling 
op straat te staan, daar hebben wij toen een nieuwe 
plek voor kunnen regelen.”  

Boerderijdagen 

Bontekoe is sinds 2002 lid van Adopteer een Koe. 
Corina: “Het leek ons goed dat de maatschappij iets 
leert over het boerenbedrijf. We hebben 25 
adoptievrienden, waaronder een groot aantal 
gezinnen. We hadden wel wat meer animo voor de 
boerderijdagen verwacht, maar ondanks het geringe 
aantal bezoekers blijft het leuk om met de 
adoptievrienden naar de koeien te gaan en van 
gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in de 
landbouw en veeteelt.  

De Chinees 

De koeien van de Bontekoe zijn een kruising van 
Holstein met Montbéliarde, Belgisch Witblauwe en 

Brown Swiss. “Het is een mooi mixje. Er is ook een 
koe bij met een gele kleur, die noemen we ‘de 
Chinees’, die is geadopteerd. Adoptievrienden mogen 
zelf een koe uitkiezen en zoeken dan vaak een apart 
gekleurde koe uit.” 
 
 

 
Richard en de kinderen bij de koeien 

 
 

Corina: “We beleven leuke momenten op de boerderij. 
Bijvoorbeeld wanneer we het vee naar de weilanden 
van de Pannenhoef brengen, aan de rand van een 
mooi bos. Het is heerlijk om daar bij te lopen.”

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adoptievriendin in Beeld: Nadine ten Haaf 

Bewondering voor natuur én techniek 
 
 
 

 
Nadine ten Haaf groeide op in een dorp, omringd door 
de natuur. Toen ze met haar echtgenoot in 
Roosendaal ging wonen en haar eerste kind kreeg, 
zocht ze bewust het contact met de natuur weer op 
door voor haar dochter een koe te adopteren bij een 
boerderij in de buurt. Inmiddels is haar dochter bijna 
twaalf en heeft ze een zoon van zeven jaar en allebei 
hebben ze een adoptiekoe: Mien 178 en Mien 233.   

Vooruitstrevende techniek 

Nadine: “We zochten een boerderij in de omgeving, 
het liefst een die biologisch was. Daar wisten we nog 
zo weinig van af en wilden we graag meer over leren. 
Ik ben als elektrotechnicus ook erg geïnteresseerd in 
de technische kanten van het boerenbedrijf. De bouw 
van de nieuwe stal met de melkrobot vond ik 
indrukwekkend. Ik had zoiets nog nooit gezien en nu 
kon ik het van dichtbij bekijken. En wat ik zo leuk vind 
aan De Bontekoe is dat ze heel vooruitstrevend zijn, 
ze hebben bijvoorbeeld zonnecellen op het dak van 
de stal geplaatst. Toen ik jaren geleden op school zat 
zeiden de leraren dat in 2010 alle energie wel groen 
zou zijn, maar we zien nu dat die ontwikkeling heel 
erg achterloopt. Gelukkig doet De Bontekoe het heel 
goed.” 
 

 
Kasper met zijn adoptiekoe Mien 
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Laarsjes in de voerbak 

Nadine bezoekt de boerderij elk jaar met het hele 
gezin en soms gaat haar vader ook mee. Haar 
dochter Eline is nooit bang geweest voor de koeien. 
“Vanaf dat ze heel klein was stond ze al met haar 
laarsjes in de voerbak. Tijdens de boerderijdag gaan 
we met een kar de weilanden af en voordat je het 
weet staat de kudde in je nek te hijgen, ze zijn heel 
nieuwsgierig.” 

Welkom op de boerderij 

Nadine en Klaas vinden de gesprekken op de 
boerderij zeer interessant. Ze praten over de huidige 
veeteelt en akkerbouw en hoe de overstap van 
regulier naar biologisch kan gaan. Nadine: “De tijd 
vliegt als we op de boerderij zijn.” Nu ze zoveel over 
het boerenbedrijf hebben geleerd lezen ze de krant 
ook heel anders: “Je weet nu wat het inhoudt en wat 
het voor de praktijk betekent.” In haar keuze voor een 
adoptiekoe is ze heel stellig. Nadine: “Bij 
adoptiekippen krijg je alleen eieren, meer niet. Maar 
bij Adopteer een Koe ben je welkom op de boerderij. 

 
Nadine en haar dochter Eline tijdens de eerste boerderijdag 
 

Je kunt er naartoe, het is een belevenis voor de 
zintuigen: zien, voelen, ruiken en proeven. We krijgen 
trouwens ook meestal iets mee van de boerin, zoals 
melk, pap of yoghurt. Ik ben heel blij met De Bontekoe 
en hoop nog lang plezier van de koeien te mogen 
beleven.”

Kalfjes groeien door aandacht 

 
 
Bron: faqt.nl 
 
Een boer die zijn kalfjes aait, ze aandacht geeft en 
tegen ze praat, zal ze harder zien groeien dan kalfjes 
zonder aandacht. Tot die conclusie komt de 
Oostenrijkse Veterinärmedizinische Universität Wien 
na een onderzoek onder 104 Holstein koeien. 

Drie minuten 

Kalfjes worden al heel jong bij hun moeder vandaan 
gehaald en ontberen dus de noodzakelijke aandacht. 

Ze zijn bang en hebben stress, wat hun groei negatief 
beïnvloedt. Een beetje aaien en praten zorgt dat ze 
zich beter voelen en zonder belemmeringen kunnen 
groeien. Slechts drie minuten per dag per kalf is al 
voldoende, ze worden daardoor drie procent dikker 
dan eenzame kalfjes. 
 
Hoe zwaarder de uiteindelijke koe, hoe meer melk ze 
gaat geven. Een toename van drie procent komt neer 
op 50 liter meer melk per jaar. 
 

Behoefte aan contact 

Dat dieren meer behoefte hebben aan contact met 
hun verzorgers, bleek een paar jaar geleden ook al. 
Toen toonden Britse onderzoekers aan dat koeien 
meer melk geven als ze een naam hebben. Dat ene 
simpele gegeven maakt dat er een betere band 
ontstaat tussen mens en dier. 
 
Uit andere onderzoeken komt naar voren dat het 
afzagen of -branden van hoorns bij kalveren ook zorgt 
voor een lagere melkproductie later. De pijn en de 
stress zorgen voor minder vertrouwen tussen dier en 
mens en daarmee voor een verminderde opbrengst. 
 
Het Oostenrijkse onderzoek is te lezen in het vakblad  
Applied Animal Behaviour Science . 

http://www.appliedanimalbehaviour.com/
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Sociale Media 

In de periode juni 2015 – februari 2016 heeft Esther 
Vegter in eerste instantie vier oude Facebookpagina’s 
opgeschoond en verwijderd. De nieuwe Adopteer een 
Koe-pagina is inmiddels gevuld met informatie 
(albums) over ieder aangesloten bedrijf. Het liefst 
plaatst Esther twee berichten per week. Hiervoor 
zoekt ze zelf actief naar interessant en koe-
gerelateerd nieuws, maar ze ontvangt ook graag 
berichten, foto’s en linkjes in haar inbox 
socialmedia@adopteereenkoe.nl.  
 
Op dit moment heeft onze Facebookpagina 229 likes, 
dat kan zeker groeien. Immers, meer likes betekent 
gemakkelijker gevonden worden. 
 
Het aantal bezoeken per dag varieert van 10 tot 1000 
met een gemiddelde van ongeveer 80 bezoeken per 
dag. Esther zit boordevol plannen om dit aantal 
omhoog te krijgen.  
 
Later dit voorjaar komen er ook gedetailleerde 
statistieken beschikbaar van onze nieuwe website. 
 

Verantwoording adoptiegelden 2015 

Elk jaar sturen wij een brief aan de deelnemende 
boeren waarin zij kunnen aangeven waar het 
adoptiegeld afgelopen jaar aan is besteed. Hierbij een 
lijst met de bestedingen van twintig boerderijen.  
 
Samenvatting ingezonden aankruisbrieven 2016: 
1. Fien Bosgoed, Terwolde. 
De bijdragen komen helemaal ten goede aan het 
Kenia Project van Rentia en aan ICFON in Nepal 
(project waar boerderijvriendin Gonnie bij betrokken 
is). 
2. Iris van Leeuwen, Heenvliet. 
We hebben besloten dit jaar het adoptiegeld te 

investeren in een nieuw soort afdeksysteem voor de 
graskuil. Dit afdeksysteem zorgt ervoor dat de kuil 
goed luchtdicht is afgedekt. Hiervoor blijft de kuil goed 
geconserveerd en dit verbetert de gras kwaliteit. 
Daarnaast is het minder arbeidsintensief dan het 
sjouwen met zandslurven. 
3. Boerderij De Hartstocht, Abcoude. 
Biomeiler gerealiseerd, duurzame houtpalletkachel, 
houten melkkoe om met de hand te leren melken, 
speelplek gemaakt voor Hooi, ruimere veewagen voor 
het vervoer van hoogdrachtige runderen, want deze 
moeten genoeg ruimte hebben.  
4. Boerderij Hazenveld, Kockengen. 
Wij besteden het geld wederom aan speciaal voer, 
GGM-vrij, speciaal samengesteld voor onze boerderij. 
5. Obio, Drachten. 
Het maken van een kalvercrèche achter op het 
voerpad. Fermenteren van het slootmaaisel zodat de 
energie die het product bevat aan het bodemleven ten 
goede kan komen. Website actualiseren en 
ontvangen excursies (o.a. Vrouwen van Nu). 
6. Hoeve Zomervreugd, Oudesluis. 
We hebben een tweede ziekenstal geïnstalleerd voor 
de dieren die meer beweging nodig hebben.  
7. Harmanna hoeve, Harlingen. 
Wij hebben het geld dit jaar besteed aan een 
opfriscursus homeopathie voor koeien en hebben 
daar alvast een voorraad van diverse middelen 
aangeschaft. Dit jaar willen we daar meer mee aan de 
slag gaan. 
8. Buitenverwachting, Hoogmade. 
Zoals ieder jaar gebruiken wij het geld om te kunnen 
bekostigen dat we alle kalfjes een periode bij hun 
moeder laten lopen en drinken. Verder gebruiken we 
het om te komen tot een bedrijfseigen, diervriendelijke 
en biologisch verantwoorde fokkerij, o.a. d.m.v. Bio Ki 
en het infokken van genetische hoornloosheid. 
9. Boer Bert, Kamerik. 
Kalveriglo’s en zonnepanelen op de ligboxenstal. 
10. Gert Kastelijn, hoeve De Heuvel, Kamerik. 
Weidegang, ligbed van geperste / gedroogde mest. 
11. Groot Brandenborch, Vorden. 
Wij later onze kalveren (stiertjes en vaarsjes) bij de 
eigen moeders zogen. In de weideperiode tot een 
leeftijd van twee maanden en in de stalperiode in 
ieder geval de eerste twee weken. Een deel van het 
werk op onze boerderij wordt met behulp van paarden 
gedaan. Boerderij Groot Brandenborch ontvangt 
wekelijks een groep leerlingen van school De 
Hofakker in Vorden.  
12. Hoeve Ravenstein, Baarn. 
Wij zijn bezig met het ontwerpen van een interactief 
bord over Adopteer een Koe dat geplaatst zal worden 
in onze koeienstal. Op het bord is te zien wat AEK 
inhoud, waar het goed voor is en welke koeien 
beschikbaar zijn om te  adopteren. Tijdens de 
rondleidingen en educatiegroepen zullen we bij dit 
bord stil staan en natuurlijk is het een aanvulling voor 
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de honderden bezoekers die per maand in onze stal 
komen kijken.  
13. De Bontekoe, Sprundel. 
Twee weidepompen, waarmee het jongvee ook in de 
wei gemakkelijker water kan drinken. 
14. Boerderij Schoonderbeek, De Glind. 
Wij houden de kalveren minimaal twee maanden bij 
hun eigen moeder, daarna kunnen ze nog een maand 
zogen, waarna het langzaam wordt afgebouwd. 
Doordat ze zo lang bij hun moeder kunnen blijven, 
drinken ze veel melk wat niet aan de fabriek geleverd 
kan worden. 
15. Biesbosch hoeve, Drimmelen. 
Voor onze droge koeien (koeien met 
zwangerschapsverlof) hebben we een drinkwaterbak 
op zonne-energie gekocht. Hierdoor kunnen de 
koeien in de weideperiode gemakkelijk drinken. Voor 
onze kudde Schotse Hooglanders hebben we een 
prachtige nieuwe dekstier gekocht met de naam 
Orison. 

16. De Lindenhorst, De Hoef. 
Renovatie jongveestal: meer daglicht gemaakt, 
dakisolatie aangebracht. 
17. Joost en Teunie ter Beek, Weesp. 
Wij zijn bezig zonnepanelen aan te schaffen, dus we 
gaan voor duurzaamheid. 
18. ’t Spant, Wilnis. 
Het adoptiegeld is vorig jaar gegaan naar het 
verbeteren van de kalveropvang. Zij staan nu op een 
plaat welke veel beter schoon gehouden kan worden. 
Waarbij het strobed ook beter vervangen kan worden. 
19. Nieuw Bureveld, De Bilt. 
Het adoptiegeld van 2015 is besteed aan de 
koeborstel (1ste helft in 2014 en 2de helft in 2015), 
dierwelzijn. 
20. Blakervelderhoeve, Roden. 
Wij hebben het adoptiegeld besteed aan een 
koeborstel in de stal. 
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