
 

 
 

 

Beste adoptievrienden, -vriendinnen, boeren en 
boerinnen, 
 
 
De derde en alweer de laatste nieuwsbrief van 2016. 
Een kleine terugblik, ik kan het niet laten. 
 
Wij vierden het derde lustrum van Adopteer een Koe 
en de stichting trakteerde op jubileumkoedobonnen. 
Zestig adoptievrienden hebben gebruik gemaakt van 
deze aanbieding door een jubileumbon aan te vragen 
en deze aan iemand te schenken. Van deze bonnen is 
tot nu toe slechts een klein aantal op een 

adoptieboerderij ingewisseld. Geeft niets, de bonnen 
zijn het eerste halfjaar van 2017 ook nog geldig.  
 
We hielden twee succesvolle regiobijeenkomsten bij 
AEK-bedrijven in september van dit jaar. Beide 
bijeenkomsten werden goed bezocht. Esther Vegter-
Tupker vond een gretig gehoor bij haar presentatie 
over de mogelijkheden en kracht van sociale media 
als promotiemiddel. Beide bijeenkomsten vonden 
plaats bij prachtig nazomerweer in de 
Aemestellehoeve in Ouderkerk a/d Amstel en op 
Hoeve Ravenstein in Baarn. Vooral de boeren die pas 
bij ons zijn aangesloten vonden het inspirerend om de 
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verhalen van collega-adoptieboeren te horen. 
Verder namen we afscheid van bedrijven die aan de 
wieg hebben gestaan van Stichting Koevoet. In de 
vorige nieuwsbrief noemden we hun namen. Nu 
hebben we steeds minder boeren in het bestand die in 
2001 daadwerkelijk door de MKZ crisis getroffen 
werden. Wij zullen de reden voor oprichting van onze 
stichting nooit vergeten en we blijven ons inzetten 
voor de verbinding tussen burger en boer en voor 
verduurzaming van de bedrijfsvoering.  
 
De adoptiegelden zijn ook dit jaar door een aantal 
bedrijven aan educatie, verbinding en verduurzaming 
besteed. De verantwoording van de bestedingen staat 
verderop in deze nieuwsbrief. 

Vooruitkijkend op 2017 hopen wij meer promotie voor 
Adopteer een Koe te kunnen realiseren. We hebben 
plannen om een promotiefilmpje te laten maken om te 
laten zien hoe leuk en interessant het is om op een 
AEK-boerderij te komen. Verder blijven we 
voortdurend openstaan voor ideeën en hulp van 
iedereen die koeien en het boerenbedrijf een warm 
hart toedragen. 
 
Wij wensen iedereen gezellige feestdagen en een 
heel gelukkig 2017! 
 
 
Namens het bestuur, 
Olga Schmidt 

 
 

 

 

Koeien & Kunst
 

  

 

 

 

De kerstvakantie ligt voor ons, met een zee aan vrije 
tijd voor de kinderen. Dus wellicht is het een goed 
idee om zelf kunst met koeien te maken! De redactie 
is niet heel kunstzinnig onderlegd, maar heeft een 
poging gedaan om koeienkoekjes te bakken. Lekker 
voor bij de thee, of misschien wel als loeigoeie 
versiering in de kerstboom. Hierbij een recept voor 
witte en gevlekte koeien. 
 
Benodigdheden voor twee bakblikken koekjes: 
1 uitsteker in de vorm van een koe (o.a. hier  
verkrijgbaar) 
bakblik 
bakpapier 

 
Ingrediënten: 
200 gram bloem  
150 gram koude boter 
100 gram witte basterdsuiker  
snuf zout 
vanille-extract of -essence 
2 theelepels cacaopoeder 
 
Bereiding: 
1. Verwarm de oven voor op 175 graden. Leg een vel 
bakpapier op het bakblik. 
2. Zeef de bloem met het zout in een mengkom. Voeg 
de koude boter toe en snijd de boter met twee 

http://www.koek-it.nl/koe
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messen fijn. Voeg de basterdsuiker en de vanille toe 
en kneed het snel tot een samenhangend deeg.  
3. Rol met de deegroller de helft van het deeg uit over 
een met bloem bestoven oppervlak tot een dikte van 
1/3 centimeter. Steek er met de uitsteker 
koeienvormpjes uit en leg deze op het bakblik. Bak de 
koekjes 15 minuten in de oven. Laat ze daarna 
afkoelen.  
4. Neem van de resterende helft van het deeg een 
handjevol en doe dit in een aparte kom, vermeng dit 
met 2 theelepels cacaopoeder. Rol het lichte deeg uit  

tot een dikte van 1/3 centimeter. Leg daar verspreid 
stukjes van het donkere deeg op. Wrijf de deegroller 
goed in met bloem en druk het deeg licht aan, zodat 
het donkere deeg vastzit op het lichte. Steek er 
koeienvormpjes uit. Bak ook deze koekjes 15 minuten 
in de oven. Laat ze daarna afkoelen. 
 
Je kunt de koeienkoekjes eventueel versieren met 
glazuur. 
 

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

Koeienfilmpjes 
Stichting Boerderijschool 

 

Er gaat niets boven leren in de praktijk, want ‘al doende leert men’. En 
welke omgeving is meer inspirerend dan de boerderij? De Stichting 
Boerderijschool begeleidt sinds 2006 scholen en boerderijen bij het 
opstarten van een Boerderijschool. Een basisschoolklas gaat verdeeld 
over het schooljaar 15-20 dagdelen naar een boerderij op fietsafstand 
van de school. Op de Boerderijschool draait het om beleving, kennis 
en bewustwording. In dit filmpje  een inspirerend verslag. 
 
 
 

AEK-boer Samsom in het NOS-journaal 

 
 

Op het land van boer Samsom wordt lisdodde aangeplant. De plant 
zou wel eens een oplossing kunnen worden voor de lage 
veengebieden in West- en Noord-Nederland. De klimaatverandering 
en de bodemdaling maken het steeds lastiger om op de natste 
percelen reguliere gewassen te verbouwen of koeien te houden.  
Het nieuwsitem is hier te bekijken 
 

Het Boerenleven 

Omroep Max zendt op 15, 22 en 29 december het programma Het 
Boerenleven uit. In de drie afleveringen kijken we mee in het leven 
van drie Nederlandse boeren. 
 
De boeren en hun gezinnen worden gevolgd in een belangrijke 
periode in hun bedrijf én hun leven. Het familiebedrijf van een 
akkerbouwer in Flevoland gaat dit jaar voor het eerst over van 
gangbaar naar biologisch. Een varkensboer in Drenthe besluit 
ondanks de malaise in de sector een nieuwe biggenstal te bouwen. 
En een Brabantse boer doet het allemaal net even anders. Hij houdt 
geen koeien maar waterbuffels en wil van de buffelmelk zelf zuivel 
gaan maken en verkopen. 
De programma’s zijn te zien op NPO 1 om 21.20 uur of terug te kijken 
via Uitzending Gemist 
 

https://youtu.be/NGR6YEjxYJY
http://nos.nl/artikel/2119128-natte-akkerbouw-redmiddel-voor-veengebieden.html
http://www.npo.nl/het-boerenleven/POW_03385148
https://youtu.be/NGR6YEjxYJY
http://nos.nl/artikel/2119128-natte-akkerbouw-redmiddel-voor-veengebieden.html
http://www.npo.nl/het-boerenleven/POW_03385148
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Boerderijberichten

 

Gestopt in 2016 

Wij nemen afscheid van Boerderij Buitengewoon in 
Epe. De boerderij op het prachtige landgoed wordt 
overgedaan aan een nieuwe eigenaar.  
 
Ook nemen wij afscheid van de Aemestellehoeve in 
Ouderkerk a/d Amstel. Bij de regiobijeenkomst in 
september jl. gaf Kees Nieuwendijk al aan dat hij door 
zijn bedrijf (melkvee en boerententencamping) te 
weinig aandacht had voor Adopteer een Koe. Hij 
besloot daarom deze activiteit los te laten. 
 
IJsboerderij Fabor uit Reusel heeft zich eveneens 
teruggetrokken. Zij deden nog niet heel  lang mee aan  

 
Adopteer een Koe en hebben besloten dat deze 
activiteit niet bij hen past. 
 
Wij danken bovenstaande boerenbedrijven, de boeren 
en hun gezinnen voor de samenwerking met onze 
stichting en uiteraard wensen wij hen veel succes. 

Toegetreden in 2016 

In november mailde Koos van der Wind ons met het 
bericht dat Mts. Van der Wind – de Gier uit Montfoort 
belangstelling had om toe te treden tot Adopteer een 
Koe. Het bedrijf is niet al te grootschalig, het heeft 65 
koeien en 30 hectare land. De rode koeien uit 
Montfoort wachten vol ongeduld om geadopteerd te 
worden. 
 
Veel succes gewenst Koos en familie! 

Nieuwsbericht over Hoeve Ravenstein 

Tijdens de dag van de duurzaamheid heeft de 
Hilversumse wethouder Nicolien van Vroonhoven de 
Good2Connect Impact Award uitgereikt. Hoeve 
Ravenstein uit Baarn is door de jury uitgeroepen tot 
winnaar en mag zich ‘Impactmaker 2016 van Gooi & 
Eemland en omstreken’ noemen en ontvangt een 
bedrag van 1500 euro om te gebruiken voor een 
activiteit met impact. Van de vijf genomineerde 
bedrijven heeft dit Baarnse familiebedrijf volgens de 
jury de grootste duurzame voetafdruk uit de regio.  
Per week ontvangt Hoeve Ravenstein tussen circa 
1300 bezoekers vanuit het Gooi en de omliggende 
regio.  
 
 

 
Esther Vegter – Tupker ontvangt de Award uit handen van 
de wethouder 
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Nieuwsbrief van Boerderij Hazenveld 

 
Lieve (adoptie)vrienden van onze boerderij 
Hazenveld, 
 
Zo, aan het einde van het jaar kijken we zoals elk jaar 
graag even terug.  

2016 

Op Paaszaterdag gezellig Paasontbijt met 
adoptievrienden in de stal en wat gebeurt er? Er wordt 
een kalfje geboren! Gezond en wel, net zoals gelukkig 
alle andere kalfjes dit jaar. Tijdens de lente keken we 
angstig naar de zon, de regen, de wolken. Donkere 
buien, zowel letterlijk als figuurlijk pakten zich samen 
boven Nederland. Aan het eind van het weideseizoen 
is alles toch weer goed gekomen, het aantal zonuren, 
hoeveelheid neerslag en hoeveelheid geoogst 
wintervoer. De figuurlijke bui hangt nog wel boven 
Europa, maar wij zijn toch blij in Nederland te wonen 
en werken. Tijdens de Adoptiedag in november 
werden de meeste koeien drachtig gescand. Eigenlijk 
kijken we terug op best wel een mooi jaar 2016. 
 
Privé laat de gezondheid van Marianne het afweten, 
maar ‘gelukkig’ kunnen ze niets ernstigs vinden als 
oorzaak van haar nierfalen. Gewoon voldoende 
slapen (9 uur per nacht) en zoutarm eten, 
werkzaamheden wat aanpassen en dan hopen we 
nog lang actief te blijven. Boer Piet is net als zijn 
dames, gezond en gewoon rustig doorgegaan! 

2017 

Allereerst wensen wij jullie alle goeds voor het nieuwe 
jaar, maak er wat van! Paaszaterdag 15 april is alweer 
ons derde Paasontbijt voor (adoptie)vrienden, daarna 
onze open dag. Graag tot ziens dan of later in 
november bij de Adoptiedag. Natuurlijk zijn jullie ook 
altijd welkom tussendoor. 
Gezellige dagen, mooie jaarwisseling en tot ziens in 
2017!  
 
Boer Piet en Marianne 
 
 

Nieuwsbrief van de Biesboschhoeve 
 

 
Beste adoptievrienden en -vriendinnen,  
 
Van de Stichting Koevoet kregen we de gebruikelijke 
mail om door te geven waar we het adoptiegeld van 
2016 aan gaan besteden. We mogen het geld 
gebruiken voor dierenwelzijn, duurzaamheid/milieu, 
educatie en innovatie. 
 
Tijdens de boerderijdag op 3 september jl. hebben we 
aan de aanwezige adoptievrienden en –vriendinnen 
gevraagd of we (een gedeelte van) het adoptiegeld 
mogen gebruiken voor de aankoop van een nieuwe 
boot. Ze hebben hiermee ingestemd. De motorboot 
waar we al ruim 35 jaar mee op en neer varen is écht 
versleten. De vader van Jan heeft deze boot destijds 
tweedehands gekocht en aangepast naar zijn wensen 
en behoeften. Ze heeft al die jaren dienst gedaan, 
maar nu is ze op. Na veel wikken en wegen is onze 
keuze gevallen op elektrisch varen. We wonen en 
werken midden in het Nationaal Park de Biesbosch en 
het varen in een fluisterstille boot heeft in onze ogen 
veel voordelen. 
 
 

 

 
Daarnaast besteden we uw adoptiegeld aan 
dierenwelzijn. Alle melkkoeien hebben een pedicure 
behandeling gehad. De ventilatiebuizen in de stal 
worden vervangen zodat al het vee tijdens de 
winterperiode voldoende frisse lucht krijgt. Onze 
kuddes Schotse Hooglanders hebben het gehele jaar 
naar behoefte mineralen kunnen likken uit de speciale 
mineralenemmers. En Jan neemt elke keer als hij de 
kuddes controleert emmers met brokjes mee om ze 
een beetje te verwennen. 
 
Groetjes, Jan en Ellie, Jan en Nancy, Petra en 
Wouter.  
 
NB: Deze nieuwsbrief is ingekort door de redactie. 
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Adoptieboerin in Beeld: Miranda van Leeuwen – van Rijn, boerderij de Zonnewijzer 

Levendigheid op de boerderij 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
 
Miranda van Leeuwen en Ko van Rijn wonen en 
werken op boerderij de Zonnewijzer op het 
eeuwenoude landgoed Amelisweerd en Rhijnauwen in 
Utrecht. Het boerenbedrijf is al drie generaties lang in 
de familie en in 2014 werd haar honderdjarig bestaan 
gevierd door de familie Van Rijn. Voor Ko is het soms 
tijdrovend en ingewikkeld om te boeren in een 
recreatiegebied, waar de weilanden versnipperd over 
het land liggen en het werk in de oude stallen en 
bijgebouwen arbeidsintensief is. Maar Miranda heeft 
van de nood een deugd gemaakt. Zij heeft 
verschillende activiteiten ontplooit die van de boerderij 
een levendige onderneming hebben gemaakt. 

Prachtig bedrijf 

Miranda: “Ko en ik hebben elkaar op latere leeftijd 
leren kennen, ik was 37 en hij 42. Ik werkte toen als 
maatschappelijk werker in de psychiatrie. Mijn ouders 
hadden vroeger een kleinschalige boerderij, maar 
geen van mijn drie broers heeft het bedrijf voortgezet. 
Ik vond De Zonnewijzer meteen prachtig. Maar het 
duurde even voordat ik tot het besef kwam dat ik niet 
meer buitenshuis hoefde te werken en dat ik op ons 
eigen bedrijf aan de slag zou kunnen.” 

Bijzondere activiteiten 

Miranda zorgt voor de kalfjes, het jongvee, de tuin en 
moestuin, ze doet de administratie en stuurt de 
vrijwilligers aan. Verder heeft ze veel activiteiten 
ontplooit op de boerderij, zoals melkverkoop, 
rondleidingen, kalfjes de fles geven en kinderfeestjes. 

Twee jaar geleden begon ze met het project de 
boerderijschool. (Zie kadertje.) En dit jaar is Miranda 
gestart met de Zonnige Zondagen. De boerderij is dan 
geopend voor het publiek. Bezoekers kopen een 
strippenkaart waarmee ze aan verschillende 
activiteiten kunnen meedoen, zoals een kalf de fles 
geven, geiten voeren, dieren knuffelen, met de pony 
lopen en limonade of koffie drinken.  

 
Boerderijschool 
De boerderijschool is een duurzame samenwerking 
tussen een school en een boerderij. Groep 5 van de 
vrije school uit Utrecht komt een half jaar lang levend 
leren op de boerderij. Dat betekent dat de hele klas, 
van maart tot en met oktober, een dagdeel per week 
komt werken en leren op de boerderij. De leerlingen 
gaan in groepjes aan de slag en doen klussen op de 
boerderij. Zo helpen ze bij het verzorgen van de 
dieren of helpen ze bij het melken. Ook gaan ze met 
hun eigen moestuintje aan de slag. 

Reuring op de boerderij 

Voor Miranda is de boerderij met de omringende 
natuur een paradijs op aarde. “Het is een unieke plek 
met een prachtige gevarieerde natuur. Voor Ko, die 
hier al zijn leven lang woont en werkt, is het gewoon 
geworden. Hij ziet vooral ‘een bak met werk’, zoals hij 
het zelf zegt. Ik vind het nog steeds bijzonder dat ik 
hier mag wonen en werken, en dat ik dit kan delen 
met bezoekers en vrijwilligers. Dat laatste was nieuw 
voor Ko, hij deed altijd gewoon zijn werk bij de koeien 
en in het land. Maar inmiddels is hij helemaal gewend 
aan de reuring en levendigheid op de boerderij.”  
 

 
 

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

http://www.boerderijdezonnewijzer.nl/
http://boerderijschool.nl/
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Adoptievriendin in Beeld: Wilma Wolcken 

Ik gun mijn adoptiekoe een goed pensioen 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
 
Adoptievriendin Wilma Wolcken besloot afgelopen 
najaar het roer om te gooien. Na jarenlang 
administratief werk te hebben gedaan schreef ze zich 
in voor de opleiding paraveterinair. Haar inspiratie 
kwam van haar vrijwilligerswerk op de 
dierenambulance. Dat werk gaf haar zoveel energie 
en voldoening, dat zocht ze ook in een betaalde baan. 
Het was een lang proces en een grote stap, maar 
gesteund door haar man besloot ze aan de opleiding 
tot paraveterinair te beginnen. Van haar collega kreeg 
ze toen spontaan een adoptiekoe cadeau.  
 
Wat is een paraveterinair? 
Een paraveterinair werkt in een dierenartspraktijk en 
is wettelijk bevoegd om medische handelingen 
zelfstandig uitvoeren en assisteert ook in de 
operatiekamer. Een paraveterinair mag geen 
diagnose stellen dit mag alleen de dierenarts. Een 
dierenartsassistente is een baliemedewerker.  

Ontwikkeling van kalf tot koe 

Wilma: “Ik ben vegetariër en koop veel biologische 
producten, dus ik wilde een koe adopteren op een 
biologische boerderij waar geen vleeskoeien worden 
gefokt. Het werd De Groene Griffioen in Weesp, een 
mooi kleinschalig bedrijf. Ik mocht van de boerin zelf 
kiezen voor een koe of een kalf, maar ze raadde me 
aan om een kalf te adopteren, want dan kun je de 

ontwikkeling van kalf tot koe volgen. We hebben ons 
kalf Willemien genoemd.”  

Melkproductie 

“Een aantal dingen heeft me verbaasd. Ten eerste dat 
de kalfjes zo lang melk blijven drinken. De 
zoogperiode duurt wel acht tot twaalf maanden. Ten 
tweede wist ik niet dat koeien familie- en 
groepsverbanden kennen. Verder werd ik me ervan 
bewust dat de melkproductie nauw samenhangt met 
de slacht. Want alle stierkalfjes die worden geboren, 
gaan naar de slacht. Ook koeien die weinig melk meer 
produceren gaan uiteindelijk naar de slacht”, aldus 
Wilma. Zij deed de boerin daarom een heel bijzonder 
voorstel.  
 

 
 

Koe met pensioen 

“Ik zou graag willen dat Willemien met pensioen kan 
gaan als haar melkproductie terugloopt. Daarom heb 
ik de boerin gezegd dat mijn koe niet naar de slacht 
mag, als het zover komt. Op dat moment wil ik haar 
kopen en onderbrengen bij een opvang voor oude 
koeien. De boerin was erg verbaasd over mijn 
voorstel. ‘Het adoptiegeld dekt de aankoopkosten van 
de koe niet hoor’, zei ze. Dat begrijp ik, een geslachte 
koe levert flink wat geld op en die kosten zal ik tegen 
die tijd vergoeden.  
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Koeienrusthuis 
Een van de plaatsen in Nederland waar koeien in alle 
rust hun oude dag kunnen slijten is het Koeienrusthuis  
van de Stichting de Leemweg. Deze stichting is in 
1996 opgericht door Bert Hollander en Rien van den 
Bergh. Op dit moment telt de Leemweg 48 bewoners. 
De Leemweg is een van de weinige plekken in 
Nederland waar koeien van twintig jaar of ouder te 
zien zijn. 

Toekomstdroom 

Wilma hoopt in de toekomst een baan te vinden als 
paraveterinair. Wilma: “Mijn man en ik wonen nu in 
Amsterdam, maar willen graag verhuizen naar het 
platteland zodat we de ruimte hebben om schapen en 
geiten rondom ons huis te houden. In het meest 
gunstige geval hebben we dan zelfs een eigen plekje 
om Willemien van haar pensioen te laten genieten.” 

 

Boeren leveren meer maar verdienen minder 

 
 
Bron: NOS 
 
Boeren blijven erop achteruitgaan, ook al is hun 
productie steeds hoger. Volgens cijfers van het CBS in 
samenwerking met Wageningen Economic Research 
zijn landbouwbedrijven de afgelopen twintig jaar vier 
procent minder gaan verdienen. 
 
Dat is vooral opvallend omdat er in de veeteelt, 
akkerbouw en tuinbouw ondertussen veel meer 

verbouwd en geteeld wordt. De productie steeg 
tussen 1995 en 2016 met 24 procent. 
 
Volgens het CBS komt dat verschil voor een belangrijk 
deel doordat er wereldwijd steeds meer aanbod op de 
markt is, waardoor de verkoopprijzen naar beneden 
gaan en er dus minder verdiend wordt aan producten. 
Ook zijn de kosten omhoog gegaan doordat 
diervoeding en aardgas voor het verwarmen van de 
kassen juist duurder werden. 

 

Geen melkkoeien 

"Er wordt enorm veel efficiënter gewerkt in de 
landbouw, maar dat zorgt niet voor hogere inkomens", 
zegt Cor Pierik van het CBS. Als voorbeeld noemt hij 
de Nederlandse melkproductie. "Dit jaar hebben we 
een recordhoeveelheid melk geproduceerd, met 1,7 
miljoen melkkoeien. In 1984 hadden we 800.000 
melkkoeien meer, maar die waren niet in staat om 
zo’n hoeveelheid melk te leveren." 
 
In Nederland zijn er op dit moment veel boeren die 
moeilijk rond kunnen komen. Een klein lichtpuntje is er 
wel. Dit jaar zijn de inkomsten van landbouwboeren 
gemiddeld namelijk wel wat gestegen, met 8 procent. 
 

 
 

Verantwoording adoptiegelden 2016 

Elk jaar sturen wij een brief aan de deelnemende 
boeren waarin ze kunnen aangeven waar het 
adoptiegeld afgelopen jaar aan is besteed. We 
hebben het dit jaar naar voren gehaald omdat we 
vinden dat er best aan het eind van het jaar 
gerapporteerd kan worden over waar het geld aan  

 
 

besteed is. Immers, dan zit het nog vers in het 
geheugen. 
 
1. Melkveebedrijf Van Leeuwen te Heenvliet: 
Bijdrage aan realisering van melkhuisje en melktap 
2. Jellema te Loënga: Het geld is in 2016 
besteed aan educatie. 

https://www.koeienrusthuis.nl/
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3. Boer Bert te Kamerik: Aanpassen 
groepshokken voor de kalfjes voor meer 
dierenwelzijn, aanschaf melkbar voor kalveren met 
spenen. 
4. Obio te Drachten: Uitbreiding kalverruimte op 
het voerpad, fermenteren van slootmaaisel (tot 
Bokashi, kringloop beter sluiten), scheiden en 
fermenteren vaste fractie van de mest tot Bokashi. 
(bodemvruchtbaarheid, kringloop beter sluiten) 
5. Joost en Teunie ter Beek te Weesp: 
Zonnepanelen op het dak van de schuur. 
6. De Bontekoe te Sprundel: Het plaatsen van 
zonnepanelen op de koeienstal. 
7. De Lindenhorst te De Hoef: Renovatie 
melkstal. 
8. De Stadsboerderij te Almere: We gaan 
volgend jaar een nieuwe potstal bouwen met veel 
ruimte voor de koeien. Het wordt een koeienpaleis.  
9. Buitenverwachting te Hoogmade: Het houden 
van het kalf bij de koe. 
10. Boer Donker te Oudesluis: Nieuw dak zonder 
asbest. 
11. Velzeboer te Middenbeemster: Een nieuwe 
waterbron 40 meter diep met een osmosesysteem, 
zodat de koeien genoeg water hebben.  
12. Hazenveld te Kockengen: Volledige 
weidegang 24/7, circa 6 maanden (dit kost productie). 
13. Math Loonen te Siebengewald: Het in de lucht 
houden van onze website. 
14. Nieuw Bureveld te De Bilt: Memoriespel van 
30x30 voor open dagen en educatie. 
15. Biesboschhoeve te Drimmelen: De aankoop 
van een nieuwe boot. 
16. De Kaagse Boer te Kaag: Aanschaf 
koeienborstel. 
17. De Groene Griffoen te Weesp: Roterende 
koeienborstel. 
18. Hoeve Ravenstein te Baarn: Wij willen juist de 
gezinnen die het wat minder hebben steunen en de 
kinderen de mogelijkheid geven om te genieten van 
de boerderij. Het geld zal dus gebruikt worden voor 
het aanbieden van gratis rondleidingen over de 
boerderij voor deze kinderen en het opknappen van 
speeltoestellen en educatiemateriaal.  
19. Nieuw Bromo te Hornhuizen: Aanpassing aan 
het voerhek zodat de dieren elkaar niet kunnen 
plagen tijdens het eten (i.v.m. hoorns bij koeien). 
20. Harmanna hoeve te Harlingen: Cursus 
homeopathische middelen en homeopathie 
aangeschaft. 
21. Rust-Hoff te Maasland: Bouw jongveestal als 
potstal uitgevoerd. 
22. Familie De Vink te Zegveld: Extra zaagsel 
voor in de ligboxen, aanpassing gemaakt in de stal 
voor koeien die slecht ter been of ziek zijn, koeborstel 
aangeschaft, tweemaal per jaar alle koeien preventief 
klauwbekappen. 
23. Fien Bosgoed te Terwolde: Het hele bedrag 
gaat naar het Keniaproject en naar de stichting Icfon 
in Nepal. (De boerderijvrienden zijn het er helemaal 
mee eens.) 
24. Mariet in ’t Anker te Schore: Stalruimte erbij 
gemaakt zodat de koeien meer ruimte hebben in de 
winter. 
 

25. Adrianahoeve te Linschoten: Comfortabele 
boxvulling, extra ventilatoren tegen hittestress. 
26. Veld en Beek te Doorwerth: Bouwen van stro-
stallen voor pleegkoeien met pleegkalveren. 
27. De Hoefwoning te Maasland: We zijn aan het 
sparen voor een melkautomaat en een melktaxi. 
28. De Blakervelderhoeve te Roden: Wij hebben 
afgelopen jaar het geld besteed aan een tweede 
koeborstel en we zijn in mei een educatief centrum 
geworden voor de SZH (Stichting Zeldzame 
Huisdierrassen). Hiervoor hebben wij enkele 
informatieborden laten maken. Er moeten nog meer 
borden worden gemaakt, dit gaan we komend jaar 
verder verbeteren.  
29. De Hartstocht te Abcoude: Meer strooisel in 
de ligboxen en betere mestkwaliteit, aanschaf diverse 
siereenden ter educatie. 
30. ’t Spant: Het geld is gebruikt voor een 
overkapping voor het hooi om het voer droog te 
houden en zo smakelijk te houden voor het jongvee. 
31. De Eemlandhoeve: Betere routing in de stal, 
waardoor koeien niet meer in het nauw gedreven 
kunnen worden door koeien in hogere rang (hekken 
verplaatsen/vervangen). Extra weilanden omheind, 
zodat de koeien meer weilanden hebben waar ze ‘s 
zomers kunnen lopen. 
32. Groot Brandenborch: Wij laten 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. 
Moeder en kind bouwen zo een hechte band op en de 
moeder blijft het kalf ook verzorgen, met name likken. 
Een deel van het werk op onze boerderij wordt met 
behulp van paarden gedaan. De twee Fjorden worden 
onder andere ingezet bij het uitrijden en slepen van 
mest, onderhoud van de afrasteringen, hooien en 
uitslepen van hout in het bos.  
33. De Waalheimer Farm: Samenloop voor Hoop 
Zwolle (zie Facebook-pagina): Strijd tegen kanker. 
Tevens twee open dagen georganiseerd met vele 
acties. Vorig jaar 1400 euro in een koeborstel 
geïnvesteerd. Dus we hopen op nog een paar lieve 
adoptievrienden met passie en liefde voor de koeien.  
34. Mts. Blokker: Boxbekleding. 
35. De Meentboerderij: Koematrassen en LED-
verlichting. 
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Colofon 
 
Dit is een uitgave van de Stichting Koevoet t.b.v. het project 
Adopteer een Koe. De nieuwsbrief verschijnt drie tot vier keer per 
jaar. De inhoud is te vinden op www.adopteereenkoe.nl . Daar is 
ook de actuele pdf-versie te downloaden, evenals die van alle 
voorgaande edities. Bij het uitkomen van de nieuwsbrief worden 
per email een kort overzicht en de internetlink verstuurd naar ca. 
900 betrokkenen. 
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Elisa Kool nieuwsbrief@adopteereenkoe.nl 
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