
 

 

 

Diervriendelijke boerinnen worden verwend op Moederdag 

Een moederdagontbijt niet op bed, maar in het weiland. Daarop worden zondag koeienboerin 
Karin Janssen en varkensboerin Frances Scheepens getrakteerd. Beide boerinnen bestieren een 
biologische boerderij, respectievelijk in Overloon en in Oirschot. Dierenwelzijnsorganisatie Eyes 
on Animals zet zondagochtend 13 mei de twee dames in het zonnetje, omdat zij goed zorgen voor 
alle moeders op hun bedrijven, de koeien en varkens. 

Margreet Steendijk, inspecteur bij Eyes on Animals: ‘We willen met dit initiatief ook de vergeten 
moeders onder de aandacht brengen, de varkens en koeien die zelden de kans krijgen om goed voor 
hun kroost te zorgen.’ Zo worden koe en kalf in de gangbare veehouderij vrijwel direct na de geboorte 
van elkaar gescheiden. Biggen worden na vier weken weggehaald, terwijl ze in een natuurlijke situatie 
drie tot vier maanden bij de zeug blijven. 

Maar het kan ook anders. Bij Karin Janssen van melkveehouderij De Hazelbroekhoeve mogen de 
kalfjes ten minste drie maanden bij hun moeder blijven. Hierdoor krijgen ze een betere start, zowel 
psychisch als lichamelijk. Bij Frances Scheepens van Educatieboerderij Walnoot en Wilg gaan de 
zeugen samen met hun biggen naar buiten: een uitzondering in Nederland. Bij de meeste gangbare 
boerderijen zien zeugen vrijwel nooit het daglicht en staan ze een week voor tot 4 weken na de 
bevalling vastgeklemd in kraamboxen, stalen kooien waarin ze geen nestje kunnen maken en zich niet 
eens kunnen omdraaien. Pas wanneer de biggen weggaan, mogen zij deze kraambox weer verlaten. 

Eyes on Animals is een organisatie die zich sterk maakt voor het welzijn van landbouwdieren. Onze 
inspecteurs bezoeken boerderijen, veemarkten en slachthuizen en volgen veetransporten. Margreet 
Steendijk en de andere inspecteurs bij de stichting zien het leed van moederdieren regelmatig van 
dichtbij. Zo treffen zij tijdens inspecties zo nu en dan hoogzwangere of net bevallen dieren aan die 
tegen alle regels in op transport worden gezet. Of moedervarkens die  hun biggen niet kunnen 
verzorgen en aanraken. Koeien die roepen om hun weggehaalde kalveren, stierkalfjes die na 2 weken 
al lange afstandsreizen moeten maken, terwijl ze nog bij hun moeder zouden moeten drinken. 

Er zijn gelukkig steeds meer initiatieven van boeren die het anders willen doen. ‘Die initiatieven 
juichen we natuurlijk van harte toe’, zegt Steendijk. ‘Wij beseffen heel goed dat het niet altijd 
makkelijk is om de overstap te maken naar een nieuw en diervriendelijk systeem, vooral omdat veel 
boeren het financieel bepaald niet makkelijk hebben. Maar Karin en Frances bewijzen dat het kán!’ 
Ook de consument kan kiezen voor een beter welzijn van moederdieren en hun kroost. Steendijk: “De 
melk van dieren wier kalfjes langer bij de moeder blijven wordt verkocht onder de naam Demeter 
Zuiver Zuivel rond 1euro per liter. Daarvan gaat 5 cent extra per liter naar de boer; dat kun je zien als 
“compensatie” voor het feit dat de boer een deel van de melk door de kalfjes zelf laat opdrinken.’ 
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Media zijn van harte welkom om 13 mei aanwezig te zijn bij dit unieke moederdaginitiatief. Bij 
goed weer vindt het ontbijt plaats tussen de dieren in de wei, bij slecht weer tussen de dieren in 
de stal. Ontbijt koeienbedrijf: De Hazelbroekhoeve, Rondweg 11a in Overloon: 10uur.     
Brunch varkensbedrijf: Educatieboerderij Walnoot en Wilg, Hemelrijken 1, Oirschot: 13uur.    

Meer informatie: Margreet Steendijk 06- 2673 9416  
www.eyesonanimals.com ,  @Eyes_on_Animals                                                            
Inspectievideo’s:  www.youtube.com/eyesonanimalsinspect  


