Leren, een Kleiniggeitje,
educatiemateriaal over de geitenhouderij.

In 2007 is het netwerk “Leren, een kleiniggeitje” van start gegaan. Deze netwerken,
een initiatief van het ministerie van LNV, worden veelal ondersteund door
medewerkers van Wageningen Universiteit en Research. Het netwerk “Leren, een
kleiniggeitje” richt zich op boerderijeducatie in de geitenhouderij.
De geitenhouderij is een relatief jonge sector met een goed imago. De hoge
aaibaarheid van de geiten en de relatief kleinschalige sector zijn de belangrijkste
redenen hiervoor. Door schaalvergroting kan het imago onder druk komen staan, iets
wat wij graag proberen te voorkomen door kinderen rond te leiden op onze bedrijven.
Bovendien komen de meeste kinderen nauwelijks in aanraking met natuur of
bezoeken zij een boerderij (bron:Platteland Impuls). Op deze manier vervreemden zij
steeds meer van het platteland en raken onbekend met de herkomst van hun
voedsel. Dit baart ons grote zorgen, deze kinderen zijn onze toekomstige
consumenten.
In 2007 is het netwerk druk bezig geweest om draagvlak te creëren bij collegageitenhouders en diverse onderwijsinstellingen. Er is een enquête gehouden onder
geitenhouders naar het reeds bestaande educatiemateriaal. Een van de conclusies
van de enquête was dat het bestaande aanbod van educatiemateriaal onbekend is
bij veel geitenhouders. Ook is er veelvuldig overleg gepleegd met het landelijke
steunpunt Boerderijeducatie over de prominente plaats die boerderijbezoek in zou
moeten nemen in het onderwijs. Een reële vergoeding voor de ondernemer is hierbij
op zijn plaats.
Middels de vele reacties uit heel Nederland zijn we in staat geweest om een vrij
actuele lijst samen te stellen van de meest gebruikte educatiematerialen die gebruikt
worden in de Geitenhouderij. Deze lijst en verschillende voorbeeldexemplaren vindt u
in de bijgeleverde tas.
Mocht door deze dag of de inhoud van deze tas uw interesse gewekt zijn, aarzel niet
om kontact op te nemen met een van de netwerkleden. Daarnaast zijn we ook te
vinden met nieuwsberichten, een weblog en een videopresentatie op:
www.verantwoordeveehouderij.nl/netwerken
Bezoek onze website, reageer, e-mail of bel. Wij willen graag met u in contact
komen!
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Netwerken is kansen ruiken!

