Global Dairy Farmers,
mondiale kennisuitwisseling
Wie zijn we?
Bram Prins, Frans Keurentjes, Ton Maas, Ad en Annet van Velde, Fanja Pon, Peter
Steenwijk, Laurens en Ilona Schilderink, Jan Willem en Marika Salomons, Franke Dijkstra en
Jan en Els de Blonde. Naast deze oorspronkelijk uit Nederland afkomstige melkveehouders
zijn er nog 20 andere melkveehouders uit de hele wereld betrokken bij Global Dairy Farmers
(GDF).
Sector: Melkveehouderij

Wat doen we?
Ons netwerk bestaat uit melkveehouders die woonachtig zijn over de hele wereld. Naast
Nederland zijn China, Rusland, Estland, Australië, Nieuw Zeeland, Denemarken, Duitsland,
Amerika, Brazilië, Zuid-Afrika en nog meer landen vertegenwoordigd. We richten ons op
kennisuitwisseling tussen melkveehouders mondiaal. Daarbij gaan we van wereldwijd naar
lokaal. We willen zowel sectoraal als beleidsmatig inzicht krijgen in ontwikkelingen en ook op
bedrijfsniveau wisselen we informatie uit. We zijn in 2006 van start gegaan en het eerste jaar
hebben we gewerkt aan de opstart van ons netwerk en het opzetten van de
communicatiestructuur door middel van een website en een elektronische nieuwsbrief.
Wat willen we bereiken in 2007?
In 2007 wordt het GDF congres in Moskou georganiseerd van 21 – 26 juli. Hier komen
ongeveer 50 tot 75 melkveehouders naar toe om kennis op te doen en uit te wisselen. We
zullen ons daarnaast vooral richten op het communiceren van resultaten van het netwerk,
zowel via de website en de nieuwsbrief als via verbindingen met andere netwerken. We gaan
verbindingen aan met andere netwerken, zowel in Nederland als ook bijvoorbeeld met DIF
Australië en andere landen. Daarnaast maken we in 2007 een studietrip naar Denemarken
om samen met de Rabobank ervaringen met andere financieringsvormen te delen.
Ook werken we intensief samen met het onderwijs, om zo stageadressen en
stageopdrachten uit te ruilen.
Hoe kunt u ons blijven volgen?
U kunt informatie vinden op onze eigen website: www.globaldairyfarmers.com en daarnaast
vindt u ons met een videopresentatie en allerlei artikelen op de website van verantwoorde
veehouderij: www.verantwoordeveehouderij.nl/netwerken
Meer informatie:
Contactpersoon netwerk: Bram Prins, bramprins@planet.nl
Netwerkbegeleider: Alfons Beldman, alfons.beldman@wur.nl
Bezoek onze website, reageer, e-mail of bel. We willen graag met u in contact komen!

Netwerken is kansen ruiken!

