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Ineke Herder: ‘Zelfs de ouders weten niets
van onze authentieke koeienrassen!’
Door het project ‘Uitleen kalfjes’ maakt jong en oud kennis met ons
levend erfgoed. ‘Daarom doe ik nog steeds mee.’ Ineke Herder, dé
pr-vrouw van de Vereniging het Brandrode Rund, is vanaf het begin
actief in dit project. Ze is nog steeds enthousiast. Hoog tijd om te
ontdekken waarom.
Hoogtepunt van het project ‘Uitleen kalfjes’ is voor Ineke Herder het enthousiasme
van de beheerders van kinderboerderijen
als de kalfjes arriveren. De pr-vrouw van
de Vereniging het Brandrode Rund vertelt
dat de fokkers na hun aanvankelijke aarzeling over de uitleen van hun dieren vaak
blij zijn met het makke kalf dat ze terugkrijgen en zelf al vragen of er een kinderboerderij is die kalfjes zoekt. Het geeft haar
een kick dat er inmiddels door het hele
land Brandrode kalveren geplaatst zijn.
Wat moet je als contactpersoon vanuit het
stamboek doen?
‘Als er een aanvraag komt, vraag ik de kinderboerderij waarom ze een Brandrode
willen en stuur ik een enquêteformulier
met vragen over hoeveel ruimte er is en
wat hun gezondheidsstatus is. Wanneer
een kinderboerderij geen runderen had,
kan die een ibr- en leptospirosevrije status
aanvragen, maar om te voorkomen dat het
uitleenbedrijf bij teruggave van het kalf
alsnog op slot moet, is het belangrijk dat
ze die status bijhouden.’
‘Daarna zoek ik een fokker in hun buurt
met dezelfde status. Eerst door een oproep
in het nieuwsperiodiek en als dat niks
oplevert ga ik actief leden benaderen.’

Hoeveel tijd kost je dat?
‘Het e-mailen en bellen met de fokkers en
de contactpersoon van de kinderboerderij
kost de meeste tijd. Maar na plaatsing
regelen de fokker en kinderboerderij de
rest onderling. Na afloop vraag ik via een
enquêteformulier hoe het gegaan is.’
Waar moet je op letten?
‘Het is belangrijk dat er genoeg ruimte is.
Niet alleen voor een kalf dat groter wordt,
maar bij voorkeur ook voor twee kalveren,
want runderen zijn sociale dieren.’
‘En ik kijk of een kinderboerderij ervaring
heeft met kleine kalfjes. De eerste drie tot
vier maanden krijgen ze nog melk. Dat
vraagt reinheid en regelmaat. Verder wijs
ik de deelnemers op het contract dat
gemaakt is voor het uitlenen van kalfjes,
hoewel er weinig gebruik van gemaakt
wordt.’
Hoe gebruik je dit project in de pr voor het
Brandrode rund?
‘Elke plaatsing is goed voor een bericht in
de pers, op websites van de betrokken
partijen en soms op social media. De kinderboerderij krijgt folders en een informatiebord over het Brandrode rund, gesponsord door een van onze leden.’

Vereniging het Brandrode rund

Ineke over Brandrood: ‘Het zijn niet te
grote, sobere, makke kalveren met een
hoge aaibaarheidsfactor’

Welke kansen zie je voor uitleen?
‘Het project is gestart met Brandrode runderen met de bedoeling dat ook andere
rasverenigingen hieraan mee gaan doen.
Zo kunnen kinderboerderijen al ons
levend erfgoed laten zien (met gebruik
van de SZH-map). Dat vraagt enthousiaste
deelnemers van rasverenigingen en kinderboerderijen.’ =

Tips en informatie
Stamboeken kunnen bij Ineke Herder
terecht voor tips. Voor meer informatie
over het project, mail naar nonja.
remijn@szh.nl.
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