Uitwisselen van succesverhalen

De herdersstaf werd een
symbool voor vertrouwen
Iedereen heeft ‘een succes’ meegenomen naar de winterconferentie in Dronten. In groepjes delen de deelnemers hun verhaal. Door zich in te leven in wat
ze horen, spiegelt de groep welke activiteit er achter het succes schuilt gaat.
Drie voorbeelden.

Schapen hoeden
Arte Tibben, net klaar met de Warmonderhof, heeft een prachtige staf meegenomen
die voor hem centraal staat in zijn verhaal.
Hij vertelt over zijn succes als herder en
vooral het gevoel dat bij hem boven kwam,
de eerste dag dat hij alleen op pad ging en
hijzelf de totale verantwoordelijkheid had
over een kudde schapen – tot zo’n 300 dieren. Samen met zijn honden ging hij ervoor,
om de dag tot een goed eind brengen. Er kan
veel mis gaan, schapen die gewond raken,
verdwaald raken, in paniek schieten of gewoon de verkeerde kant opgaan!
Voorafgaand aan deze dag – met alle verantwoordelijkheid die erbij komt kijken
wanneer je er voor het eerst voor staat –

Experts aanspreken
was Arte erg zenuwachtig. Toen hij, ondanks alle zenuwen de dag succesvol had
volbracht en alle schapen weer veilig thuis
waren, kwam er een overweldigend gevoel
van rust en zelfvertrouwen naar boven: ‘Ik
kan het wel!’. De stok staat nu symbool, allereerst voor het vertrouwen in zijn eigen
kunnen maar ook voor de verbinding van de
aarde met zijn hoofd.
De activiteiten die ons als groep opvielen:
vooral de trotsheid wanneer hij naar zijn
staf kijkt en de trotsheid die hij uitstraalt
wanneer hij spreekt over zijn passie. Maar
ook hoe hij zijn denken heeft overwonnen:
van onzekerheid naar zekerheid. (Tekst: Fogelina Cuperus)

Derk Klein Bramel was dit jaar op de internationale landbouwconferentie in Dornach,
waarbij hij tijdens een busreis twee specialisten op het gebied van BD-preparaten
zag zitten. Als organisator van de cursus
BD-preparaten in Nederland, zag hij dit als
grote kans: het betrekken van kennis uit het
buitenland op het gebied van preparaat gebruik. Vooral de uitwisseling vindt hij waardevol, omdat er in het buitenland zoveel
kennis is waar wij van kunnen leren en wat
als input kan dienen om onze landbouwpraktijken nog beter te kunnen uitoefenen.
Maar Derk moest een aarzeling overwinnen
om de specialisten aan te spreken. Uiteindelijk heeft hij ze toch aangesproken en uit-
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Henk en Hilly Speelman
laten 'hun succes' zien
genodigd om een dag te komen spreken tijdens de BD-preparaten cursus. Ze gingen op
de uitnodiging in! Met deze actie werkt hij
aan zijn doel: meer kennis, inzicht en openheid op het gebied van preparatengebruik.
De activiteiten die ons opvielen: het juiste
moment weten te pakken voor actie en op
mensen afstappen, durven vragen en durven
uitspreken wanneer je zelf denkt een goed
idee te hebben, je doel volgen, mensen enthousiasmeren om mee te werken. (Tekst:
Fogelina Cuperus)

Idealen realiseren
“Dit is ons succes”, zeggen Hilly en Henk
Speelman, terwijl ze twee grote foto’s op
tafel leggen. Witte kippen scharrelen op
een afwisselend terrein, deels open en deels
beplant met bomen en struiken. Aan hun
stralende gezicht is te zien dat het hen veel
voldoening geeft. “Dit is wat wij na jaren
werk hebben bereikt: een prachtige uitloop
voor onze 9000 legkippen. Kippen zijn eigenlijk bosdieren, en bij ons kunnen ze zich
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verschuilen in allerlei bosjes. Onder leiding
van een haan zie je de koppeltjes kippen
rondscharrelen.”
Begin jaren tachtig hielden ze 34.000 kippen
in legbatterijen. Maar dat wilden ze niet meer.
“Die batterijen hebben we gesloopt en we
hebben nieuwe stallen gebouwd. We konden
grond bijkopen en hebben er heel veel bomen
en struiken geplant, en ook olifantsgras. Eerst
werkten we biologisch, maar sinds een aan-

tal jaar zijn we biologisch-dynamisch. Het
moeilijkste is om van 98% naar 100% biologisch voer te komen. De eiwitsamenstelling is
daarbij het probleem. We werken eraan door
met andere kippen te experimenteren."
“We hebben nog een ander mooi succes,
maar het lukte niet om dit vandaag mee te
nemen: onze dochter en schoonzoon gaan
ons bedrijf overnemen. Prachtig toch?!”
(Tekst: Ellen Winkel)

