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Voormalig Land Rover-monteur Wim Marcelissen uit het Brabantse BerkelEnschot vertrok in 2012 samen met zijn inmiddels overleden vriendin Pia naar
Gambia. Sinds januari 2016 broedt hij hier wekelijks ongeveer 800 dubbeldoelkippen en vleeskuikens uit. Dat is een groot succes. „Als je hier iets doet,
moet je kleinschalig beginnen.”
Terwijl het in Nederland slechts 18 graden
Celsius is, rijdt Wim Marcelissen (56) met zijn
groene Land Rover in de felle zon door de
Gambiaanse rimboe. Het is pas 9 uur ’s morgens Gambiaanse tijd, maar ook vandaag
zal het kwik weer oplopen tot 40 graden in
dit Afrikaanse land, dat grenst aan Senegal
en de Atlantische Oceaan. Sinds september
2015 heeft Wim 250 moederdieren en een
broederij in de plaats Sanyang in de provincie Kombo South in het zuiden van Gambia.
De voormalige Land Rover-monteur uit het
Brabantse Berkel-Enschot broedt wekelijks
circa 1100 eieren uit waar gemiddeld zo’n

800 dubbeldoelkippen of vleeskuikens
uitkomen. „Ik had bij de start niet verwacht
dat het zo’n succes zou worden”, zegt Wim
met een glimlach. De meeste Gambiaanse
families kopen bij hem 5 of 10 kuikens.
Sommige families schalen op en kopen 20
tot 50 kuikens. Een enkeling wil in één keer
800 kuikens kopen die dan meestal pas
in twee weken geleverd kunnen worden.
„De vraag naar de kuikens is erg goed. We
merken dat we soms kuikens tekort hebben
en willen graag opschalen zodat we wekelijks
1000 tot 1500 kuikens kunnen leveren.”
Wim zoekt hiervoor nog investeerders en is

bovendien op zoek naar mensen met kennis
van pluimvee die hem willen adviseren.

Kleinschaligheid succesfactor
De nieuwbakken pluimveehouder beseft dat
het allemaal erg kleinschalig is en niet te vergelijken met Nederland. Die kleinschaligheid
is volgens hem de kracht van zijn bedrijf.
„Als je hier iets doet moet je kleinschalig
beginnen omdat je dan veel meer mensen
kunt helpen.” In 2013 is een integratie met
een eigen kuikenbroederij en slachterij
grootschalig gestart. Zij wilden maandelijks 2

30

030_pw04_Gambia 09.indd 30

08-09-16 14:02

Tekst: Tom Schotman Beeld: Wim Marcelissen

a

a

Bekijk de fotoreportage van
het pluimveebedrijf van Wim
Marcelissen in Gambia op
Pluimveeweb.nl.
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miljoen eieren produceren en 100.000 vleeskuikens slachten, maar tot nu toe lukte dat
bij lange na niet. Wim hoorde verhalen dat in
stallen met 10.000 vleeskuikenouderdieren
er slechts 2000 overblijven. „De kennis over
pluimvee en pluimveevoeding ontbreekt.”
Bovendien is de Gambiaanse bedrijfsleiding
volgens Wim te eigenwijs om adviseurs in te
huren of advies aan te nemen. „De bedrijfsleiders doen net of ze zelf pluimveespecialisten
zijn, maar dat wijzen de resultaten tot nu toe
niet uit.” Investeerders uit Nederland en de
Verenigde Staten staken volgens Wim tonnen
in dit bedrijf en willen nu weer 500.000
Amerikaanse Dollar in deze grootschalige
pluimvee-integratie investeren. Tot nu toe lijkt
dit echter een investering in een bodemloze
put.
Wim houdt moederdieren van de dubbeldoelkip Super Harco van fokkerij-organisatie
Bábolna Tetra Kft. uit Hongarije. „De kippen
leggen 18 maanden eieren en worden
daarna geslacht. Al kunnen ze ook langer
worden aangehouden als de productie goed
is.” Verder houdt hij ook moederdieren van
Home Broiler (HB). De vleeskuikens uit deze
broedeieren wegen na 9 weken 3 kilo.
Wim en zijn vriendin Pia waren in 2007 voor
het eerst in Gambia, toen ze een vriend
bezochten. Ze waren destijds slechts 12
dagen in het Afrikaanse land, maar besloten
al vrij snel daarna dat ze naar Gambia wilden
vertrekken. „Ik was helemaal klaar met
Nederland, met de Nederlandse mentaliteit waarin mensen niks voor elkaar willen
doen, de haat en nijd en de rechtspraak
die in mijn ogen veel te soft is.” Ze wilden
weg en Gambia leek hen een goede keuze.
Het duurde tot 2012 voordat ze hun huis
in Berkel-Enschot hadden verkocht en
vetrokken naar het beloofde land. Ze hadden
voldoende gespaard om zich de eerste jaren
geen zorgen te hoeven maken over inkomen.
Aanvankelijk wilden ze wat met onderhoud en
restauratie van Land Rovers doen, maar daar
stopten ze snel mee. „Gambianen kunnen

„Gambianen kopen
meestal 5 tot 10
eendagskuikens”,
zegt Wim
Marcelissen.

dat niet betalen en de meeste emigranten uit
Nederland zijn inmiddels ook armoedzaaiers,
zodat er weinig vraag naar was.”

Dieptepunten
Toen moesten ze iets anders verzinnen
en het leven ging door tot er een kink in
de kabel kwam. Pia werd ernstig ziek en
overleed eind december 2014. „Eerst stelde
de dokter bij haar alvleesklierontsteking
vast, vervolgens darmnecrose en uiteindelijk
buikvliesontsteking. Dat was teveel voor
het inmiddels tere lijfje. Ze heeft een mooie
rustplaats gekregen hier op de compound.”
Vorig jaar in juni kwam zijn goede vriend
Cees Laros langs. „Compleet berooid, platzak hij had nog maar zes kippen maar wel
een heel goed verhaal.” Hij wist enorm veel
van kuikens broeden en na hier even over
nagedacht te hebben, leek het Wim een goed
idee om daar iets mee te gaan doen. Hij
investeerde in twee broedmachines en een
uitkomkast. In de tussentijd gaf hij zijn vriend,
die hem op pluimveegebied adviseerde, eten
en zorgde hij voor onderdak en een auto.

Begin van dit jaar kende Wim zijn tweede
grote dieptepunt in Gambia. Zijn vriend kreeg
een hersenbloeding en moest zo snel mogelijk naar Nederland en keerde niet meer terug
in Gambia. Het gevolg hiervan was groot;
tegelijkertijd begonnen namelijk de eerste
vermeerderingsdieren hun eieren te leggen
en zat Wim als leek met zijn handen in het
haar. „Ik ben Land Rover-specialist, geen
kippenspecialist.” Hij verdomde het echter
om dit te gronde te laten gaan, dus schoolde
Wim zich razendsnel om en pakte hij aan.
„Wonder boven wonder heb ik het weten te
redden”, zegt een verbaasde Wim.
Hij broedt momenteel wekelijks ongeveer
1100 eieren uit met een uitkomst van net
onder de 80 procent. „Tot nog toe heb ik
alle kuikens nog zeer snel kunnen verkopen.”
Maar hij beseft goed dat hij niet zomaar
kippenspecialist wordt. Wim was heel blij
dat Theo van Kerkhof van ‘PUM Netherlands
senior experts’ op bezoek was in mei van
dit jaar om hem te adviseren. De gepensioneerde Van Kerkhof (66) was in het verleden
werkzaam bij het ministerie van Landbouw
als bedrijfsvoorlichter vleeskuikenouder-
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De voormalige
autogarage van Wim
Marcelissen in Gambia is
omgedoopt tot broederij.
In zijn broederij staan
twee voorbroedkasten
en een uitkomstkast. De
autobrug heeft Wim laten
staan. „Die komt altijd
van pas als ik onderhoud
aan mijn eigen Land
Rover moet doen.”

dieren in Zuid-Nederland. Daar deed Van
Kerkhof veel ervaring op die hij nu gebruikt
om Wim te adviseren.
Wim richtte eerder dit jaar de Tetra Foundation op met als doel om ook de kleine families
in Gambia te kunnen voorzien van wat meer
inkomen en beter vlees op tafel. „Het land
probeert meer onafhankelijk te worden van
de import van kip en ik kan daar mooi een
steentje aan bijdragen.” Zij dubbeldoelkip
is dusdanig populair dat er ook vanuit de
regering veel interesse is.
„Een persoonlijk adviseur van de president is
al een paar keer hier geweest en is heel enthousiast.” Ondertussen werkte hij een paar
kleine businessplannetjes uit voor families
en beginnende pluimveehouders. „Mensen
krijgen goed advies en gratis training hier
op mijn bedrijf.” Bovendien gaan jongens
die voor hem werken op pad om bij mensen
thuis een kijkje te nemen naar de kippenhokken en ook daar de lokale mensen te helpen
en te adviseren.

Voerprobleem
Voer is nog wel eens een probleem. „Er
zitten hier voerproducenten die, als ze geen

a

legvoer meer hebben, je gerust vleeskuikenvoer meegeven met alle gevolgen van dien
zoals een fors lagere eierproductie.” Het is
zelfs zo erg dat ze het voer dat ze produceren niet aan hun eigen kippen geven. „We
hebben nu redelijk
betrouwbaar voer
uit Senegal maar
zijn hard aan het
proberen om voer
uit Nederland te krijgen.” Een flink stuk
van zijn bedrijf staat
inmiddels vol maïs
en dat levert straks ook weer wat voer op.
Wim wil uiteindelijk een ‘hatchery model’
neerzetten dat eenvoudig gekopieerd kan
worden en ergens anders in het land kan worden opgebouwd. Inmiddels heeft Wim een
eigen website en een Facebook-pagina om
meer mensen te bereiken. „Ik hoop dat daar
wat sponsorgeld uitkomt.”
Voor de elektriciteitsvoorziening van de
broederij wil Wim overschakelen van een dieselgenerator naar een solarsysteem, zodat
er op een milieuvriendelijke manier gewerkt
kan worden. Op zijn bedrijf heeft hij zowel

een waterput voor de tuin als een borehole
voor zuiver drinkwater.
Vanwege het weer kan hij niet zonder zijn
Land Rover. „Twee keer per jaar plegen
we groot onderhoud aan de weg maar elk

e an o er s ecialist
ee ippe spe i lis
regenseizoen is die weer volledig naar de
knoppen. Dan merk je dat je niet zonder een
goede Land Rover kan.”
Hij is behoorlijk zelfvoorzienend in Gambia
maar heeft behoefte aan hulp om het beter
te kunnen doen. „Het is erg leuk om hier
in de rimboe mijn eigen pluimveebedrijf te
runnen. Ik leer snel bij maar het is niet altijd
gemakkelijk. Maar als je nooit iets durft
te ondernemen met het risico dat je op je
bek gaat, maak je nooit iets mee en heb je
nooit iets om met een glimlach naar terug te
kijken”, besluit Wim zijn verhaal.

a

Gambia o cieel de slamitische Republiek Gambia is een land in Afrika
dat grenst aan Senegal en de Atlantische Oceaan. Het land telt een kleine
miljoen inwoners en bestaat uit een tamelijk smalle strook langs de Gambia-rivier. Gambia is zo n
kilometer lang en slechts enige tientallen kilometers
breed. Het land is iets groter dan Noord- rabant en Gelderland samen.
Het heeft een subtropisch klimaat met een droog en een nat seizoen. Het
droge seizoen duurt van ongeveer half oktober tot halverwege juni. Het komt
vaak voor dat er in deze periode geen druppel regen valt. Maart tot en met
mei zijn de zonnigste maanden, met gemiddeld
uur zon per dag. De temperatuur kan aan het einde van de droge tijd tot tegen de
graden Celsius
oplopen.
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