Margreet Pasman, redacteur

next generation

“Als het mag, wil ik later
de kippen overnemen”
V.l.n.r: Thijs, Sanne en Pepijn Nijkamp

Sanne (9), Thijs (7) en Pepijn (4) Nijkamp wonen met hun
ouders Robert en Renate Nijkamp en de hond Kyra op een
gemengd bedrijf in Raalte: een pluimveehouderij met 70.000
Hubbard scharrelvleeskuikens (26.000 in een Windstreekstal
en 44.000 in twee traditionele scharrelstallen), 40 melkkoeien en een paar kalfjes.
Welke dieren op het bedrijf vinden jullie het leukst?
Sanne: “Ik vind alle dieren leuk, maar ik vind de kuikentjes altijd
het schattigst. En het liefst vind ik onze hond Kyra.”
Thijs: “Ik vind de koeien eigenlijk leuker dan de kippen.”
Pepijn: “Ik vind de koeien en de kalfjes het leukst. Maar misschien wil ik later toch liever politieman worden.”
Helpen jullie wel eens met het verzorgen van de kippen?
Sanne: “Ja, heel vaak. Dan mag ik helpen met controleren of de
kippen voer en water hebben. Soms help ik de dierenarts met
bloedtappen, dan mag ik de flesjes vasthouden. Of ik mag meelopen met de schoentjes aan. We mogen niet zonder overall en
laarzen in de stal, anders kunnen de dieren ziek worden. En het

mag ook alleen als mijn vader het goedvindt. Ook moeten we
altijd handen wassen en douchen als we in de stal zijn geweest.”
Wat vinden jullie het leukst om te doen?
Thijs: “Het leukste van de kippen is helpen met het leegmaken
van de kratten als de kuikens komen. Ik rij ook heel graag met
papa mee op de trekker. Als ik zestien ben wil ik mijn trekkerrijbewijs halen.” Sanne: “Thijs is een echte trekkerfan.”
Wat is het spannendste dat er ooit gebeurde op de boerderij?
Sanne: “We mochten een keer ’s nachts uit bed om te kijken bij
het kippenvangen. Het was helemaal donker buiten.”
Thijs: “Maar de kippen waren lekker rustig omdat ze sliepen.”
Willen jullie later ook boer worden?
Thijs:” Ik wil denk ik geen boer worden, maar loonwerker, of
piloot, of agent. Of iemand die de machines repareert.”
Sanne: “Ik wil later wel boerin worden, of dierenarts, dat weet ik
nu nog niet zeker. Maar als het van papa mag, wil ik later graag
de kippen overnemen.”
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