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Overtuigd van je zaak
“Bij Yarrah doen we al ruim 25 jaar waar we goed in zijn”, zegt Bas van
Tongeren. “Goede voeding maken, met pure ingrediënten. Hoe weet je zeker
dat je de beste, meest zuivere ingrediënten te pakken hebt? Door biologisch
te kiezen! Yarrah maakte al biologische diervoeding toen biologisch zich nog
in de geitenwollensokkenhoek bevond. Als je zo voor de muziek uitloopt,
ben je overtuigd van je zaak.”

“H

Tekst en foto’s Janine Verschure

et begon omdat de oprichter
van Yarrah niet tevreden
was met de diervoeding die
een kleine dertig jaar geleden op de markt was”, vertelt Bas van Tongeren. Bas

staat sinds 3,5 jaar aan het roer van Yarrah. “Hij
wilde supergezond voer, gemaakt van zuivere

en hoogwaardige ingrediënten, gegarandeerd
zonder toevoegingen die niet natuurlijk waren
of die niet aan zijn eisen voldeden. Geen geur,
kleur- of smaakstoffen, geen hormonen, pesticiden of genetisch gemodificeerde organismen,
geen chemische toevoegingen. Zulk voer was er
niet, dus ging hij het zelf maken.”

Stinkende best

Bas: “Als je de garantie wilt dat je ingrediënten aan strenge voorwaarden voldoen, kom
je bijna automatisch uit bij biologisch. Omdat
je dan werkt met gegarandeerd – gecertifi-

ceerd – materiaal. Daar is geen ontkomen aan:
als er ook maar één aspect van je voeding niet
gecontroleerd kan worden, mag je het predicaat biologisch niet voeren.
Als producent van biologische diervoeding kun
je niet een gemakkelijke afslag kiezen of de
korte route nemen. Om biologisch gecertificeerd te zijn, kies je automatisch voor de moeilijke weg. Je moet echt je stinkende best doen
om dat certificaat te behalen en te behouden.
Wij doen niet anders dan bio, al meer dan
25 jaar. Dan weet je inmiddels wel waar Abraham de mosterd haalt.”
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Bio is booming
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Het gaat hard
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Als we hem vragen wat de motivatie van de

consument is om voor biologische diervoeding

kiest voor biologisch om dezelfde reden als

WAAROM KIEST DE CONSUMENT
VOOR BIOLOGISCHE DIERVOEDING?

waarom de oprichter voor Yarrah er destijds

1. Gezond: honderd procent puur en dus goed.

te kiezen, vertelt Bas: “De belangrijkste reden
is dat het gezond moet zijn. De consument

voor koos: omdat biologisch gegarandeerd
puur en zuiver is. De tweede reden is onze planeet. Mensen vragen zich steeds meer af wat

2. Milieu: gemaakt met zorg voor onze leefomgeving.
3. Dierenwelzijn: er zijn alleen dieren in verwerkt die een beter leven hadden.

de impact van ons productie- en consumptiegedrag is op het milieu. De derde reden is dierenwelzijn. Een groeiende groep mensen heeft
moeite met de manier waarop we omgaan met
dieren in de intensieve veehouderij. Ze kopen
voer voor het dier waar ze van houden, maar
daarvoor worden andere dieren opgesloten
in kleine ruimtes om maar zo snel mogelijk
slachtrijp te zijn. Dat klopt niet.”

Milieu: stukje van de puzzel

Bas: “Ik vind het prettig werken bij een bedrijf
waar het daadwerkelijk draait om goede din-

gen. Wij groeien, de markt groeit, maar ons
motto dat een betere wereld bij jezelf begint,
zal nooit veranderen. Op die manier dragen

skal biOCOntrOlE
Het Nederlandse keurmerk van Skal Biocontrole geeft
de garantie dat een product biologisch is. SKAL houdt
toezicht op de biologische keten, in opdracht van het
ministerie van LNV. Een product mag alleen biologisch
heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften
voldoet. Zo moeten bijvoorbeeld gewassen biologisch
geteeld zijn, lopen kippen op biologisch strooisel, krijgen ze biologisch voedsel en kunnen ze naar buiten. De Europese overheid bepaalt de regels die de ruim 4000 gecertificeerde bio-ondernemers moeten naleven. Zo kan de consument ervan op aan dat een
biologisch product ook écht biologisch is.

we ons steentje bij, leggen we ons kleine
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