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Alle broederhanen
een volwaardig
leven

‘“Als je in samenhangen denkt, ontstaat er vanzelf ruimte voor nieuwe

ideeën”, ervaart Sander Verbeek, ondernemer van biodynamisch
pakstation De Grote Kamp. Door ketenbrede samenwerking lukte het

zowaar om een oplossing te vinden voor de mannelijke eendagskuikens.
Zijn droom? Zelf kippen houden en de hele kringloop verbinden.
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