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Verslag
Helaas kwamen er van de 850+ bezoekers slechts 4 deelnemers naar deze workshop. Toch hadden wij
met z’n zessen in totaal een goede workshop over de biologische fokkerij. Het bleek weer duidelijk dat
het publiek in eerste instantie niet goed begrijpt waar “Adopteer een Stier” en biologische fokkerij precies
over gaat. Men is er gewoon niet mee bezig, men ziet niet verder dan de koeien die er zijn en melk geven.
Waar die vandaan komen is vaak al een brug te ver. Maar als je erover begint is het begrip er snel.
Men vindt het eigenlijk vanzelfsprekend dat de fokkerij achter de biologische melk ook biologisch is, en
helemaal als men hoort hoe het er in de gangbare fokkerij om en toe gaat. Dan is de noodzaak voor een
biologische fokkerij, voor passende koeien en diervriendelijke aanfok snel duidelijk. Maar hoe dan de
burgers/consumenten hiervoor bereiken? Als het al moeilijk blijkt op een congres over Voedsel Anders?
Twee deelnemers aan de workshop waren samen bezig aan een project voor nog duurzamere teelt van
cacao, niet in het open veld maar in een beboste omgeving. Leg dan maar eens uit aan de duurzame
chocolade consument, dat die er nog een stapje bovenop kan/moet doen. Zo is het ook met de fokkerij?
Is biologische melk en vlees, dus biologisch geteeld, niet al genoeg. Moeten de zaadjes, de stieren en het
dierwelzijn daar verder achter ook meegenomen worden in de keuze? En hoe krijg je dat dan in beweging?
Het advies van de heren was toch zoveel mogelijk direct in contact proberen te komen met mensen,
bewuste consumenten, het uitleggen en dan vragen of zij dit willen steunen.
Dat betekent wel veel werk. Maar wij zijn hiermee direct begonnen. We hebben tijdens het congres veel
flyers uitgedeeld en ook plenair de aandacht alsnog op de workshop, de stieren en dierwelzijn gevestigd.
Dit heeft veel leuke reacties en gesprekken opgeleverd met verschillende mensen. Nu is het nog wachten
op wat deelname aan de crowdfunding.

Uitkomsten
1.
2.
3.
4.

Bio KI en andere projecten zijn belangrijk voor een betere betrokkenheid.
Aandachtspunt voor de conferentie is het gebrek aan aanwezigheid voor dierenbescherming.
Bio KI communiceren nar de consument via kaas en dergelijken?
Doorzetten!
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Website crowdfunding Adopteer een Stier, www.crowdaboutnow.nl/adopteereenstier
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Conferentieverslag Voedsel Anders Conferentie 2016, conference report Voedsel Anders Conference 2016

