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Prijswinnaars fotowedstrijd T-shirt
Eind vorig jaar is alle leden een gratis ‘Ik voel mij… Kip.Kiplekker’ T-shirt aangeboden.
Wij zijn blij met zoveel trotse leden-pluimveehouders, er zijn ruim 80 T-shirts besteld en
opgestuurd. Bij het versturen van de T-shirts hebben wij hier een winactie aan
verbonden, we hebben u uitgedaagd een leuke foto met het nieuwe shirt te maken. De
drie leukste inzendingen zijn inmiddels gekozen én beloond met een mooi vleespakket
vol lekkere kipproducten. Wij willen iedereen bedanken voor de leuke en originele fotoinzendingen, de prijswinnaars feliciteren en hopen dat u het T-shirt met veel plezier blijft
dragen!

De prijswinnaars zijn (foto’s v.l.n.r.): Familie Hanegraaf uit Loosbroek, familie
Lubbers uit Oud Ootmarsum en familie Beelen uit Mill.

Kip.Kiplekker wordt partner van Boerderijeducatie Nederland
De stichting Kip.Kiplekker gaat een samenwerking aan met Boederijeducatie Nederland,
het landelijke platform voor educatieve bezoeken aan agrarische bedrijven. De bezoeken
worden georganiseerd voor het basis- en voortgezet onderwijs en zijn een aanvulling op
het lesmateriaal dat aangeboden wordt vanuit de sector. Boederijeducatie Nederland
coördineert het geheel en werkt vanuit regionale initiatieven zoals Klasseboeren,
Boerderij in de kijker en Kiekeboer’n. Inmiddels zijn dertien regio’s en vrijwel alle
agrarische sectoren aangesloten. Boerderijeducatie Nederland zorgt voor opleiding en
kwalificatie van de educatieboeren en voor praktische ondersteuning. Kip.Kiplekker wil
graag voor de vleeskuikensector een aantal educatieboeren voordragen, het liefst per
provincie een vleeskuiken- of vermeerderingsbedrijf. Daarom zal Kip.Kiplekker de
pluimveehouders die zich hiervoor aanmelden ook financieel ondersteunen en een
vergoeding geven voor een boerderijbezoek. Boederijeducatie Nederland ontvangt ook
vanuit andere partijen in de agrarische sector een financiële bijdrage. Bent u
geïnteresseerd, kijk dan op de website van Boerderijeducatie Nederland of neem contact
met ons op via info@kipkiplekker.nl. U ontvangt binnenkort per e-mail meer informatie
over dit initiatief. Wij hopen op deze manier ook de vleeskuikensector zichtbaar te maken
via educatie en bij de jeugd, een taak die belangrijker is dan ooit!

Open dag 2e paasdag - online evenement
Door de huidige situatie met zowel grote Covid als AI-risico’s en beperkingen kan
Kip.Kiplekker de open dag op 2e paasdag helaas niet als fysiek evenement laten
doorgaan. Wel hebben een aantal enthousiaste vleeskuikenhouders en een
vermeerderingsbedrijf zich aangemeld als deelnemer en stellen zij het bedrijf op 5 april
open voor een online bezoek. Samen met twee studentes van Aeres hogeschool zijn wij
druk bezig om het programma en de filmopnames voor te bereiden. We willen de open
dag via een video-verbinding laten plaatsvinden, met een kijkje op de deelnemende
bedrijven, aangevuld met beelden vanuit andere ketenschakels. Het is de bedoeling om
de kijkers, jong en oud, op een leuke manier te laten zien hoe de vleeskuikenketen in
elkaar zit en hoe in Nederland voedselveiligheid en dierenwelzijn hoog in het vaandel
staan. Kortom, de open dag wordt dit jaar anders. Niet door een raam, maar via een
scherm de stal inkijken. Maar, het wordt zeker niet minder leuk en interessant, wij kijken
al uit naar 2e paasdag! Meer informatie over de open dag en een link naar het online
evenement ontvangt u te zijner tijd per e-mail en via onze social media kanalen.
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