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stagep e< 
'De vegetarische 
stagiaire was 
positief verrast' 

Door Bouke Poelsma 

'O
nbekend 
maakt 
onbemind. 
Ik vind het 

heel belangrijk om onze 
sector te laten zien en te 
promoten. Samen met 
collega-varkenshouder 
Annechien ten Have heb 
ik meegedaan aan een 
project op het AOC Terra 
in Groningen. Ik vind het 

STAGE LOPEN 

belangrijk dat de varkenssector op het mbo breed wordt 
uitgedragen. We moeten daarin investeren . Onze sector 
biedt kansen, maar het is vaak lastig om geschikt perso
neel te vinden. 

We hebben hier ieder jaar meerdere stagelopers. Ik 
vind het leuk om hen wat te leren. Ik vind het mooi om 
te zien dat ze echt intcres!>e tonen en vragen stellen over 
onze manier van werken. Daaraan merkje ook dat ze 
zich afvragen waarom ze iets op een bepaalde manier 
moeten doen. Daarbij is het natuurlijk wel zo dat de één 
het sneller en beter oppakt dan de ander. 

Voor die extra paar handjes in de stal hoef ik het niet 
te doen. Dat is ook niet mijn insteek voor het aanbieden 
van een stageplek. Ik loop met de stagiairs mee en laat 
hen zien hoe we onze dieren verwrgen. Zo hoop ik hen 
enthousiast te maken voor het werken in onze sector. 

Onze stagiairs komen uit binnen· en buitenland. Ooit 
liep hier een Franse stagiair. Die was zelf ook afkomstig 
van een varkensbedrijf. Hij verbleef hier twaalf weken. 
Dat was wel een jongen die veel meters maakte. Som
mige stagiair~ vergeet je niet. Laatst was hier nog een 
Brabantse jongen. \>-ic noemden hem Snuf, omdat-ie al· 
tijd zo aan het sniffen was. nat was een gezellige jongen, 
woarmL·t· we een paar leuke avonden hebben gehad. 
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Edwin Elshof (26) heeft: 
in Marum (Gr.) een bedrijf 
met 650 zeugen en 4.500 · ,. 
vleesvarkens. Hij studeerde · 
Sport, Recreatie en Toeris
me en leidt nu zijn eigen 
varkenslocatie. Lotte (1.) 
liep er stage en momenteel 
is Nynke (r.) er. 

heeft ze echt aanleg voor. 

Onze stagiai re Lotte de 
Vriö is vegetariër. Ik vind 
het toch wel bijzonder dat 

ze bij ons stage heeft 
gelopen. Voorafgaand 
aan haar stage was 
ze heel erg benieuwd 
hoe wij onze dieren 
verzorgen. Ik denk dat 
we haar in positieve 
zin hebben verrast. Ze 
heeft haar beeld over 
de varkenshouderij 
echt moeten bijstellen. 
Ik vind het mooi om 
te zien hoe Lotte met 
dieren omgaat. Daar 

Nynke Otter is nog maar net bij ons begonnen. Ze 
werkt ook in een slagerij. Het is de bedoeling dat ze een 
van onze varkens zelf gaat uitbenen. 

Ik zie zeker kansen voor vrouwen in onze sector, met 
name in de kraamstal. De dierverzorging is daarbij ook 
goed te combineren met een gezinsleven." 
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