BV info: Vrijwilligersuitje

De Biotechnische Vereniging draait op vrijwilligers. Mensen zoals u en ik die het belangrijk vinden dat ons werkveld goed met elkaar verbonden is en blijft. Voor alles wat de BV
organiseert zijn er groepjes mensen die zich inzetten om bijvoorbeeld de themadagen en de
biotechnische dagen vlekkeloos te laten verlopen. Eens per twee jaar organiseert de commissie communicatie daarom ook een vrijwilligersuitje om deze mensen vanuit het bestuur te
bedanken. Dit jaar had Andrea wel iets heel bijzonders uitgezocht. Op 16 mei jl. togen we uit
alle uithoeken van het land op naar het Brabantse Berlicum. Afgelegen was het wel, half uurtje
lopen voor Henk vanaf het dichtstbijzijnde busstation, maar gelukkig hadden de meesten
elkaar al ergens in Nederland gevonden. Op het erf bleek het moeilijk om elkaar te vinden
en vroeg een ieder zich af waar de rest bleef. Een groep zat in gebouw 1, de andere groep zat
lekker aan de koffie in gebouw 2, maar ook hier deed de telefoon uiteindelijk zijn werk. Een
gezellig groepje van 25 mensen was de oogst van de oproep.
Op bezoek bij een Brabantse boer, hoe spannend kan het zijn? Nou, wel als die boer geen
koeien of varkens houdt, maar kamelen! Jawel: éénbultige KAMELEN wel te verstaan. Alleen
Nederland, België en Duitsland blijken taalkundig onderscheid te maken tussen de kameel en
de dromedaris, voor de rest van de wereld is een ‘camel’ een ‘camel’. Terwijl ze in Den Haag
nog een dag eerder koortsig overleg hadden over de gevaren van het MERS virus, stapten
wij vrolijk en onbevreesd de dag tegemoet. Als eerste moesten we een cordon vormen om de
dieren in de wei te laten, maar dat was wel toevertrouwd aan ons dierverzorgers. We werden
hartelijk welkom geheten door Linda en waren in goede handen want ze had op het Van Hall
Larenstein gestudeerd, en zo zie je maar, kom je toch nog goed terecht met je Wild Life studie.
Tijdens de leuke presentatie kregen we nog allerlei interessante weetjes over het ‘schip van de
woestijn’.
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Begonnen als HAS student op een braakliggend stukje land met twee kamelen midden in
een woonwijk in Den Bosch, is de boer inmiddels verhuisd en de boerderij flink gegroeid.
Ze hebben zo’n 80 kamelen, waarvan er op dat moment 30 melk gaven. Kamelenmelk wordt
vooral verkocht aan mensen die een koemelk allergie hebben, maar ook de vraag in China
neemt toe. Een kameel wordt tweemaal daags gemolken, waarbij twee tot drie liter gewonnen wordt. Het jong moet er wel naast staan anders laat de moeder de melk niet schieten, dus de
melkmachine was enigszins aangepast. De dieren waren verdeeld in drie groepen, twee fokgroepen met Drommel en Herman als ‘de mannen’ en een groep pubers. Na de presentatie kregen
we een rondleiding door het bedrijf en mochten we de jonge kamelen (koeien)melk uit de
fles gaan geven. Dat viel nog niet mee, de dieren waren toch schuchterder dan dat je in eerste
instantie zou denken. Voor wie dit wilde mocht met de kameel op de foto. Gelukkig was onze
‘hof’fotograaf Niek aanwezig om alles op de gevoelige plaat vast te leggen. Op een kameel
zitten valt overigens niet mee, je hangt meer achter op zijn bil, waarbij je de bult als enige
houvast hebt.
Na de uitgebreide lunch gingen we met een luchtdrukkanon op een houten kameel schieten.
Onbetwiste koning der spelen was Hans Bijl, die het maar liefst twee keer voor elkaar kreeg
om hem vol te raken. Daarna was het, hoe kan het ook anders als je in de buurt van de
Brabantse hoofdstad bent, tijd voor de workshop ‘Bossche bollen maken’. Enthousiast als men
te werk ging, waren er natuurlijk ook mensen die de chocolade niet eens lieten uitharden, maar
meteen overgingen tot het opeten van de lekkernij. Hierna gingen we met de groep het bos
in om levend stratego te spelen. Voordat we aanvielen op de barbecue, was er het verplichte
fotomoment met onze nieuwe vrienden (afb. 1). Eindelijk zagen we daar, de voor vrouwtjes
blijkbaar aantrekkelijke, enorm kwijlende brulzak van Drommel in vol ornaat en was de dag
compleet (impressie afb. 2). Zo zoetjes aan was er weer een dag voorbij en toog een ieder
weer huiswaarts. Een mooie dag, schitterend weer, lekker gekletst met collega’s en ook nog
wat geleerd: perfect geslaagd!
Ook een rol als vrijwilliger binnen de BV? Mail je interesse voor één van de commissies naar info@biotechnischevereniging.nl. Alle hulp is welkom en we zoeken regelmatig
mensen om ons te versterken.
Ook een keertje met de familie naar de kamelen of op zoek naar een interessant stage:
www.kamelenmelk.nl

biotechniek

juni 2014 - nummer 53/3

47

