
Wat is beter dan praten over koetjes en kalfjes?

KOETJES EN KALFJES TONEN NATUURLIJK! 

Leid groepjes lagereschoolkinderen rond in je melkveebedrijf en laat hen proeven van de schoonheid van je stiel. 

‘Melk? Dat wordt gemaakt in de supermarkt’. De link tussen melk en de koe van de boer is voor kinderen erg 
dun. Begrijpelijk, wanneer komen jonge mensen nog in contact met het boerenleven. 

STERKE BAND MET DE BUURT

Laat hen daarom zien wat je werk is. Je versterkt er meteen ook de band met de buurt mee. En als je hoeve-
producten verkoopt krijgen deze extra bekendheid.  

MET EXTRA HULP

Melk4Kids van VLAM helpt je er een onvergetelijke dag van te maken. Hoe hou je het voor de kinderen boeiend? 
Hoeveel kan je vragen voor een bezoek? Voor al deze vragen kan je rekenen op Melk4Kids. En dankzij het uitge-
breide netwerk van scholen en organisaties van Melk4Kids is er altijd een groep kinderen die staat te trappelen 
voor een bezoek aan je bedrijf. 

DEEL JE VERHAAL! 

Al 135 melkveecollega’s werken mee aan Melk4Kids. Elk jaar bezorgen ze maar 
liefst om en bij de 36.000 kinderen de dag van hun leven. Neem snel contact 
op met de projectcoördinator van Melk4Kids via Melk4Kids@vlam.be of 
02 552 81 37, en word ook melkambassadeur voor de kinderen uit je regio.

Ps: Deelnemen is gratis, zonder verplichtingen. Je stopt wanneer je wil.  
Melk4Kids gaat voluit voor een leerrijke, leuke en kwaliteitsvolle blik achter de 
schermen van een modern melkveebedrijf. Dus laat je horen. 

WORD OOK MELKAMBASSADEUR BIJ MELK4KIDS

ONTDEK OP DE 
KEERZIJDE HOE MELK-

VEEHOUDSTER RIET DE 
HELDIN WERD VAN 

BASISSCHOOL 
PIRAMIDE
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Heldin van basisschool Piramide
Melkveehoudster Riet De Schrijver kijkt snel de planning nog eens 
door. Dadelijk staan de eerstejaars van basisschool Piramide voor de 
deur voor een speelse rondleiding. Een kolfje naar de hand van deze 
Merchtemse melkveehoudster. Al heel wat jaren leidt ze wekelijks tot 
twee groepen rond in het bedrijf ’t Stappeshof dat ze samen met haar 
man Hendrik runt. Ervaring genoeg dus. 

Het enthousiasme van de kinderen tempert even na de eerste stappen 
op het erf. De eerste volle neus dieren en mest was geen succes. Daar 
weet melkveehoudster Riet raad mee. Even met z’n allen naast de 
mesthoop staan. Drie keer diep inademen via de neus en op ieders 
gezicht staat opnieuw een brede glimlach. Riet weet van aanpakken. 

TIJD VOOR HET ECHTE WERK

Meteen daarna gaan de laarsjes aan. De kinderen maken een grote cirkel op de binnenkoer en Riet vertelt het 
verhaal van de boerderij. Geen uitleg, maar een echt verhaal. De kinderen hangen aan haar lippen. Nadien 
is het tijd voor het echte werk. De groep wordt in vieren verdeeld en via een slim doorschuifsysteem leert 
iedereen heel het melkveebedrijf kennen.  

ZOEKEN EN SPELEN

Er is een bordspel waarin ze dieren naar de stal moeten brengen, ze mogen de kalveren voeden, doen een 
zoekspel en maken zelfs pudding met verse melk. De kinderen genieten overduidelijk van hun kennismaking 
met een modern melkveebedrijf. En Riet, die was voor minstens één dag de heldin van basisschool Piramide 
uit Steenokkerzeel.  

Deze tekst is gebaseerd op het artikel van Bart Vleeschouwers gepubliceerd in Boer&Tuinder.

WEES OOK EEN HELD 

Schrijf je in voor Melk4Kids via 02 552 81 37 of Melk4Kids@vlam.be.
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