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Rustig afscheid van vijf bofkonten

Door NILS DE KRUIJFF

UTRECHT - Het zijn bofkonten, de vijf biggen uit het Utrechtse Griftpark.In plaats van het slachthuis

wacht hen een onbezorgd leven in het Beloofde Varkensland in Amstelveen.

De vijf stevige biggen reageren daar donderdagmiddag op

hun eigen wijze op. Een van hen neemt vlak voor het

transport naar het beloofde land nog snel een duik in de

modderpoel van Griftsteede. Moeder Olivia lijkt weinig onder

de indruk van het naderende vertrek van haar kroost. Ook

het parkpubliek loopt er niet warm voor. Drie

dierenactivisten zijn er op afgekomen. Het zijn bekenden

van Dafne Westerhuis, de drijvende kracht achter het

Beloofde Varkensland. Als activiste Liesbeth ten Cate hoort

dat Westerhuis met succes een fokverbod op de

kinderboerderijen in Den Haag heeft bewerkstelligd,

glimmen haar ogen. ,,Dat moeten we in Utrecht ook gaan proberen.’’ Alleen als er plek op de kinderboerderij

dan mag er wat haar betreft gefokt worden. Griftsteede coördinator Esther Eshuis, komt ook nog even een

kijkje nemen. Ze is het niet eens met de kritiek. ,,Vooropgesteld vind ik het prima dat Dafne Westerhuis deze

varkens meeneemt. Maar in de hele discussie die over de biggen is ontstaan, wordt vaak vergeten dat deze

dieren het hier hartstikke goed hebben. Ze hebben misschien een kort leven, maar wel een prima leven.’’

Eshuis vindt de discussie prima die is ontstaan over hoe kinderboerderijen moeten functioneren. ,,Wij zijn heel

open in onze voorlichting.’’ Een stadsboerderij zonder jonge biggen? Eshuis wordt er niet warm van. ,,Wij

willen juist de hele cyclus van geboorte, zogen en jong leven laten zien aan de kinderen. En als kinderen het

vragen, zullen we echt niet verhullen dat de dieren naar de slacht gaan.’’ De laatste big is ingeladen in de

bestelbus. De bofkonten zijn op reis naar het Beloofde Varkensland. In het najaar zijn er weer nieuwe biggetjes

te bewonderen in het Griftpark. Voor hen zit een lang leven in het Beloofde Varkensland er niet in. Want

Westerhuis mag dan een groot hart hebben, ze kan zich onmogelijk over alle biggen van Utrecht ontfermen.

De volgende Griftparkse biggen wacht dus na een half jaar wel een gang naar het slachthuis en zijn daarna

hooguit nog in de vitrine van de slager te bewonderen.

zie ook:

Biggen uit kinderboerderij in Griftpark zijn gered
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Zeker weten dat deze big ook bij de 5 horen

Buuv - Utrecht - 01/06/07 - 17:51:28

Weet iemand of "mankepoot" zich ook onder dit groepje van 5 bevindt? Had begrepen dat ze na 10 of 12

weken al weg zouden gaan en heb toen nog aan ze gedacht. Dacht dus dat ze allang geslacht waren en vind

het wel leuk te horen dat ze blijven leven. Maar wat mij betreft geen kwaad woord over de fokkende

kinderboerderijen. Leerzaam en heilig vergeleken met de bioindustrie.

Marielle - Utrecht - 31/05/07 - 21:36:48


