
Eerlijk zuivelmerk geeft goed gevoel
ACHTERGROND
DE FAIRE MELK

3 Maatschap in Noord-
horn levert melk aan fair-
trade-zuivelmerk

Door Annemarie Hommes
Noordhorn Met twinkelende ogen

biedt Mennard Hofman uit Noord-

horn een kop dagverse chocolade-

melk aan van het nieuwe zuivel-

merkDe faire melk. Drie weken pas

is het op de markt. Dat wil zeggen:

opgenomen in het assortiment van

C1000. Als een winkel uit deze ke-

ten de vraag krijgt of er ook choco-

lademelkvanDe fairemelk is,wordt

het product op de bestellijst ge-

plaatst. Hofman heeft er al voor ge-

Door Annemarie Hommes

zorgd dat die in Grijpskerk en de

twee C1000-winkels in de stad het

oranje pak met een koe erop in de

kleuren van deNederlandse vlag in

de koeling hebben. "Tja we hebben

geen geld voor reclame op tv. Bin-

nenkort gaan we dus ook in deze

winkels staan om de chocolade-

melk te laten proeven."

Mennard Hofman is trots op het

product. En zijn vader Tjaard, met

wie hij een maatschap heeft, al

evenzeer. Niet omdat ze dankzij

hundeelname aanDe fairemelk een
meerprijs ontvangen voor hun

melk.Vanelkverkochtpakgaat een

extra bedrag van ongeveer 10 cent

naar de deelnemende boeren. Dat

zijn er nu driehonderd. "Een vetpot

wordt het niet", zegt Hofman seni-

or realistisch. "Maar daar is het ons

ook niet om te doen. Het gaat ons

puur om het idee erachter."

Vader en zoon hebben een eigen

kijk op het boerenbedrijf. Mennard

Hofman: "Wij zijn liefhebbers van

een gezinsbedrijf. In de zomer, als

we het druk hebben, helpt de hele

familie mee. Mijn broers en zussen

komen na het werk en mijn vrouw

en moeder helpen ook. We steken

de barbecue aan en eten soep. Dan

zijnwij gelukkig.Met eenmegastal

is niets mis, maar het is niet ons

ding. Wij willen koeien in de wei.

Dat is goedvoordekoe endeburger

vindt het leuk. Ook dat laatste is

belangrijk voor ons. Daarom zijn

we ook een activiteitenboerderij

begonnen dit jaar: ’t Steveltje. We

willen in contact blijven met de

burger. Laten zienwathier gebeurt,

waar de melk vandaan komt en dat

hier niets stiekems gebeurt."

De deelnemende boeren zijn lid

van de Nederlandse Melkveehou-

ders Vakbond, die streeft naar een

eerlijke zuivelmarkt en een kosten-

dekkende melkprijs. Ook wil deze

vakbond niet dat boeren in derde-

wereldlanden de dupe worden van

het dumpen vanmelkoverschotten

op de wereldmarkt door overpro-

ductie in Europa. Vandaar het Max

Havelaar Fairtrade-logo op het pro-

duct? "Nee, dat is omdat boeren uit

derdewereldlanden een eerlijke

prijs voor de gebruikte cacao en

rietsuiker krijgen. Het is een eerlijk

product voor iedereen", lacht Hof-

man. "Dat geeft een goed gevoel."
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¬ Mennard Hofman (rechts) plaatst met wat hulp een groot melkpak in het weiland. Foto: DvhN/Corné Sparidaens


