
Dit boek is een must voor al wie met voeding en landbouw 
begaan is. Iedereen herinnert zich de ‘geiten van Klems-
kerke’: hoe begin 2001 onherroepelijk een kudde 
waardevolle geiten voor de bijl ging. Dit voorval is volgens 
de auteurs symbool voor het falen van het grootschalige 
landbouwsysteem. Daarom dit boek: om boerenlandbouw 
als duurzame landbouw onder de aandacht te brengen. 
Het is een schokkend boek geworden. 
Niet alleen door het eerste hoofdstuk, het dag-aan-dag 
verslag van Renaat Devreese over de naderende slachting 
en de absurditeit ervan. Dit hoofdstuk beroert de lezer en 
het leest als een trein, maar de volgende hoofdstukken zijn 
minstens even belangrijk:
• Vaccinatie: een breuklijn in de landbouw.
Waarom zijn boeren en hun organisaties verdeeld over de 
kwestie van vaccinatie? Het antwoord ligt in de groot-
schaligheid en in de manier waarop klassieke boeren-
organisaties hun verweven belangen verdedigen.
• Handvest van de boerenlandbouw
Gaat in op het wezenlijke belang van boerenlandbouw: voor 
consument, boer en boerin - voor de hele samenleving.
• Vaccinatie of afslachten: de cijfers op tafel
Met wetenschappelijk onderbouwde cijfers die bewijzen dat 
vaccineren goedkoper is dan vernietigen. (Cijfers van het 
Centrum voor Landbouweconomie.)
• Een kijk op de wetgeving en vooral op de willekeur waar-
aan boeren onderworpen worden. 

Met een woord vooraf van 
auteur Chris De Stoop.
Teksten van Renaat Devreese, 
Koen Dhoore, Relinde Baeten.

Dit boek moet gelezen worden. 
Omdat er over deze kwesties moet 
worden gesproken.

Een goed geschenk voor wie 
eerlijke voeding en 
boerenlandbouw belangrijk vindt. 

Dit boek is een initiatief van de 
Stichting Boerenlandbouw.
De opbrengst gaat naar het 
ondersteunen van boerenlandbouw 
en van samenwerkings-
verbanden tussen boeren en consu-
menten.

104 p., kleurrijk opgemaakt
isbn 90-808809-1-4

Prijs: 12 euro,
inclusief verzending.
Meer info op www.reigershof.be
Bestellen via storting op 
523-0801958-37
Buiten België
Iban: BE35523080195837
Swift: TRIOBE91
U krijgt het boek bezorgd op 
het adres van de overschrijving.
Telefonisch bestellen kan ook op 
059 23 63 81 of per mail 
reigershof@skynet.be


