
 

 

Varkens in Nood, Postbus 14584 

1001 LB Amsterdam 

Lieve Hans,  

 

Ik zag je laatst op tv praten over varkens en ik moet bekennen dat ik danig van je onder 

de indruk was. Je lijkt me zo’n leuke vent, en je vrolijkheid en ondernemingslust spatten 

van het scherm. Net als je mooie lach, trouwens! 

 

Juist daardoor schrok ik een beetje van je actie om mensen een brief te laten schrijven naar 

die lieve Boer David in Roemenië. Die lieve varkensboer die de liefde zoekt in BZV.  

Boer David heeft helemaal geen slechte plannen. Hij wil die oude, vervallen staatsboerderij 

juist ombouwen tot een moderne varkensstal. Een mooie stal, die van alle modernste 

technieken die het dierwelzijn én het milieu ten goede komen, is voorzien. Die varkens 

krijgen een veel beter leven dan de varkens die er vroeger in leefden. Wist je dat wel Hans? 

Boer David is juist lief en goed bezig! 

 

,,Nieuw dak er op, nieuwe zijkanten, beetje ventilatie, stroom, de waterleidingen en dan 

zijn we eigenlijk wel klaar,” zei hij tegen Yvon Hiermee bedoelt hij dat hij aan alles heeft 

gedacht. Zijn varkens zullen in de modernste omgeving komen en de beste zorg krijgen. 

En Hans, een varken heeft méér nodig dan een knuffel uit de grachtengordel. Een varken 

heeft goede zorg, optimaal voer, een professionele boer met passie voor zijn dieren en een 

veilig onderkomen nodig. Zodat ze niet ziek worden. Want in Roemenië komen heel 

vervelende ziektes voor, zoals varkenspest. En die komen juist voor bij varkens die in de 

buitenlucht leven. Als die varkens ziek worden, zijn het diep ongelukkige wezens.  

 

En trouwens, volgens mij wíl jij liever dat er helemaal geen Varkensboeren 

meer zijn. Niemand meer vlees eten, is immers je droom! Je vindt niets mooier 

dan graan en andere plantaardige gewassen verbouwen. Zien hoe het groeit, 

de oogst binnen halen; je hele gezicht leeft op als je het daar over hebt! 

 

Dus waarom zou je niet gewoon akkerbouwer worden, Hans? Of, als je die stallen per se 

niet gevuld wilt zien met dieren, gewoon niet kijken naar Boer Zoekt Vrouw? Keuze 

genoeg, toch? Als de wereld íets niet nodig heeft, zijn het nog meer mensen die denken dat 

een moderne stal een varkensfabriek is. 

 

Hans, volgens mij zal jij binnenkort je geluk wel vinden. En laat David intussen zijn 

passie uitvoeren in Roemenië. Hopelijk snel met een lieve boerin aan zijn zijde. 

 

Realiseer je Hans, dat liefde voor mens én dier samen gaan. 

 

Alle goeds toegewenst!  

 

....................................................................................... 


