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VOORWOORD

Door
Corrie Top

Gisteren zijn we de gelukkige eigenaren geworden van een 30 tal kleine kuikentjes.
De nieuwslezers op radio en TV voorspellen nog een heuse winter in de laatste week van
februari.
Dat wordt dus zorgen voor goede verwarming voor al die kleine piepkuikens die heel
onschuldig de nieuwe wereld in kijken, zich te goed doen aan hun eerste maaltijd, zich
eens even rekken en strekken nu ze bevrijd zijn van hun eierschalen.
Ze proberen al snel of ze een stukje kunnen rennen en vallen ook soms zo maar weer om.
Na een paar dagen gaan ze al proef draaien met hun kleine vleugeltjes om te ontdekken
dat het nog wel een paar maanden duurt voor ze kunnen vliegen. Elk jaar kunnen we ons
weer vermaken met die kleine kuikentjes. In het duivenhok hebben de eerste jongen zich
ook gemeld, ze verblijven voorlopig onder de warme vleugels van hun vader en moeder
die ook voor de heerlijke duivenmelk zorgen. Als je nieuwsgierig probeert om even onder
hun vleugels te kijken kun je klappen krijgen want ze laten zich niet van hun nest
verdrijven voor een nieuwsgierig baasje. Nu maar hopen dat koning winter een beetje
rekening gaat houden met al die vroege lentebodes.
Ook in de tuin kunnen we zien dat de lente in aantocht is. De sneeuwklokjes en de
krokussen staan in bloei, de narcissen zijn in aantocht en de elzenkatjes wuiven in de
wind.
De eerste jonge konijnen komen na ruim een week tevoorschijn uit hun nest. Eerst heel
voorzichtig maar elke dag gaan ze weer een stukje verder. Dat zijn ook van die
aantrekkelijke knuffel beestjes, heel zacht en heel erg aan elkaar gehecht. Bij alles wat ze
vreemd vinden stuiven ze hun nest weer in.
Eenden zijn in de winter bezig om hun partner te zoeken zodat ze, als het lente wordt
samen opzoek kunnen gaan naar de ideale nestplaats. De woerden die nu op zijn mooist
zijn, laten al hun mooie veren aan hun vrouwtje zien om ze te verleiden. Lente is de
allermooiste tijd van het jaar, er is zoveel om van te genieten als we er oog voor hebben,
al het nieuwe leven dat in aantocht is.
Ons eerste agendapunt voor het komende seizoen is de jaarvergadering, altijd een
moment waar ik naar uit kijk. Je spreekt dan de meeste leden en hoort weer van iedereen
waar hij of zij mee bezig is. De eerste fokresultaten worden uitgewisseld en de verdere
plannen van dit het jaar worden besproken. Allemaal heel veel plezier met het (op)fokken
van de dieren in het fokseizoen wat voor ons ligt.

Bekijkt u de Hanepoot ook eens via de website:
www.gallinova.nl
Dan kunt u de foto’s in kleur bekijken
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10. Gallinova 2017 ev. Het is duidelijk dat de nieuwe hal erg veel geld kost. We willen graag in
deze hal blijven maar dat betekent dat er wel meer inkomsten tegenover moeten staan.
Besloten wordt om entree te gaan heffen van € 3,00 , Daarnaast houden we een sober financieel beleid en vragen we ook aan bijv. speciaalclubs een hogere bijdrage. Daarnaast
kijken we of met name de jongdierendag wellicht op een andere locatie mogelijk is.
Suggesties m.b.t. sponsering en advertenties in de catalogus worden meegenomen.
11. Rondvraag:
 De penningmeester vraagt aandacht voor de betaling van de contributie, diverse leden
hebben nog niet betaald.
 Alle leden krijgen via de mail het KLN document toegestuurd: “op weg naar 2019”. Reacties
zijn altijd welkom.
 3 juni is de barbecue op de Boskamp aan de Otelaarseweg
 Hokbezoek: waarschijnlijk Wezep, nadere informatie volgt
 RHD: we zoeken nog e.e.a. uit. De leden krijgen hier tijdig informatie over.
 Dortmund 2017. Er zijn verschillende leden die interesse hebben, er zal eea georganiseerd
worden
 Martin Zwanenburg vraagt of we vaker als leden bij elkaar kunnen komen. Dit wordt door
de leden ondersteund.
 Facebook: Thijs van Voorthuizen zal een facebook pagina gaan opzetten voor Gallinova.
 We zoeken nog naar een nieuwe opslag voor onze kooien en inventaris. Suggesties van
harte welkom!
12. We krijgen een mooie dia show van Evert gepresenteerd over het afgelopen jaar, erg mooi!
Voorzitter Gerrit Koerhuis bedankt een ieder voor deze fijne avond en wenst ieder een wel thuis.

TATOEEREN
2018

Door

Jarno van den Berg

Ook in 2018 is het weer mogelijk om uw konijnen te laten tatoeëren.
Het tatoeëerreglement kunt u na lezen op de site van de KLN:
www.kleindierliefhebbers.nl, selecteer organisatie, dan Statuten en reglementen. U krijgt
dan een rij statuten en reglementen. Daartussen staat Richtlijn merkenbureau. Daar vindt
u het complete reglement.
En vanaf dit jaar is er, zoals de meeste van jullie weten, een nieuwe tatoeëerder dus ook
een nieuw adres:
Jarno van den Berg
Kallenbroekerweg 19
Barneveld
Ook de avond waarop u kunt tatoeëren is ook veranderd: Niet meer maandag maar op
WOENSDAG
De kosten zijn 50 eurocent per dier.
Alleen schone en gezonde dieren komen in aanmerking.
De data voor 2018 zijn:
Woensdag 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 8 augustus, 5 september.
Voor wijzigingen moet u de HANEPOOT raadplegen.
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RINGEN
BESTELLEN

Door
Ane Visser

Ringen bestellen Hoenderachtigen en Wilde duiven
De site waarop u ringen kunt bestellen is aangepast. Ga naar Kleindier Liefhebbers
Nederland en klik op “Ringen bestellen”.
Als u voor het eerst in dit nieuwe systeem Uw ringen bestelt, dan moet u een “Account”
aanmaken.
Houd uw Fokkerskaart bij de hand. U kunt pas ringen bestellen wanneer U de rekening
voor uw Fokkerskaart heeft ontvangen (midden december 2017). Uw account moet ook
een wachtwoord hebben. Om dit te onthouden is het misschien handig om dit op de
rekening te noteren.
Na een account te hebben aangemaakt klikt u op “Registreren” en moet een
“Activatiecode” worden ingevuld, welke u via de e-mail ontvangt. Sluit Digiring niet af
terwijl u naar uw e-mail gaat, anders werkt uw activatiecode niet meer. Als deze code
geactiveerd is, kunt u uw bestelling doen.
Van u wordt verwacht dat u aantal, ras en maat duidelijk aangeeft. Na een regel ingevuld
te hebben, verschijnt automatisch de volgende. Het verschuldigde bedrag verschijnt ook in
beeld en door
vermelding van uw Banknummer kan het bedrag automatisch worden afgeschreven.
Bij een volgende bestelling kunt u klikken op het linker veld en vult uw e-mail en
wachtwoord in.
Mocht u uw wachtwoord zijn vergeten dan kunt u dat aanklikken en krijgt u via e-mail
aanwijzingen hoe u verder kunt gaan. Mocht u geen e-mail binnenkrijgen, kijk dan ook in
“ongewenste berichten” of “spam”. Komt u er niet dan kunt u ook Piet Bouw bellen, tel.:
0318-416789 of per mail naar leden@kleindierliefhebbers.nl. Ook staat instructie op de
site van de KLN.
Ringen voor sierduiven zijn te bestellen via Gerrit Koerhuis (Koerhuis@gmail.com) of tel.:
038-3759278 , daar deze Bond nog geen systeem heeft om ringen digitaal te bestellen.

Entprogramma
2018

Door:
Corrie Top

De 1e voorenting: zaterdag 26 mei
De 2e voorenting: zaterdag 7 juli
De 2e week van september = week 36 (na de Jongdierenkeuring) , komt de dierenarts
thuis enten.
Tussen 8.00 uur en 9.00uur kan de entstof worden opgehaald en direct betaald bij:
Corry Top, Kallenbroekerweg 19 te Barneveld
De hoeveelheid entstof die u nodig heeft is: ½ liter per 10 dieren. Brengt u zelf even een
fles of emmer mee?
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De totale kosten bedragen € 17,00 2x een voorenting en 1x dierenarts. Dit bedrag graag
direct afrekenen op zaterdag 26 mei.
U wordt gebeld wanneer de dierenarts thuiskomt zodat u uw dieren kunt vasthouden.
Van de dierenarts krijgt u een entformulier waarop de ringnummers, het aantal dieren,
adres enz. moeten worden ingevuld.
Van dit formulier maak je kopieën die op de tentoonstellingen kunnen worden ingeleverd.
Als u nog vragen heeft bel mij dan gerust: 0342 414396
VOORBEREIDING:
Op vrijdagavond 25 mei en 6 juli de drinkbakken uit de hokken halen en met schoon water
goed schoonmaken. Geen schoonmaakmiddel gebruiken!! De volgende morgen de entstof
geven en als alle dieren gedronken hebben de dieren weer schoon water geven.

NOORDSHOW

Assen

Door:
Corrie Top

Op zaterdag 6 januari om 9.30 uur staan er 15 Gallinova leden te wachten op de bus voor
een bezoek aan de Noordshow in Assen. Aan boord onze konijnen en duiven liefhebbers,
de kippenfokkers die ook mee gaan hebben zin in een ouderwets dagje Noordshow en dat
gaat ook prima zonder kippen. Er is nog genoeg moois te zien op een show zonder
kippen. In de bus zat de stemming er al snel goed in en er was koffie met koek.
De konijnen en duivenfokkers hadden alle ruimte in die grote hal om hun dieren tentoon te
stellen. Het eerste wat op viel toen we de hal binnen kwamen was de stilte, geen
hanengekraai. De meest gehoorde klacht was, we missen de kippen echt wel , iets wat we
nog nooit gehoord hadden van konijnen en duivenfokkers. Mijn conclusie was, we kunnen
niet met en niet zonder elkaar.
Wat ga je als kippenfokker op een konijnen en duiven show doen? Wij gingen ons
verdiepen in de konijnen en de duiven en natuurlijk naar de prestaties van onze collega's
kijken.
De opstelling van de kooien was zo cryptisch dat het een hele zoektocht was om de
kooien van onze leden te vinden. Ze hadden de rassen in groepen geplaatst en niet in
rijen waardoor de nummering kris kras door elkaar liep. We hadden tijd om eens goed
naar de verschillende rassen en kleuren te kijken en ons te verdiepen in de liefhebberij
van onze medefokkers. Konijnen zijn er natuurlijk ook in heel veel verschillende rassen en
vele kleuren. Langharige , kortharige , vooral de Angora konijnen trokken onze aandacht .
Wat een werk en tijd gaat erin zitten om deze dieren goed op de tentoonstelling te krijgen.
Ook was er een leuke groep cavia's aanwezig waar we veel tijd hebben door gebracht .
We hebben ons verwonderd over de verscheidenheid die er is in deze diergroep. Je hebt
gladharige en langharige cavia's, de fokkers van deze dieren hebben papillotten in het
lange haar gezet zodat ze schoon en fris blijven. Er zijn ook goud en zilver-agouti
kleurige . We kwamen ook Rex-harige, Teddy’s en borstelharige tegen . Er zijn ook nog
cavias met rode ogen, net als bij de konijnen. Er zijn roodharige, zwarte, witte, beige,
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driekleurige ,chocolade en schimmelkleurige en dat was nog lang niet alles. Daarna
hebben wij ons ook eens verdiept in de duiven en dat was een hele klus want daar was
heel wat te leren voor een paar simpele kippenfokkers . We hebben langs die kooien
gelopen en heel wat woorden geleerd die niet in de Dikke van Dalen te vinden zijn.
Je leest dan op de kaartjes over Moorkoppen , Zwaluwen . Leeuwerikken , Meeuwen,
Rollers, Slenken , Tuimelaars . Kroppers , Sidderhalzen en dat was nog niet alles maar het
zijn wel allemaal duiven . Ze hebben het ook over, geband en ongeband , gekrast ,
geschubd ( ik dacht dat allen vissen geschubd waren ) en gekraagd . En dan nog de
kleuren, Zwart, Wit, Geel, Blauw, Roodblauw, Geelzilver, Ijskleurig ,
Blauwzilverdonkergeband , Zwartdonkergetijgerd, Meellichtgeband, en nog veel meer. Mijn
computer sputtert tegen als ik deze vreemde kleuren aan de woordenlijst wil toevoegen.
We hebben samen koffie gedronken en heel veel gekletst zodat de tijd door onze handen
is geglipt. Om 4 uur mochten de dieren uit gekooid worden en wij dachten weer op tijd
terug te zijn in Barneveld maar toen we in de rij stonden voor de deuren duurde het nog
een uur voor die open gingen.
Er waren aan het einde van de show een paar opkopers gekomen die heel veel dieren
hadden opgekocht, maar de organisatie had niet genoeg tijd om de kaartjes van de
verkocht dieren op tijd op de kooien te krijgen (omdat ze te lang naar de nummers
moesten zoeken ). Toen de eerste eigenaren bij hun dieren kwamen was het, te koop
kaartje er wel af maar zat er nog geen,verkocht kaartje op hun kooi dus doen ze hun eigen
dieren weer in hun eigen kist om ze weer mee naar huis te nemen. Even later komen de
opkopers bij de kooien maar die zijn leeg. De opkopers gaan op hoge poten naar de
organisatie omdat de door hun gekochte dieren er niet zijn. Het gevolg, er worden namen
op gelezen van fokkers, die met hun kisten naar het verkoop kantoor gaan. Daar horen ze
dat hun dieren wel verkocht zijn. Dus gaan de dieren weer uit de kist en lopen ze nog even
bij het verkoopkantoor naar binnen om hun geld te halen. De Noordshow zonder kippen
was zeker de moeite waard om te bezoeken maar we hopen volgend jaar dat de kippen er
ook bij zijn.
Na een voorspoedige reis zijn we om 18.45 uur weer in Barneveld terug.
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OP BEZOEK BIJ

Mariano Ivanov

Door
Kees Corstiaensen

Ras/ kleurslag: konijnen: Alaska (zwart) en Satijn (ivoor).
Op welke manier bent U met deze hobby begonnen?
De dieren zitten niet thuis, maar bij een klein bedrijf buiten het dorp.
Eerder Marans (Frans kippenras) gehad, maar sinds dit jaar heeft Mariano ze overgedaan
aan de eigenaar van het bedrijf waar hij de dieren heeft zitten.
Gedurende 7 jaar, tot 2016, witte Rex konijnen gehad.
Wanneer bent U lid geworden van Gallinova?
Een jaar geleden.
Welke vakbladen leest U?
Kleindieren Magazine.
Hij heeft veel contact met Duitse fokkers. De Duitse invloed komt tot uiting in zijn
aankopen, kennis en houderij van de dieren.
Belangrijk zijn ook tips van fokkers, om enkele namen te noemen: over de Satijn (Wim van
Dongen), over de Papillon (Rinus van Kooten).
Bent U lid van een speciaalclub?
Nog steeds lid van de Franse hoenderclub.
Van de Rex en Satijnclub.
Sinds Januari 2018 ook van de Zevenrassenclub (waaronder de Alaska).
Hij leest al hun clubbladen en gaat zoveel mogelijk naar alle clubdagen die georganiseerd
worden.
Wat doet U aan fokadministratie?
Alle registratie is vastgelegd in het computerprogramma “zooeasy”. De bedoeling is om
een goede stam en lijn te creëren. Het moet mogelijk zijn om in 3 jaar de beste kwaliteiten
in de stam vast te leggen.
In principe houdt hij per ras 3 voedsters en 2 rammen aan voor verdere aanfok.
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Hoe is de huisvesting van de dieren?
De stal is overdekt en aan één kant open.
Rechts 3 hoog x 6 hokken = 18 hokken. Op een dikke laag (gerste)stro.
Links 3 hoog x 4 hokken = 12 hokken. Op gaasbodem met mest- en urinelade eronder.
Speciaal de showdieren, op een leeftijd van 8 – 10 weken, komen op het rooster en
hebben daarom nooit gele of vuile voeten.
Hokinventaris.
Drinken. Vierkante drinkfles met nippel.
Voer. Aardewerken voerbak met naar binnen geslagen rand: een antiknoei-eetbak.
Kleine ruif aan de zijwand.
Geen nestkast of werpkist. Reden: Te beperkte ruimte voor de voedster om erin te gaan
en zich te keren. Als er jongen zijn wordt het gazen voorfront van het hok afgedekt met
plastic.
De mestlade van de linkerhokken is bekleed met stevig plastik, de lade is uitneembaar en
zodoende gemakkelijk met een ruitenwisser schoon te vegen direct boven de kruiwagen.
Het stro met de mest van de rechter hokken moet uitgehaald worden en gaat naar de
mesthoop, bedoeld voor de moestuin.
Aan de linker kant van de stal is tevens ruimte vrijgehouden voor een behandeltafel met
een stuk vloerbedekking om de dieren op te zetten, weegschaal, enz. Alles bij de hand.
Hier staat ook het schoonheidskoffertje, waarin pincet, borstel, kam, shampoo en wat
meer spul voor het conditioneren.
Jonge dieren.
De bovenste hokken aan de rechterzijde zijn twee aan twee met elkaar verbonden door
een gat in de wand. Opdat de voedster die gaat werpen twee ruimtes tot haar beschikking
heeft.
Een paar dagen na de geboorte begint Mariano wat gewassen gedroogd en gehakseld
stro rond het nest te strooien, daar kunnen ze aan knabbelen en ook op de mest van de
voedster deze droogt dan beter in. 6 Weken na het werpen wordt de voedster weer
gedekt.
De jongen worden gespeend op een leeftijd van 8 weken. De wens is: meer dan 5 jongen
per worp; is het minder dan gaat de voedster eruit.
“Ik ben ermee bezig van geboorte tot kampioen” aldus de fokker.
Gezondheidsaspecten.
De enige enting die de dieren krijgen is RHD 1 en 2 (Rabbit Haemorragic Disease).
Verder worden er geen medicijnen gebruikt. Is er een twijfelgeval, dan gaat het dier weg.
Wat wordt er gevoerd?
Een variatie aan voedermiddelen.
Alle konijnen krijgen als hoofdvoer een slagroomspuitdop halfvol Ferbomix muesli van
Havens + andere helft een konijnenkorrel M5, deze bevat een anticoccidiosemiddel, én
een heel klein beetje lijnzaad erbij voor de glans.
Verder geeft hij Johannesbrood brokjes voor af en toe.
Een vitaminekorrel van 5 dagen vóór tot 5 dagen na de show.
Kruidenhooi extra kwaliteit voor jonge konijnen (import uit Oostenrijk)
Gedroogde peterselie stengels 2 x per week.
Gehakseld luzernehooi 2 x per week.
Welke bijzondere kenmerken hebben Uw dieren?
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De Alaska. Het type moet kort en geblokt zijn (= type D).
De pels (zwart) moet glanzend, zacht zijn en de tussenkleur moet donker zijn.
Oren rondgetopt en een lengte van 11 cm.
Welke teleurstelling heeft U eens gehad?
In 2016 zijn alle dieren (witte rexen) doodgegaan aan RHD.
Alles is ontsmet en opnieuw begonnen met Alaska’s
Welke successen sprongen eruit?
Vijf dieren uit hetzelfde nest ingezonden: allen kregen een F.
Twee ervan kregen 97 punten en één kreeg een U !
Zijn advies: “Niet alleen foktechnisch, maar ook de verzorging moet tiptop zijn”.
Kwaliteit op de show hangt af van 35% fokken + 35% verzorgen + 30% voorbrengen en
behandelen.
Twee weken vóór de show begint hij de showdieren al te trainen hoe ze zich moeten
presenteren.
Wat houdt U bezig in deze liefhebberij?
Fokken is iets mogelijk maken van het onmogelijke.
Een topkwaliteitfokker helpt anderen aan goede dieren.
Je moet elkaar wat gunnen.

VERSLAG EUROPASHOW

Door
Peter van Ramshorst

De hele zomer stond in het teken van de 1e Europashow van Nederlandse rassen. De
show werd gehouden op Oneto in Enschede.
Meerdere fokkers hadden meer kuikens gefokt, speciaal om daar goed voor de dag te komen. Zo ook 5 van onze leden van Gallinova. Onderling hebben we toen wat geregeld en
Gert Riezebos wilde onze dieren wel weg brengen met een aanhangwagen van het Pluimveemuseum.
Op een koude donderdagavond in november hebben we verzameld bij Martin. Met 10 kisten kippen zijn we op weg gegaan met Gert, Martin en ondergetekende naar de Europashow. Bert Beugelsdijk bracht zijn showdieren zelf.
Aangekomen bij de mooie grote hal, hebben we eerst de kippen ingekooid en daarna nog
wat rondgeneusd. Niet te lang, want Gert moest de volgende morgen om 8 uur alweer
aanwezig zijn om te schrijven. In de namiddag van 1 december kreeg ik al een paar foto’s
van mijn 2 oude dieren, een haan en een hen, er hingen al meerdere rozetten aan de kooi
van de haan. Ik dacht bij mezelf, wat is dit nou, dit had ik nooit verwacht. Maar later bleek
dat die haan Europees kampioen was geworden.
Op zaterdag 2 december zijn Gert en ik samen weer richting Oneto gereden met de kar
om onze kippen mee naar huis te kunnen nemen. De show duurde nog een dag langer,
maar op zondag showen wij als Barneveldse club niet.
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Toen we daar aankwamen bleek dat onze dieren ook Europees gekeurd waren met een
keurkaart van positieve punten, wensen en fouten en uitsluitingfouten, waar bij sommige
dieren wel heel weinig op de keurkaart stond geschreven.
Uitslagen van onze leden:
Kees Corstiaensen met zijn Ned. Sabelpoten krielen: Een aantal G’s en een ZG met de
score van 94.
Wim Geelhoed met zijn Brabanter Krielen Wit: 1 ZG 95 en een G 92, Zwart: 2e F en een O,
omdat er een bijteen was, Blauw, koekoek: ook een bijteen.
Martin Zwanenburg met zijn Grote Welsumers, hanen: ZG 94 en 90, hen: G.
Gert Riezebos met zijn Groninger Meeuwen groot, Citroenpel: 2e ZG 95 en 3e ZG 94.
Krielen: 2e F, 1e ZG 95 en nog 3 maal ZG en hij had de mooiste collectie van 6 bij de Groninger Meeuwkrielen en werd hiermee Europa Meister.
Bert Beugelsdijk met zijn Barnevelder krielen in 2 kleurslagen: een U met een zilvergezoomde hen, 3 keer een F en 16 keer ZG, daarnaast ook nog een paar keer een O.
De U-hen werd ook 2e van de Barneveldse krielen en Bert had ook de mooiste collectie
van 6 binnen de Barneveldse krielen. Ook hij werd hiermee Europa Meister.
Als laatste mijn persoon, ik was geweldig in mijn nopjes met mijn oude haan. Die werd
Europees Kampioen bij de Welsumer krielen, hij had een 1e F bij de hanen. Hen jong: 3e
F, 4 x ZG 95, ZG 94 en 93 en 2 mindere hanen met 92 en 90.
Bij de Welsumer krielen had ik ook de mooiste collectie van 6, hiermee werd ik ook Europa
Meister.
Over het algemeen een super resultaat voor onze leden dus!
Er waren wel 1700 dieren van de Nederlandse rassen ingeschreven, op een show van in
totaal meer dan 3700 dieren. Dit was voor de Europashow een heel mooi aantal en alle
rassen waren hierin ook vertegenwoordigd. Het was dus een mooie weerspiegeling van
alle Nederlandse rassen met daarnaast nog een heel aantal buitenlandse inzendingen.
Gert en ik hebben om 18 uur de dieren uitgekooid,
daarna nog een hapje gegeten onderweg en met
een goed gevoel zijn we weer terug naar huis
gereden. Om 21:30 zijn we bij Martin aangekomen
met een tas vol prijzen. We hadden het als
Gallinovaleden dus zeker niet zo slecht gedaan.
Over 3 jaar wordt de 2e Europashow georganiseerd
als alles gaat zoals verwacht. Met deze uitslag nog
in het achterhoofd gaan we er dan weer voor met
hopelijk nog meer inzenders.

Er is later een prijsuitreikning geweest in het
Pluimveemuseum
(Red)
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Geld kleurt de mens?

Door:
Jan Eenvoud

Kapitaal en moraal schrijf je heel anders, ze zijn ook heel anders!
Kapitaal en moraal gaan soms moeilijk door één deur.
Wat is moraal eigenlijk, is het dat wat je voelt in je onderbuik of wat je met de opvoeding
heb mee gekregen?
Als je een appel bij een ander van de boom pikt geeft dat wel een ondeugend gevoel.
Als je spijbelt van school, weet je best dat het niet zo hoort !
Zonder licht in het donker rijden, waarvan je weet dat het gevaarlijk is en niet hoort !
Als je het huiswerk afraffelt weet je best dat het niet zo hoort, maar wel dat je meer tijd
over hebt voor leuke dingen.
Als je ouder wordt begint het geld je te lokken en wordt het moraal vast houden soms
moeilijker. Je gevoelens beginnen je moraal te verschuiven, zeker als dit iets kapitaal kan
opleveren.
Als je de eerste keer door het oranje verkeerslicht rijdt vind je dit best wel ondeugend!
Toch wen je daar later aan en sommigen rijden later zelfs door rood licht.
In het volwassen leven verharden mensen soms en hebben er veel voor over om het
kapitaal te veroveren. Dit brengt sommige mensen er zelfs toe om het moraal tijdelijk of
voor altijd op een laag pitje te zetten. Het mijn en dijn komt dan in gevaar en dat is
jammer!
Hoe kan het toch zo zijn, dat geld de mens doet verkleuren.
Politiek, zaken en handel, gaan dan soms met het moraal aan de wandel, jammer hoor!
Einddoel is toch gelukkig zijn, hoe kan dat, als een ander door handelen ongelukkig
wordt?
Denk toch eens na, kijk eens rond in je eigen wereld en vraag je eens wat af!
Vroeger hadden we een ijstijd en heden ten dage hebben we een eistijd, een enorm
verschil.
We willen zoveel en hebben niet gauw genoeg.
Als je omhoog werd geduwd door je omgeving is het wel vol te houden, maar als je met je
ellebogen de weg naar boven baant, wordt het link.
Als je dan uitglijdt op de maatschappelijke ladder wordt er zowel in de boven als de
onderlaag met je afgerekend.
Het kan dan heel goed zijn dat je dan voor je leven beschadigd bent.
Leef bewust, blijf mild, maak goede en eerlijke keuzes zonder je omgeving beschadigd
achter te laten, dan kun je indien nodig terug keren op je oude basis.
Moraal hoort ook bij kapitaal, maar dat weten ze niet allemaal!
Maar het leven is ook niet eenvoudig!
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Door

Agenda

4 april
10 april
2 mei
14 mei
26 mei
6 juni
16 juni
4 juli
7 juli

De redactie

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Tatoeëren van 19.00 uur tot 19.30 uur Kallenbroekerweg 19
Jaarvergadering Aanvang 19.30 uur
Tatoeëren
Fokkersavond (nadere informatie volgt)
1e voorenting - entstof halen tussen 8.00 uur en 9.00 uur
Tatoeëren
Bbq (De Espeet}
Tatoeëren
2e Voorenting

Uitgeknipt: Barneveldse krant ca. 2002.

19

