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Maartje Gussinklo: “De consumptie van eieren kan een stuk omhoog”.
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Girlpower op Facebook
Pluimveehoudsters beginnen eigen campagne
DOOR AART VAN COOTEN

M

et vrouwelijke
passie het Nederlandse ei promoten, dat is het doel
van de vijf pluimveehoudsters die
onder de naam
mmmEggies aan de weg timmeren op
de sociale media. Girlpower, noemen ze
dat.
Ze zijn met z’n vijven, maar er komen
binnenkort ongetwijfeld vrouwen bij.
Althans daar heeft Maartje Gussinklo
(33) – een van de vijf mmDe wetenschap mEggies – een rotsvast
vertrouwen in. Zij weet
heeft aangetoond zeker, juist vrouwen weten de verbinding te legdat het advies voor gen met de consument.
Het roer moet om, zegt
maximaal twee
Gussinklo. Eieren zijn
eieren per week gezond en de leghennen
hebben in dit land een
achterhaald is prima leven. Maar veel
consumenten denken dat
de kip een armzalig leven heeft en dat
ze niet meer dan twee, hooguit drie eieren per week mogen eten, want meer
eieren consumeren is slecht voor je gezondheid.
Onzin, niet waar, de wetenschap
heeft aangetoond dat het advies ‘niet
meer dan twee eieren per week’ volstrekt achterhaald is, zegt Gussinklo.
De mmmEggies gaan de feiten via hun
website en de sociale media Facebook
en Twitter overal rondbazuinen. Niet
door gortdroge rapporten te verspreiden, maar op een leuke, vrolijke manier. Door leuke weetjes, lekkere recepten en grappige filmpjes te verspreiden.

Vijf pluimveehoudsters slaan de
handen ineen. Onder de naam
mmmEggies timmeren ze aan de
weg op Facebook en Twitter. In
gesprek met Maartje Gussinklo uit
Eibergen. “Elke dag een ei is
helemaal niet slecht voor je
gezondheid.”
Gussinklo heeft samen met haar
partner Bart een pluimveebedrijf in
het Gelderse Eibergen. Zij verdienen de
kost met de verkoop van de eieren van
78.000 leghennen. Een deel van de dieren scharrelt in een stal die een overdekte uitloop naar buiten heeft. Deze
eieren krijgen een ster van de Dierenbescherming. Verreweg het grootste
deel van de eieren gaat via de handel
weg, een klein deel wordt in een eigen
winkel aan huis verkocht.
De vijf mmmEggies ontmoeten elkaar in mei op een symposium in Brabant. Tijdens de borrel raken ze met elkaar in gesprek. Het klikt tussen de dames. Ze praten over het negatieve imago van hun sector, de campagnes van
Wakker Dier, de onzinverhalen over
consumptie van eieren. En over de verantwoordelijkheid van de ondernemers
zelf om de consument te verleiden om
meer eieren te eten. Het besluit was
gauw genomen: ze gaan het zelf doen.
De mmmEggies hebben inmiddels
een account op Facebook en Twitter,
hun website is in de maak. Gussinklo is

blij met de reacties tot nu toe. Vanuit de
keten krijgen de vrouwen complimenten, hun berichten worden vaak ‘geliked’ en ‘geretweet’.
Uiteindelijk gaat het de girlpowervrouwen om verhoging van de consumptie. Als het overschot aan eieren
niet wordt weggewerkt, gaat de prijs
voor de producent nooit omhoog. Daarbij maakt het niet uit voor welk soort ei
de consument kiest, als het maar voor
een Nederlands ei is.
Gussinklo spreekt hierbij ook de
voedselverwerkende industrie aan.
Veel te veel bedrijven verwerken eieren
uit verre landen, zegt ze. Eieren van
kippen die in tegenstelling tot hun
soortgenoten hier onder armzalige omstandigheden worden gehouden. De
vijf vrouwen denken nog na hoe zij
deze bedrijven gaan aanspreken.
Op haar eigen bedrijf is Gussinklo
trouwens al veel langer bezig met pr.
Zij organiseert open dagen en probeert
steeds meer mensen in haar eigen winkel te krijgen. Steeds weer merkt ze dat
de gemiddelde burger totaal onwetend
is over het reilen en zeilen in de agrarische sector. De tijd dat iedereen wel een
oom had met een agrarisch bedrijf ligt
ver achter ons. En wie onwetend is, gelooft algauw dat de dierenwelzijnsorganisaties de waarheid in pacht hebben.
Ze haast zich te zeggen dat mmmEggies nauw samenwerkt met andere
clubs in de sector zoals Blij met een ei.
De doelen verschillen niet, de vrouwen
pakken het alleen anders aan. Gussinklo noemt hun aanpak eigenzinnig, hip
en vrouwelijk. Zij weet zeker, de hele
keten profiteert straks van haar club.

