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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Sara Vangenechten ontdekte de melkveehouderij in Duitsland

“Ik had niet verwacht dat ik 
de job echt ging krijgen”

Sara van Groene Kring Geel zocht en vond via Facebook de 
uitdaging van haar leven. Een job op een melkveebedrijf in 
Duitsland. Onlangs keerde deze Groene Kringster terug naar 
België. Het Duitse avontuur werd een onvergetelijke ervaring, 
maar heimwee naar huis stak de kop op.

 ✒ DORIEN DICKENS 
CONSULENT GROENE KRING

Dag Sara, je ging enkele jaren op 
avontuur in Duitsland. Wat heb je 
daar precies gedaan? 

Sara: “Ik trok naar Oost-Duitsland, een 
uurtje boven Berlijn en zo’n 700 kilo-
meter van huis. De eerste twee jaar 
 verbleef ik op een bedrijf met 400 melk-
koeien. Ik deed daar al het werk bij de 
koeien en kalfjes: insemineren, klauwen 

bekappen, verse koeien opvolgen, de 
zieke dieren behandelen, voederen, af 
en toe inspringen bij het melken en nog 
veel meer. Het was een uitdagende job, 
ik kreeg veel verantwoordelijkheid en 
leerde er veel bij. Ik had er toffe bazen 
en collega’s en ga er zeker nog eens op 
bezoek!

Daarna begon ik op een landbouw-
bedrijf met 1500 koeien. Daar kwam ik 
bij het team dat instond voor de gezond-
heid. Ik moest dus de zieke koeien en 
kalfjes behandelen en de verse koeien 
opvolgen. Het was heel leerrijk, maar 
ik miste toch de afwisseling van het eer-
ste bedrijf en ik had last van heimwee. 

Ik besliste uiteindelijk om terug naar 
huis te komen.”

Hoe kwam je er eigenlijk op om 
naar Duitsland te gaan?
Sara: “Ik kwam een vacature tegen op 
Facebook, via de koeiengroep. Het leek 
mij een geweldige job, dus heb ik gerea-
geerd. Ik verwachtte niet dat ik de job 
ook echt zou krijgen.”

Was je onmiddellijk overtuigd?
Sara: “We spraken af dat ik eerst drie 
weken op proef zou komen. Dat viel zo 
goed mee dat ik daarna meteen toe-
gezegd heb om er minstens een jaar te 
werken. De baas en bazin waren Neder-
lands en dat maakte de drempel kleiner, 
want ik kende toen nog geen woord 
Duits. Alles samen verbleef ik er bijna 
drie jaar. Ik ben heel blij dat ik het avon-
tuur heb aangedurfd. Het was een 
mooie ervaring en heb er heel veel van 
geleerd.”

Wat is het grootste verschil tussen 
de Vlaamse en Duitse landbouw? 
Sara: “De grootte! Een bedrijf van 
1500 koeien is een normale grootte in 
Duitsland. Een veld van 80 of 100 hec-
tare ook. Toch vertelde iemand me dat 
die bedrijfsgrootte afhankelijk is van 
de regio. Bedrijven in andere delen van 
Duitsland zijn kleiner. Nog een verschil 
met Vlaanderen is dat men in Duitsland 
met veel personeel werkt. De bedrijven 
waar ik was, hadden heel wat Poolse 
medewerkers.”

Wat kunnen België en Duitsland 
van elkaar leren?
Sara: “Het zijn twee totaal verschillende 
werelden. Ik kan geen duidelijke voor-
beelden geven. Ik heb natuurlijk wel veel 
gezien en geleerd. Ik raad iedereen aan 
om een tijd in het buitenland te werken 
of stage te doen. Voor mij was het een 
onvergetelijke ervaring.”

Je bent een Groene Kringster in 
hart en ziel. Wanneer werd je lid?
Sara: “Groene Kring gaat jaarlijks langs 
op de landbouwschool in Geel. Toen ik 
daar zelf school liep, kwamen ze ook in 
onze klas langs. Ik werd toen lid, net als 
bijna de hele klas, op mijn zestiende. 
Sinds zes jaar ben ik ook kernlid.”

Ook toen je in Duitsland verbleef, 
kwam je toch nog regelmatig naar 
Groene Kringactiviteiten. Voor 
welke activiteit wou je absoluut 
naar huis komen? 
Sara: “Er zijn zoveel leuke activiteiten, 
maar ‘Sas 7 kermis’, onze eigen verreiker-
gymkana en de ‘Groene Stringfuif’ wilde 
ik elk jaar meemaken. Ik roep dan ook 
iedereen op om een feestje te komen 
bouwen op de Groene Stringfuif op 
16 augustus of deel te nemen aan onze 
gymkana. Zo weet je meteen waarom 
ik de tripjes naar huis maakte!”

Waarom ben je lid gebleven van 
Groene Kring toen je in het buiten-
land zat? 
Sara: “Voor de plezante activiteiten, 
maar vooral de mensen. In de buurt van 
mijn werkplek in Duitsland bestond er 
geen vergelijkbare organisatie. Het was 
dus moeilijk om mensen te leren kennen 
met dezelfde interesses. Dat miste ik 
wel.”

Wat zijn jouw toekomstplannen 
nu je terug in België bent? 
Sara: “Ik heb nu een toffe job gevonden 
op een melkveebedrijf in mijn buurt. Ik 
wil zo veel mogelijk proberen bij te leren 
over koeien. En misschien neem ik ooit 
het bedrijf thuis wel over, maar mijn vader 
wil nog lang niet stoppen. We zullen 
dus zien wat de toekomst nog brengt. 
Maar ik blijf heel zeker iets doen met 
koeien.” ◗

Bedrijfsprofiel
Het bedrijf van Sara’s vader heeft iets 
meer dan 65 melkkoeien. De vader runt 
het bedrijf en denkt nog niet aan stoppen. 
Sara werkt op een bedrijf met 160 melk-
koeien. Er worden ook aardappelen 
geteeld. Op termijn wil Sara het bedrijf 
van haar vader misschien overnemen.

ID-kit Sara
 • Groene Kringgewest: Geel
 • Leeftijd: 28 jaar
 • Studies: landbouwschool in Geel
 • Job: ik werk op een melkveebedrijf
 • Relatiestatus: vrijgezel
 • Hobby’s: thuis op het bedrijf helpen, 

Groene Kring, wandelen met mijn 
hond en naaien

Toekomstplannen
Sara heeft nog geen plannen. Ze ziet 
wel wat de toekomst brengt, zolang het 
maar iets is met koeien.

GEEL

“Jonge mensen met dezelfde interesses 
miste ik wel in Duitsland.”
SARA VANGENECHTEN
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