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Nieuwsbrief Gasconne varken.
Het is nazomer 2014 en we hebben volgens de weerdeskundigen nog nooit zo’n droge maand
gehad in september en dat is goed te merken. De eikels vallen met bosjes van de bomen en het
blad verkleurd ook al gestaag naar zijn herfstpracht. Niet dat de varkens dat zo erg vinden,
want voor hun betekent dit een feestmaal van heerlijkheden uit het bos zelf. Voedzame eikels
die goed zijn voor onze Gasconne varkens en het vlees de typische smaak moet geven van een
gezond, eerlilk en duurzaam stukje vlees. Bovenal dus smaakvol want de oliën die uit de eikels
komen slaat het Gasconne varken op in het vlees en zal het mogelijk maken om de bereiding in
natuurlijke oliën zonder toegevoegde vetten alleen maar makkelijker te maken. Geen vet in de
pan, alleen maar natuurlijke vetten, dat maakt het product zo bijzonder.
Maar terug naar ons Gasconne varken die met volle
teugen geniet van het najaar en overal hun kostje bij
elkaar sprokkelt en de aanwezige bosgrond doet omtoveren in een gecultiveerd bos, netles opgeruimd en
opgeschoond, zodat het bos straks in het voorjaar in
alle pracht weer uit kan schieten en de jonge loten, of
jaren oude zaden de mogelijkheid geven om ook te
kiemen en ruimte te krijgen. Want dat is ook wat onze
Gasconne varkens doen, het bos opruimen op een na
tuurlijke verantwoorde manier.
Dagelijks worden onze Gasconne varkens bezocht en
hun natuurlijke omgeving gecontroleerd of ze nog vol
doende heerlijkheden kunnen vinden in het bos en of de omgeving nog uitdagend genoeg is om
hun kostje te vergaren. Mooi is dat, dat het Gasconne varken nog kan lopen en vrii bewegen in
de natuur waar het eigenlijk thuis hoort. Geen stallen, geen fabrieksvoer, geen hutje mutje op
elkaar, maar heerlijk vrij in de natuurlijke omgeving waar dit varken hoort; het bos.

Uitbreiding.
We zijn inmiddels op zoek naar uitbreiding, want waar zeugen zijn moet er zoals overal in de
natuur een mannetje aan te pas komen om voor uitbreiding te kunnen zorgen. We hebben onze
horizon verbreed en ziin op zoek in Frankrijk, waar ons Gas
conne varken van oorsprong weg komt, naar het mannetjes
varken die voor nageslacht kan zorgen. Dit valt niet mee, wat
weer eens bewijst hoe bijzonder dit dier is en hoe bijzonder
ons project is. Helemaal naar Frankrijk met de auto, via plaat
selijke bevolking in contact komen met die ene varkensboer die
ook een Gasconne varken heeft. Een hele onderneming die we
binnenkort gaan maken en we hopelijk terug keren met 1 man
netjes Gasconne varken (de beer). Mochten we de tocht naar

Frankrijk gaan maken dan zal hier uiteraard verslag van worden gedaan en is dit het begin van
onze “gezins” uitbreiding. Met deze uitbreiding praten we tevens over uitbreiding van de natuur
lijke omgeving, want we willen alle nakomelingen genoeg ruimte geven om net als de ouders on
bezorgd op te kunnen groeien in een bos of stuk land die ook voldoende eten en ruimte biedt.
Zodoende hebben we contact gelegd met de gemeente Hardenberg en Ommen om over bosgrond te praten en na onze plannen uit de doeken te hebben gedaan, hebben we onlangs posi
tief bericht van de gemeente ontvangen dat we op zoek mogen naar bosgrond en dat men
groen licht geeft om het project uit te breiden. Dit is een mooi stukje erkenning van ons prolect en
een bevestiging dat we echt met iets unieks bezig zijn, die meerwaarde zal hebben voor de ge
meente en de bossen en iedereen die ons project een warm hart toedraagt, maar bovenal voor
de varkens, want om de varkens draait het. Ook zijn we blij met particuliere grondbezitters die
zich spontaan aanmelden na publicatie in de Stentor om een stuk bos ter beschikking te stellen.

Salland Natuur Fair.
Na het krantenartikel zijn we benaderd voor de jaarlijkse Salland
Natuur Fair in Heeten om daar met een stand te komen staan Op
dit aanbod ziin we gretig ingegaan en om niet de Gasconne var
Tt
kens uit hun natuurlilke omgeving te halen en zo stress te bezorgen, hebben we ervoor gekozen om met een beamer presentatie
daar info te geven, onze varkens te promoten bil alle belangstel
lenden Die belangstellenden waren er genoeg, zo druk zelfs dat
we zelf geen tijd hadden om de fair te bezoeken. Een gestage
stroom van g&interesseerden heeft onze stand aan gedaan en als je nagaat dat er ongeveer 7
duizend bezoekers zijn geweest kun je wel nagaan wat dit betekend heeft voor onze toeloop.
Enorm veel belangstelling was er en enthousiaste
mensen genoeg die hebben ingetekend voor ons
vleespakket. Omdat we nog in ontwikkeling zijn
hebben we duidelijk kunnen maken dat we op
korte termijn nog geen vlees kunnen leveren, ech
ter dit weerhield menigeen er niet van om zich op
te geven voor onze vleespakketten. Een enorm
succes op zich dus met goede vooruitzichten van
een enthousiast publiek, die meer en meer tot het
besef komt, dat een natuur product, mits goed
weggezet een goede kans van slagen heeft, om
dat dit waardering geeft aan een goed en na
tuurlijk stukje vlees.
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Al met al genoeg positief nieuws te benoemen en hoopvolle ontwikkelingen voor onze toekomst.
Stukje bij beetje krijgt het project meer vorm en groeit nu al uit tot een project waar enorm veel
belangstelling en animo voor is. Voor ons goed, maar ook voor u als geïnteresseerde, want Na
tuurlijk Varkens pretendeert uitzonderlijk goed te zijn en dat willen we graag waar maken. Het
houdt ons scherp en actief om dat fh)eerlijke product te krijgen waar we voor willen gaan, en
waar onze klanten enthousiast van raken.
Tot het najaar, tot een volgende nieuwsbrief en de hartelijke groeten van onze vriend het Gas
conne varken!
Telefoon: 06-37479894
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E-mail: info@nauurlijkvarkens.nl
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www.natuurlijkvarkens.nI

