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De mmmEggies waren begin november op bezoek bij de Haagse politiek
en oogstten daar veel lof.

E

en Twitter-gesprek van de mmmEggies en staatssecretaris Sharon
Dijksma over de import van batterijeieren uit Oekraïne resulteerde in een uitnodiging voor een gesprek met Dijksma. De
enthousiaste mmmEggies regelden bloesjes
met logo, mandjes met fuchsia geverfde eieren en maakten afspraken met Marieke Hoste, lobbyist LTO, en Jaco Geurts, Tweede Kamerlid van het CDA. Op 5 november togen
ze naar Den Haag. Maartje Gussinklo,
woordvoerster van mmmEggie: „Een positieve dag, we hebben onze boodschap goed
over kunnen brengen. We zijn geen belangenbehartigers, maar gaan voor een goed,
gezond en duurzaam product: het Nederlandse ei.” Staatssecretaris Sharon Dijksma
complimenteerde de delegatie van mmmEggies met het initiatief. De mmmEggies gaven haar een deurstopper met de boodschap
‘De deur moet soms open en soms dicht’, en
verse Nederlandse eieren met alle eicodes.

Top van de wereld
Het initiatief voor de mmmEggies ontstond
op het Symposium Hogere Pluimveegezondheid Leg op 15 mei dit jaar. Trotse legpluimveehoudsters uit heel Nederland bundelden hun passie en enthousiasme om het

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken ontvangt de mmmEggies-delegatie: „Zoek samen naar oplossingen, stel eisen aan de retail en treed naar buiten”

Nederlands ei, de eierconsumptie en de legpluimveesector te promoten. Ze willen dat
de politiek zich ook met dezelfde passie inzet voor de Nederlandse eiersector die tot
de top van de wereld behoort.
Dijksma benadrukte dat de Nederlandse
pluimveehouderij sterk afhankelijk blijft van
export en moet dealen met de handelsovereenkomsten. Zij pleit voor dierenwelzijn als
onderhandelingsonderwerp bij WHO. Nederland heeft als enige verzet aangetekend
tegen de Oekraïense kooi-eieren. Ze adviseerde de legpluimveehoudsters om vooral
als een blok naar buiten te blijven treden en
samen met LTO/NOP en NVP een agenda te
maken. Als Nederlandse succesfactor noemde zij ook de export van kennis. Haar tips:
„Blijf nadenken over je eigen toegevoegde
waarde; dat kan ook met eieren. Zoek samen

mmmEggies-woordvoerster Maartje Gussinklo in gesprek met Jaco Geurts (CDA).
Als Kamerlid kan hij punten aandragen die de staatssecretaris inbrengt in Brussel
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naar oplossingen, stel eisen aan de retail en
treed naar buiten. Er is meer steun dan je
denkt; breng je boodschap over met een duidelijke korte agenda zodat Kamerleden en
lobbyisten goed op de hoogte zijn.”
Roze invasie
De mmmEggies spraken ook met Marieke
Hoste, lobbyist van LTO. „We kenden elkaar via Twitter, maar het is fijn om het gezicht daarachter te zien en met elkaar te
praten. Nu weten we elkaar wederzijds te
vinden voor informatie of overleg”, aldus
Maartje Gussinklo.
CDA-Kamerlid Jaco Geurts ontving de
mmmEggies en complimenteerde hen met
dit initiatief; het bericht van de roze invasie
was de mmmEggies al vooruitgesneld. Als
Kamerlid kan hij punten aandragen die de
staatssecretaris inbrengt in Brussel. Zoals
de Californian Egg law die import van
kooi-eieren verbiedt; wellicht biedt die kansen voor Nederland. Hij benadrukte dat we
voor de voedselvoorziening niet afhankelijk
moeten zijn van (instabiele) derde landen.
„De samenleving denkt daar veel te gemakkelijk over. Nederland staat aan de top in
dierenwelzijn. Draag dat uit.” Dat vragen de
mmmEggies ook aan politiek, belangenbehartigers, supermarkten en voedselindustrie: samen hun trots op het Nederlandse ei
delen met de consument. Zij aan zij, samen
sterk voor het Nederlandse ei.
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