
Wil je alles weten over koetjes 
en kalfjes? Proeven van het 
leven op het platteland? Op 
ontdekkingstocht naar een 

moderne boerderij?

Met het educatief project Melk4Kids 
maken kinderen van 3 tot 12 jaar op 
een speelse manier kennis met het 

verhaal van de koe en de melk!

WWW.MELK4KIDS.BE

CONTACT

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing 
(VLAM vzw)

melk4kids@vlam.be

V.U.: P. Stoffels, VLAM vzw • Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel • www.vlam.be

Ontdek alles 
over Melk4Kids op:

WWW.MELK4KIDS.BE

Beleef een uitstap die je 
nergens  anders beleeft!



BOERDERIJBEZOEK LESMATERIAAL

Op zoek naar een speelse en educatieve 
 activiteit? Dan kan je met je klas of buiten -
schools initiatief terecht bij een van onze 
Melk4Kids- ambassadeurs!

Deze enthousiaste melkveehouders stellen hun bedrijf open 
en vertellen het verhaal van de koe en de melk.

De koeien en kalfjes bezoeken, de stallen en het melkhuis 
zien, ontdekken wat er met de melk gebeurt, zelf de handen 
uit de mouwen steken,...

Proef van het leven op de boerderij en geniet van een leuke 
en boeiende uitstap!

Groepen met kinderen tussen 3 en 12 jaar krijgen een 
tegemoetkoming van € 50 per bezoek.

> MEER INFO OP WWW.MELK4KIDS.BE

Wil je in de klas of binnen je organisatie  werken 
rond melkproducten, gezonde voeding of 
 landbouw in het algemeen? Neem dan snel 
een kijkje op de Melk4Kids-website!

Op Melk4Kids.be is er heel wat informatie beschikbaar over 
educatief materiaal om het bezoek aan de melkveehouder 
voor te bereiden of om na het bezoek verder te werken op 
het thema.

Wat vind je er terug?
• Informatie over het Land van Calcimus, de  educatieve 

spelkoffer voor de lagere school.
• Het filmpje De Melkweg over het leven van de koe op 

de boerderij en wat er met de melk gebeurt eens deze 
het bedrijf verlaat.

• Een quiz waarmee je de kennis over melkproducten en 
de  melkveeboerderij test.

• Enkele knutselactiviteiten om mee aan de slag te gaan 
in de klas.

• Informatie over het project Oog voor Lekkers dat 
 kinderen aanmoedigt om de juiste eetkeuzes te 
maken, thuis en op school.

> MEER INFO OP WWW.MELK4KIDS.BE/LESMATERIAAL


