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Speelgoed en game laten realiteit zien op de boerderij 
Compassion in World Farming presenteert “YOUR FARM”  
 
 

      
 
 
Vandaag presenteert Compassion in World Farming Nederland (CIWF) “YOUR FARM”: 
een unieke speelgoedboerderij met satirische online game, die laat zien hoe het er 
werkelijk aan toe gaat op de boerderij. Op het eerste gezicht lijkt de boerderij op een 
gewone speelgoedboerderij, maar als je de deuren opent, ontdek je de verscholen 
problemen van de vee-industrie, zoals het gebruik van kooien, antibiotica, en soja 
voor veevoer. Geert Laugs, directeur Compassion in World Farming Nederland: “Wij 
geven kinderen nog altijd een vertekend, romantisch beeld mee van het leven op de 
boerderij. Met vrolijke boeren en boerinnen en varkens die lekker buiten lopen. Zo 
ging het er misschien 100 jaar geleden aan toe, maar vandaag leven we in een tijd van 
megastallen.” Het speelgoed en de online game zijn dan ook niet bedoeld voor 
kinderen, maar brengen op ludieke wijze een belangrijke boodschap over aan 
volwassenen. Geert Laugs: “Ons intensieve voedselsysteem is compleet doorgeslagen 
en de dieren, maar ook de aarde en de mensen zijn de dupe.” 
 
 
In een satirische “TV commercial” wordt de speelgoedboerderij aangeprezen: 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QNEafgwA2FY 

 
De houten speelgoedboerderij is echter one-of-a-kind en niet te koop. Via de bijbehorende 
online game (www.ciwf.nl/your-farm) kan iedereen YOUR FARM ontdekken. Op ludieke wijze 
wordt de gebruiker meegenomen in de wereld van de intensieve veehouderij, waarin dieren 
zoveel en zo goedkoop mogelijk vlees, zuivel en eieren moeten produceren, met alle problemen 
van dien. Het overmatig gebruik van antibiotica, het kappen van regenwoud voor de productie 
van veevoer, en het gebrek aan leefruimte voor de dieren komen al spelend aan bod. 
 



#FarmFixers 
Toch is er niet alleen slecht nieuws. YOUR FARM laat ook zien dat wij de keuze hebben. Door 
alle dieren uit de houten speelgoedboerderij te halen en deze te ontvouwen, ontstaat een 
weide. Dit staat symbool voor de manier waarop we ons voedselsysteem kunnen verbeteren: 
door dieren uit de veefabrieken te halen en op extensieve, duurzame wijze op het land te laten 
leven. In de game kan de gebruiker ook kiezen de “farm” te “fixen” en, als “#FarmFixer”, in 
actie te komen voor een duurzame, diervriendelijke en gezonde veehouderij. 
 
Internationaal  
YOUR FARM is in Groot-Brittannië (www.yourfarmtoy.com) al een groot succes gebleken.Sinds 
de lancering enkele weken geleden speelden al meer dan 11000 mensen de online game en 
registreerden zich als #FarmFixers. Met name de Britse media1 gericht op ouders en op design 
besteedden veel aandacht aan YOUR FARM, en de website won al een CSS Design Award  
(http://www.cssdesignawards.com/sites/your-farm/26856/). Vandaag is de Nederlandse 
première. Tevens verschijnt van YOUR FARM een Poolse, Italiaanse, Amerikaanse en Franse 
versie.  

 
 
 
 
 
1 Enkele artikelen uit Britse media over YOUR FARM:  
http://www.inhabitots.com/the-honest-farm-toy-teaches-about-the-horrors-of-factory-farming/ ;  
http://www.boredpanda.com/this-beautiful-farm-toy-has-an-ugly-secret/ ;  
http://designyoutrust.com/2015/07/this-beautiful-farm-toy-has-an-ugly-secret/ ; 
http://www.designweek.co.uk/inspiration/your-farm-the-honest-farm-toy-by-ciwf/  

 
 
 
 

 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie: Geert Laugs g.laugs@ciwf.nl  tel. 024-3555552 / 06-28570927. 


