
Knuffelkuiken brengt ‘t leven terug 
Stichting leent broedmachines en kuikentjes uit. 

  

Benningbroek. Zonder omhaal zet Thijs Herling drie kuikens op de ronde tafel in de 
woonkamer. Bewoners Irene en Tiny reageren eerst verbaasd, dan verheugd. En er 
ontstaat een contact. Precies wat Thijs met zijn stichting Knuffelkuiken voor ogen 
heeft. 
De twee bewoonsters van de Familiehoeve in Benningbroek hebben in de afgelopen 
weken zelf ook gevolgd hoe de eieren zijn uitgebroed. Nu piept het resultaat op hun 
schoot en vraagt om vertroeteld te worden. Voor de Hoogkarspeler Thijs begin dit 
avontuur twee jaar geleden, als liefhebberij. Hij werkte ooit in de zorg en is 
tegenwoordig chauffeur bij Connexxion. En de stichting Knuffelkuiken is een erg druk 
wordende hobby. 
 
Reacties 
 
“Ik had zelf wat kippen en het leek me leuk ook een broedmachine te hebben.” Hij liet 
die machine inclusief broedeieren ook eens zien in een verpleeghuis, met bijzondere 
reacties van dementerende ouderen als gevolg. “En dat zette mij aan het denken.” 
Kort en goed: Thijs kocht er nog meer broedmachines bij en heeft inmiddels een 
grote klantenkring. Hij rijdt kris-kras door het land met voer, machines, hokken en 
levende have. Niet alleen in de zorg, maar ook basisscholen vinden het leuk om het 
proces tussen ei en een echt kuikentje zelf te kunnen volgen.  
Herling, die als ’boer Thijs’ steevast op houten klompen loopt, koopt de eieren zelf 
(“De meesten komen van een vertrouwd adres en komen via de post.”) en verkoopt 
later weer de kuikens. 
 
Handtam 
 
Het gaat om rassen als Wyandotte, de Zijdehoender of het wat zeldzame soort 
Cochin. Die worden vooral geselecteerd op hun afmeting en het feit dat ze erg vlot 
handtam worden.  
“Ik wist nooit dat kuikens zo lief kunnen zijn”, reageert leidinggevende Lianne 
Lemmers. Het is voorspelbaar, en herkenbaar. De bewoners reageren echt. 
Sommigen willen zelf geen kip meer eten. 
Thijs verzorgt met zijn stichting een uitleen van eieren, volautomatische 
broedmachines en het parmantig pikkende resultaat. “Omdat ze handtam zijn raak ik 
ze ook zo weer kwijt”, vertelt hij. “Dit soort kippen hoor je wel in een toompje te 
houden, het zijn groepsbeesten.” 
Aan de tafel zien andere bewoners ook de kuikens scharrelen. “De interactie, dat ook 
oudere mensen ontroerd raken door zo’n knuffelkuiken, daar is het om te doen”, 
besluit boer Thijs. “Want dat helpt echt.” 
 
Zie ook: www.knuffelkuiken.nl 


