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Contactpersonen
Raf Wouters
0474 42 27 90
Voorzitter Groene Kring Zuid- Limburg

Koen Vrancken
0473 22 07 25
Voorzitter Groene Kring Limburg

U kan Groene Kring volgen via…
Onze website: www.groenekring.be
Facebook: www.facebook.com/groenekringnationaal
Twitter: @GroeneKring
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Perstekst
Leuven, 5 June 2015

Rondrit met tractoren voor personen met beperking
Tongeren – Op zondag 7 juni organiseert Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, een rondrit
met tractoren voor mensen met een mentale beperking. Op deze manier willen de jonge land- en tuinbouwers van
Groene Kring Zuid- Limburg hen een unieke beleving bezorgen.
Bijna dertig jonge land- en tuinbouwers van Groene Kring Zuid-Limburg maken, samen met personen met een
mentale beperking van het dienstencentrum Intesa uit Hoepertingen, een rondrit met de tractor. De bestemming is
het melkvee- en geitenbedrijf Ennot, waar ze het echte boerenleven kunnen ontdekken.
Raf Wouters: “Eén van onze streefdoelen is de burger weer wat meer vertrouwd te maken met land- en tuinbouw
en dat lukt het best door de mensen uit te nodigen op een echte boerderij. Het is echter niet evident voor mensen
met een handicap om aan een traditionele openbedrijvendag deel te nemen. Daarom willen onze jonge land- en
tuinbouwers van Groene Kring een kleine extra doen om ook deze groep mensen tot op de boerderij brengen en we
doen dit op een unieke manier: met de tractor.”
Graag nodigen wij u, als vertegenwoordiger van de media, uit om dit evenement in beeld te brengen. De tractoren
vertrekken aan dienstencentrum Intesa omstreeks 13u.45. Na een ritje in colonne, zullen zij tussen 14u.45 en 15u.45
halt houden op het landbouwbedrijf van de familie Ennot waar ze een rondleiding krijgen en ook wat spijs en drank.
Praktisch
Programma:
13u.45 - 14u.45: tractorenrondrit in colonne
14u.45 - 15u.45: bezoek landbouwbedrijf Ennot
15u.45: terugrit
Locatie:
Vertrek rondrit: Tongersesteenweg 82, Borgloon
Bezoek landbouwbedrijf: familie Ennot, Luikersteenweg 680, Vreren
Contactpersoon:
Raf Wouters | voorzitter Groene Kring Zuid - Limburg | 0474 42 27 90 | rafwouters22@hotmail.com

Marijke Jordens

Sam Magnus

voorzitter Groene Kring

ondervoorzitter Groene Kring

Groene Kring?

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en
tuinbouwsector. Groene Kring-leden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en
belangenverdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem zeker een
kijkje op de website www.groenekring.be of op onze Facebookpagina
www.facebook.com/groenekringnationaal!
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Tractoren rondrit: een woordje uitleg
Doel
Groene Kring wil door deze actie mensen met een beperking de mogelijkheid geven om de landbouw van dichter bij
te leren kennen. Net als vele burgers weten ze niet hoe hun voedsel geproduceerd wordt de dag van vandaag. Wij
geven hen de mogelijkheid dit van dichtbij te ervaren. Bovendien is het fijn om eens hoog boven alles in een tractor
rond te rijden. De jonge land- en tuinbouwers proberen op deze manier bij te dragen aan de welvaart in de
maatschappij en laten de buitenwereld zien dat zij ook bezig zijn met dergelijke zaken.

Dienstencentrum Intesa
Intesa is een dienstencentrum dat zorg biedt aan volwassenen met een mentale en/of fysieke beperking, al dan niet
aangeboren, en dit in drie afdelingen:
- in woonhuizen
- in dagcentra
- via zorg aan huis
Het centrum biedt ook tijdelijke opvang aan, in de vorm van kortverblijf of Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.
Met een team van 185 medewerkers bieden ze dag en nacht zorg aan meer dan 250 volwassenen met een mentale
en/of fysieke beperking. Ze zijn erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Intesa
is actief op 14 locaties, verspreid over Zuid- en Midden-Limburg, waar hun cliënten permanent of deeltijds
verblijven. Daarnaast biedt Intesa ook zorg aan huis.

Voorstelling Groene Kring Zuid- Limburg
Groene Kring Zuid- Limburg is een lokaal Groene Kringgewest dat jongeren met interesse in de land- en
tuinbouwsector verenigt door het organiseren van ontspannende en leerrijke activiteiten. Hun leden, allen tussen de
16 en 35 jaar, komen van overal in Zuid- Limburg. Dit jaar organiseerde het gewest bijvoorbeeld al een boerenfuif,
deden ze een dropping en gingen ze karten. Ze organiseerden ook een daguitstap met bedrijfsbezoeken en
studievergaderingen rond thuisverkoop en verantwoord investeren. Zo proberen ze de jongeren bij elkaar te
brengen en iets bij te leren.
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