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Leuven, 29 juni 2015

PERSBERICHT
Lucas Van Dessel verkozen voor Young Farmers Committee
De kandidatuur voor het Young Farmers’ Committee (YFC) van Lucas Van Dessel, ere-ondervoorzitter van
Groene Kring, de vereniging voor jonge landbouwers, werd vandaag bekrachtigd bij de World Farmers’
Organisation (WFO). Piet Vanthemsche, Europees vertegenwoordiger in de WFO en voorzitter van
Boerenbond, droeg de Europese kandidaturen voor. Lucas zal de stem van de jonge Europese land- en
tuinbouwers uitdragen op internationale fora waar de WFO aan deelneemt.

De WFO bekrachtigde gisteren 3 kandidaturen voor het YFC na voordracht door Piet Vanthemsche, voorzitter
Boerenbond en Europees vertegenwoordiger in de WFO. Daaronder ook Lucas Van Dessel, een jonge landbouwer uit
Itegem ( provincie Antwerpen) die Groene Kring zal vertegenwoordigen. De komende jaren zal Lucas nauw
samenwerken met landbouwerorganisaties voor jonge boeren uit heel Europa, dit samen met de twee andere
verkozen kandidaten uit Italië en Luxemburg. Ze zullen de stem van jonge land- en tuinbouwers uitdragen in
verschillende internationale fora waar de WFO aan deelneemt. Dit onder begeleiding van CEJA-voorzitter Matteo
Bartolini (Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs). Lucas was jaren ondervoorzitter van Groene Kring. Onlangs werd
hij opgevolgd als ondervoorzitter, maar via zijn nieuw mandaat zal hij verder gaan met de belangenverdediging van
jonge land- en tuinbouwers. Dat zal hij nu op wereldniveau doen.
“Met mijn kandidatuur wil ik verder de stem van onze jonge land- en tuinbouwers uitdragen. Mijn mandaat binnen
het Young Farmers’ Committee geeft me de kans om dat samen met jonge land- en tuinbouwers uit andere
continenten te doen. Mijn ervaringen van bij Groene Kring en CEJA kan ik daarbij zeker nuttig gebruiken”, voegt Lucas
daar aan toe.

Voor meer informatie: Marijke Jordens | nationaal voorzitter | 0476 57 67 85 | marijke.jordens@groenekring.be

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!

