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Leuven, 4 augustus 2015

PERSUITNODIGING
Jonge land- en tuinbouwers voeren actie met Tractor Roza
Leuven/Oostende – Tractor Roza wordt hét beeld van een unieke actie van Groene Kring, de vereniging voor jonge
land- en tuinbouwers. De roze tractor trekt een maand door Vlaanderen met een mobiele boerenkraam en een
unieke formule: de consument bepaalt er zelf hoeveel hij voor het landbouwproduct betaalt. Het startschot van de
Ronde van Roza wordt gegeven in Oostende op zondag 9 augustus.
De prijzen in de land- en tuinbouwsector zijn te laag om de kosten te dekken. Daarom lanceerden Boerenbond en
Groene Kring de actie ‘S.O.S. voedselprijzen’.
Binnen dit kader doorkruisen de jonge land- en tuinbouwers van Groene Kring heel Vlaanderen met een opvallende
roze tractor (Tractor Roza) en een marktkraam met eigen producten. Hierbij hanteren ze een unieke formule: de
consument kan de kostprijs van het product zien en de prijs die de landbouwer er vandaag voor krijgt. Daarna wordt
de keuze aan de consument gelaten om te beslissen hoeveel hij voor het product wil geven.
Tegelijkertijd krijgen ze de kans om hun steun te betuigen aan de actie S.O.S. voedselprijzen via de informatiefolders
die ter plaatse verdeeld worden.
De tractor houdt halt in de verschillende steden en provincies om op 7 september te eindigen in Brussel waar een
extra Europese Landbouwraad plaats vindt naar aanleiding van de voortdurende crisis in de diverse land- en
tuinbouwsectoren.
Wij nodigen u uit graag uit op het persmoment.
Praktisch
Datum: zondag 9 augustus
Uur: 14u.30
Locatie: Wapenplein, Oostende
Beeldmoment: Tractor Roza en de eerste verkoop van land- en tuinbouwproducten door jonge land- en tuinbouwers.
Woordvoerder ter plaatse: Alexander Maenhoudt, jonge landbouwer, 0477 70 99 29
Contactpersoon ter plaatse: Remie Dewitte, coördinator, 0477 44 45 78
Volg de route van Tractor Roza via www.sosvoedselprijzen.be of via de hashtags #sosvoedselprijzen of #TractorRoza.
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Voor meer informatie en foto’s: Remie Dewitte | Coördinator | 0477 44 45 78 | remie.dewitte@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!

