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Leuven, 12 juni 2016

PERSBERICHT
Brunch op de boerderij kent massale opkomst
Lochristi –Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, organiseert tal van activiteiten om haar
leden samen te brengen. Groene Kringgewest Zaffelare wil ook de consumenten van vandaag en morgen
opnieuw laten kennismaken met de land- en tuinbouw. Daarom lanceerde het gewest dit jaar hun eerste brunch
voor groot en klein op een landbouwbedrijf.
Tot en met 6 juni kon ingeschreven worden voor de brunch op de boerderij. De inschrijvingen bleven massaal
binnenstromen. Vandaag, op Vaderdag, ontvangt Groene Kring Zaffelare meer dan 400 personen op het
landbouwbedrijf van Patrick en Lieven De Seranno in Lochristi. De consument kan er samen met familie, buren,
vrienden of kennissen komen genieten van het lekkers en kennis maken met de veelzijdige boerderij, de
dagelijkse werkplek van de landbouwers.
Tom Vervaet – Voorzitter Groene Kring Zaffelare: "De eerste editie is een enorm succes. We mikten op 60
inschrijvingen en ontvangen vandaag een 400-tal personen.”
De jonge land- en tuinbouwers willen de aandacht niet enkel op ouderen maar ook op jongeren vestigen. Het is
belangrijk dat ook kinderen weten dat land- en tuinbouwers de producenten zijn van het voedsel op hun bord.
Voedsel mag immers niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Door als kind kennis te maken met onze
sectoren beseffen ze later, ook als consument, hoeveel arbeid, investeringen en kennis er bij de productie van
voedsel komt kijken.
Foto’s van de brunch zullen vanaf maandag beschikbaar zijn op de facebookpagina van Groene Kring Zaffelare.
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GROENE KRING?

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en
tuinbouwsector. Groene Kringleden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en belangenverdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem een kijkje op de website
www.groenekring.be of op onze Facebookpagina www.facebook.com/groenekringnationaal!

