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Leuven, 15 januari 2015

PERSBERICHT
Groene Kring lanceert stickeractie tijdens Agriflanders
Gent - Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, lanceert tijdens de landbouwbeurs
Agriflanders een stickeractie waarbij de aandacht wordt gevestigd op het feit dat de prijzencrisis in de
land- en tuinbouwsector ook een belangrijke impact heeft op aanverwante bedrijven die in keten actief
zijn. De sticker is een positieve oproep tot samenwerking voor een toekomst voor land- en tuinbouw.
Op 15 januari start de negende editie van Agriflanders, een belangrijke landbouwbeurs met 340
exposanten. Het belooft een succeseditie te worden met tal van nieuwigheden, prijskampen en de
verkiezing van de Schoonste Boerin op zaterdagavond.
Ook de economische problemen en bijbehorende onzekerheid in de sector worden tijdens de beurs belicht.
Deze problematiek treft echter niet alleen de land- en tuinbouwers, maar ook de aanverwante sectoren,
waarvan de exposanten onderdeel uitmaken.
“Niet enkel land- en tuinbouwers worden door de prijzencrisis getroffen, ook de toeleveranciers, de
verwerking, de onderzoeksinstellingen en andere bedrijven in de agroketen krijgen hier mee af te rekenen.”
Dat is de boodschap die Groene Kring wil brengen door de verspreiding van de sticker ‘Samen voor een
toekomst in land- en tuinbouw’. Deze moet de aandacht trekken van land- en tuinbouwers, bezoekers en
sympathisanten en hen de aandacht vestigen op de reikwijdte van de crisis. Tegelijkertijd kan de agroketen
op deze manier hun onderlinge afhankelijkheid ook vertalen naar een onderlinge solidariteit en de land- en
tuinbouwers een hart onder de riem steken.
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kathleen.deer@groenekring.be

Groene Kring?

Als overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector verenigt
Groene Kring meer dan 4000 leden. Zij 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!

