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Leuven, 8 december 2015

PERSBERICHT
Groene Kring en FJA openen Agribex
Brussel – Groene Kring en de Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA), de verenigingen voor jonge landen tuinbouwers in België, openden vandaag de internationale landbouwbeurs Agribex. De jonge land- en
tuinbouwers hadden een kerstboodschap van hun koning Jannes mee. Helaas mocht het filmpje niet
getoond worden. De kerstboodschap is intussen online te bekijken.
Agribex, de internationale beurs voor akkerbouw, veeteelt, tuin en groene zones, staat dit jaar in het teken van
jongeren in de land- en tuinbouw. De organisaties voor jonge land- en tuinbouwers in België, Groene Kring
(Vlaanderen en Oost-België) en FJA (Wallonië), mochten hun boodschap voor de toekomst brengen op de officiële
opening. Naar het voorbeeld van Koning Filip, had de koning van de jonge land- en tuinbouwers ook een
kerstboodschap. Aangezien het filmpje niet getoond kon worden, werd de boodschap voorgelezen.
Groene Kring roept nu op om de kerstboodschap, gebracht onze koning Jannes, massaal te delen via de
landbouwpers en de sociale media. Je kan de boodschap bekijken op
www.facebook.com/groenekringnationaal of www.groenekring.be, waar je ook de integrale tekst kan terugvinden.
Naast de kerstboodschap tijdens de opening voorzien Groene Kring en FJA twee bijkomende initiatieven.
Sam Magnus, ondervoorzitter Groene Kring: “Een beurs is voor Groene Kring altijd een unieke kans om onze jonge
land- en tuinbouwers samen te brengen. De vraag van Fedagrim om hen een extra aanbod te geven binnen het kader
van deze beurs, konden wij, samen met FJA, alleen maar toejuichen.”
Binnen dit kader lanceerden Groene Kring en FJA ook Agropinion, een systeem waarbij de mening van alle bezoekers,
maar ook de land- en tuinbouwers thuis, naar hun mening wordt gevraagd. Stemmen kan via www.agropinion.be.
Daarna is het de bedoeling om interactie op te zoeken. Op die manier wordt Agropinion ook een moment van
reflectie. Dit zal gebeuren op het jongerendebat van donderdag 10 december, dat eveneens plaatsvindt op Agribex.
Alle informatie hierover vind je op www.groenekring.be/agribex.
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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!

