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Persuitnodiging
Pop-upboerderij strijkt neer in Mechelen
Mechelen - Op donderdag 28 mei vormen jonge land- en tuinbouwers de Grote Markt van Mechelen voor één
dagje om naar een boerderij. Maar liefst 1300 kinderen van kleuter- en lagere scholen komen er dicht bij huis
leren waar landbouwproducten vandaan komen. De pop-up boerderij is een initiatief van Groene Kring, de
vereniging voor jonge land- en tuinbouwers.
Tijdens een ludieke rondleiding maken de kinderen kennis met typische landbouwdieren zoals varkens, kippen en
koeien. Daarnaast nemen ze een kijkje in de serre waar groenten gekweekt worden. Vervolgens gaan de kinderen
zelf aan de slag: samen planten ze een zaadje in een bloempotje om thuis of in de klas het groeiproces van het
plantje verder te kunnen volgen. Het bezoek wordt afgesloten met een hoeve-ijsje en een zakje vol aandenkens. De
pop-upboerderij is een gratis educatief project voor scholen in en rond Mechelen.
Ook u als vertegenwoordiger van de media bent van harte welkom op deze ‘Boerderij in de stad’.
Pers- en beeldmoment
Datum en tijdstip: donderdag 28 mei 2015 om 14.00 uur
Locatie: Grote Markt, Mechelen
Beeldmoment: Sam Magnus, jonge witloofteler en ondervoorzitter van Groene Kring, licht de doelstellingen van dit
educatieve project toe. Indien u op voorhand een seintje geeft, krijgt u als mediavertegenwoordiger de kans om een
school mee te volgen gedurende de rondleiding en om enkele leerkrachten en/of kinderen te interviewen.
Contactpersoon:
Giel Boey, organisatieconsulent Antwerpen, giel.boey@groenekring.be of 0479 75 81 07
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met KLJ, de stad Mechelen, CERA, KBC, Aveve, provincie Antwerpen,
de provinciale Landbouwkamer Antwerpen, PTS Mechelen, Bel’Orta, Boerenbond en Landelijke Gilden.

Marijke Jordens
Voorzitter Groene Kring

Sam Magnus
Ondervoorzitter Groene Kring

Voor meer informatie: Giel Boey |Organisatieconsulent | 0479 75 81 07 | giel.boey@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!
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Toelichting event
Geschiedenis
Zestien jaar geleden startte Groene Kring, als beweging van jonge land- en tuinbouwers, met de organisatie van
“Boerderij in …”.
Bij de vorige edities van “Boerderij in…” werd steeds een bekende plaats (of domein) gekozen waar het grote
publiek kon kennismaken met de verschillende elementen van de boerderij. Zo gingen er eerder al edities door in
onder andere de dierentuin van Antwerpen, op het domein van Bokrijk, op het Ladeuzeplein in Leuven, het Kolonel
Dusart plein in Hasselt en op de Markt in Brugge. Elk jaar opnieuw kan het initiatief op grote belangstelling rekenen.
Dit jaar viel onze keuze op de Grote Markt in Mechelen.
De bedoeling is de land- en tuinbouw in de kijker te plaatsen en hierbij worden vooral de jonge bezoekers
aangesproken om eens kennis te maken met een boerderij.

Doelstellingen
De actie heeft twee doelstellingen:
Enerzijds willen we aan de hand van deze activiteit aantonen dat land- en tuinbouw een onontbeerlijk deel uitmaakt
van ons dagelijks leven. Land- en tuinbouw staan niet alleen in voor de productie van voedsel, maar ook taken als
landschapsonderhoud, zorgverlening, plattelandstoerisme en recreatie zijn aspecten waar land- en tuinbouwers
ruime aandacht aan besteden. Binnen deze doelstelling mikken we vooral op de huidige consument en de recreant
die het platteland bezoekt.
Anderzijds werken we langs deze weg aan het imago van de landbouw. De jonge landbouwers uit Antwerpen
nodigen de mensen –die alsmaar verder af staan van de landbouw– uit en dragen zo bij tot een positieve en eerlijke
beeldvorming.
Tijdens deze editie zullen we ons ook specifiek richten naar het kleuter- en lager onderwijs. Scholen in en rond
Mechelen zullen persoonlijk uitgenodigd worden om een begeleid bezoek te brengen aan de boerderij. Een paar
weken op voorhand sturen wij met de post enkele werkbladen op zodat de kinderen niet onvoorbereid toekomen.
Op de dag zelf leggen we, aan de hand van verschillende workshops, de link tussen de dieren en de eindproducten
uit aan de leerlingen. We bereiken met deze actie dus niet alleen de consument van vandaag maar ook die van
morgen.

Verloop
Vanaf 9 uur verwachten wij de leerlingen van de scholen in en rond Mechelen. Om de leerlingen voor te bereiden op
hun bezoek aan de boerderij, zullen alle ingeschreven scholen reeds op voorhand een studiepakket ontvangen. Na
een korte inleiding ter plaatse, volgt een geleide rondgang van ongeveer een uur langs de verschillende standen op
de boerderij. Door de aanwezigheid van rundvee, schapen, varkens, kippen en konijnen trachten we de leerlingen
een duidelijk beeld te geven van de verschillende dieren die op het moderne landbouwbedrijf voorkomen. Verder
zullen landbouwmachines de bezoeker een beeld geven van de grootsheid van de akkerbouwsector. In een
workshop zullen de leerlingen een plantje kunnen zaaien dat ze verder kunnen verzorgen in de school. Via deze
didactische prikkel zullen de leerlingen alles nog beter onthouden. Verder zijn er nog verscheidene visuele
voorstellingen van de tuinbouw, en de verwerkende industrie.
De toegang tot deze boerderij is gratis en zowel genodigden als toevallige voorbijgangers mogen een kijkje komen
nemen.
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