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Persbericht
Leuven – Op zondag 9 augustus gaven de jonge land- en tuinbouwers van Groene Kring het startschot
van ‘De Ronde van Roza’. De roze tractor, ‘Roza’ genoemd, trekt een maand door Vlaanderen met een
mobiele marktkraam en een unieke formule: de consument bepaalt zelf hoeveel hij voor het
landbouwproduct betaalt.
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’.
Sam Magnus, jonge landbouwer en ondervoorzitter Groene Kring: “Binnen de campagne S.O.S. voedselprijzen, willen
we graag de steun van burgers en consumenten vragen bij onze oproep naar eerlijke voedselprijzen en een eerlijke
marge voor de land- en tuinbouwers. Vandaar dat we komen met deze unieke formule waarbij we de consument
informeren over onze kostprijs en de prijzen in de winkel. Op basis van deze informatie kan de consument zelf
bepalen hoeveel hij voor het product wil betalen.”
De actie wordt letterlijk en figuurlijk getrokken door Tractor Roza, een unieke tractor met roze kleur, van het merk
Valtra.
Marijke Jordens, voorzitter Groene Kring: “Tractor Roza zal onze mobiele marktkraam de komende weken naar
verschillende steden en provincies brengen. Op elke locatie zullen land- en tuinbouwers toelichting geven bij de actie
en hun producten verkopen. Op zeven september trekken we dan met Roza naar Brussel om er de verzamelde
handtekeningen af te geven aan de Europese Landbouwraad die zich op dat moment over maatregelen in de land- en
tuinbouwsector moet buigen.”
Wie een bezoek wil brengen aan Tractor Roza en de mobiele marktkraam, kan de ‘Ronde van Roza’ raadplegen op
www.sosvoedselprijzen.be. Alle communicatie wordt verzameld onder #sosvoedselprijzen en #TractorRoza.

Marijke Jordens
voorzitter Groene Kring

Sam Magnus
ondervoorzitter Groene Kring

Voor meer informatie: Remie Dewitte|coördinator Groene Kring|0477 444578|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!
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De ‘Ronde van Roza’
Tractor Roza trekt gedurende één maand met een marktkraam door Vlaanderen. Op verschillende plaatsen
organiseren we pop-up boerenmarkten en maken we consumenten attent op de te lage prijzen die de land- en
tuinbouwers krijgen voor hun producten. Tijdens de boerenmarkt worden burgers gesensibiliseerd door flyers en
worden ze gevraagd om de petitie ‘SOS voedselprijzen’ te ondertekenen.
De eerste week van de actie vindt plaats in West-Vlaanderen. Vervolgens trekt Roza naar de andere provincies waar
ze bij diverse publieke evenementen halt houdt. Op deze locaties wordt een pop-up boerenmarkt georganiseerd.
Lokale organisaties kunnen bovendien een aanvraag indienen bij Groene Kring om Roza ook bij hen te krijgen.
Roza eindigt haar ronde op zeven september in Brussel, waar de Europese Landbouwraad plaats vindt.
Je kan de Ronde van Tractor Roza volgen via www.sosvoedselprijzen.be. Daar vind je ook foto’s van Roza en de kar
terug.
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Informatiefolder campagne S.O.S. voedselprijzen
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Wie is Groene Kring
Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Alle jongeren tussen 16 en
35 jaar met interesse voor land- en tuinbouw zijn welkom op de activiteiten van onze vereniging. Groene Kring maakt deel uit van
groep Boerenbond. Neem zeker een kijkje op de website www.groenekring.be

ploegwedstrijden  gymkana’s  fuiven  eetfestijnen
trekkertrek  daguitstappen  moddervoetbal
Groene Kring is een beweging voor jongeren uit de land- en tuinbouwsector. De plaatselijke
gewesten brengen jonge land- en tuinbouwers samen en organiseren tal van activiteiten zoals
studievergaderingen, bedrijfsbezoeken en grotere evenementen zoals een gymkana,
ploegwedstrijden of een meerdaagse reis. Ook op provinciaal niveau ontmoeten jonge land- en
tuinbouwers elkaar. De provinciale kern is het bestuur dat beslist over de jaarlijkse activiteiten
die in de provincie georganiseerd worden. Daarnaast neemt ze syndicale standpunten in die van
belang zijn voor jonge land- en tuinbouwers.

studievergaderingen  starterscursus  generatieoverdracht
rijbewijs G  praktijkvorming  bedrijfsbezoeken
Groene Kring hecht belang aan de opleiding die jonge land- en tuinbouwers nodig hebben om
een bedrijf rendabel en toekomstgericht uit te bouwen. Op provinciaal en gewestelijk niveau
worden elk jaar studievergaderingen georganiseerd, zodat jonge land- en tuinbouwers dicht bij
huis kennis verwerven. Verder zijn er nationale vormingsinitiatieven waarop Groene Kringers
uitgenodigd worden om bij te leren over actuele thema’s. Zo belichten we de aspecten van
overname in de lessenreeks Generatieoverdracht.
Jonge land- en tuinbouwers die een opleiding voor het rijbewijs G nodig hebben of een
starterscursus willen volgen, kunnen daarvoor bij Groene Kring terecht.

ludieke acties  boerderij in de stad  werkgroepen
tractorrondritten  opendeurdagen  minister op bezoek
Groene Kring verdedigt de belangen van jonge land- en tuinbouwers. Dat gebeurt enerzijds via
een sterke vertegenwoordiging in de structuren van Boerenbond en anderzijds via acties en eigen
initiatieven zoals een bezoek aan een minister. Door haar aanwezigheid op de congressen van
CEJA, de overkoepelende beweging voor jonge land- en tuinbouwers, brengt Groene Kring de
standpunten van Vlaamse jongeren op Europees niveau.
Groene Kring werkt ook aan een positieve en correcte beeldvorming van de hele land- en
tuinbouwsector. Zo organiseren de lokale gewesten tractorrondritten en opendeurdagen en vindt
er jaarlijks een editie van ‘Boerderij in de stad’ plaats.
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