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Leuven, 14 februari 2020

PERSBERICHT: GROENE KRING LEEST
LIEFDESBRIEF VOOR AAN HILDE CREVITS
“Hopelijk blijf je mij eeuwig trouw. Veel liefs, de jonge
landbouwer”
Leuven – Vandaag, vrijdag 14 februari – op Valentijn – las Groene Kring een liefdesbrief voor aan Vlaams
minister van Landbouw Hilde Crevits. Daarmee wilde de grootste jongerenvereniging voor land- en
tuinbouwers in gesprek gaan over enkele punten waar jonge landbouwers mee geconfronteerd worden.
Frederik Callewaert (30), lid van Groene Kring Ieper – Poperinge, ontving minister Hilde Crevits op Valentijn op
zijn prei- en kippenbedrijf in Langemark-Poelkapelle. Daar kreeg de minister van Landbouw een rondleiding,
waarna ze een bloemenboeket en een liefdesbrief overhandigd kreeg. “Met die liefdesbrief willen we vooral
onze hoge verwachtingen van de minister in de kijker zetten”, zegt Bram Van Hecke, voorzitter van Groene
Kring. “Maar we willen ook duidelijk maken dat er voor jonge landbouwers nog heel wat uitdagingen zijn en dat
we die samen willen aanpakken.”

Bram Van Hecke – voorzitter Groene Kring: "Samen met de minister willen we uitdagingen
aanpakken waar jonge landbouwers mee geconfronteerd worden.”
Thema’s die ter sprake kwamen zijn het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, toegang tot landbouwgrond en
overdrachten van landbouwbedrijven. Na de rondleiding en de liefdesbrief nam de minister nog even de tijd
om in gesprek te gaan over deze thema’s.

Foto’s
Download foto’s van het bezoek van minister Hilde Crevits.

De liefdesbrief
Liefste Hilde
Telkens als ik jou zie, gaat mijn hartje sneller slaan
Laat mijn liefde voor jou zeker niet over gaan
Voor verderzetting van sofa-steun ben ik niet
Geef mij GLB op actief landbouwgebied
Veel open ruimte is van groot belang
Anders jagen we elkaar op stang
Neem vooral de jonge boeren in gratie
En help ze bij de wissel van generatie

Ook al is dit voor Demir, vergunningen en mestactieplan
Al die belastingen en stress, daar willen we niets van
Een economische sector zijn we bovenal
Laat ons daarbij niet in verval
Ik wil er graag goed blijven uitzien
Help me een beetje en je krijgt een dikke 10!
Weet dat ik veel van je hou
Hopelijk blijf je mij eeuwig trouw
Veel liefs
De jonge landbouwer

Bram Van Hecke
Voorzitter Groene Kring

Sam Magnus
ondervoorzitter Groene Kring

VOOR MEER INFORMATIE: Bram Van Hecke | voorzitter | 0472 47 53 17 | bram.vanhecke@groenekring.be
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!

