
Diestsevest 32 bus 3b  |  3000 Leuven  

016 47 99 98 

info@groenekring.be 

www.groenekring.be 
 

Leuven, 17-7-2020 

PERSBERICHT 
Buitenlandse stages van Groene Kring weer van start 
Leuven – we mogen weer voorzichtig uit ons kot. Wat betekent dat ook buitenlandse stages weer mogelijk zijn!  

Helaas is met de start van de lockdown ook het buitenlandse stage programma van Groene Kring stil gevallen. 
Nu de maatregelen langzaam versoepelen, en we weer mogen reizen binnen Europa, starten we terug op. De 
eerste jonge land- en tuinbouwers gaan nog deze zomer aan de slag in Frankrijk en Tsjechië. Vanaf september 
hopen we ook de eerste studenten weer te kunnen voorzien van een stage binnen Europa.   

Daarnaast hebben we goede hoop op een spoedige heropstart van stages buiten Europa, in de 
landbouwlanden zoals Canada en Nieuw Zeeland. Gezien landbouw wordt gezien als cruciale sector, doen onze 
lokale partners hun uiterste best om de visumaanvraag procedure te herstarten. De gewassen staan op het 
punt om geoogst te worden en daarbij kunnen de lokale landbouwers wel wat extra handen gebruiken.  

Sam Vermeir en Seppe Verbist vertrekken deze zomer op stage naar Tsjechië: "We zijn blij dat we, ondanks 
Corona, de kans krijgen om op buitenlandse stage te gaan. Werken op een bedrijf in het buitenland is een 
unieke ervaring. De bedrijven zijn vaak groter dan we in Vlaanderen gewend zijn en er valt veel te leren. We 
kijken er naar uit om het avontuur aan te gaan!”  

Uiteraard volgt Groene Kring de Coronamaatregelen op de voet, ondanks dat je op een landbouwbedrijf vaak 
maar in een beperkte bubbel zit, worden quarantainemaatregelen genomen indien nodig. Voor elke persoon & 
elk land wordt persoonlijk en op maat bekeken wat de mogelijkheden en risico’s zijn. We hopen dat het niet 
nodig zal zijn, maar uiteraard zal een stap terug gezet worden indien noodzakelijk.  
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GROENE KRING?  Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en 
tuinbouwsector. Groene Kringleden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en belangen-
verdediging. 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!  
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