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Leuven, 12 november 2020

PERSUITNODIGING: GROENE KRING
NEERPELT ZORGT MET 50 TRACTORS VOOR
LICHT IN DONKERE DAGEN

“Jonge landbouwers maken een hart voor iedereen die het
nodig heeft ”
Hamont-Achel – In het voorjaar hebben we met zijn allen vele avonden geapplaudisseerd voor het
zorgpersoneel. Nu brengt #ZORGVOORLICHT, een initiatief van HLN en VTM NIEUWS warmte in huis met hun
vraag om een lichtje aan te steken. Of dan nu een lichtje voor je raam is, een lampje in je tuin of de lichten
van 50 tractors. Daarom zullen in Hamont-Achel donderdagavond om 21u30 uur zo’n 50-tal landbouwers hun
tractoren opstellen in de vorm van een hart.
Bij het vallen van de avond zullen de lampen van 50 tractors aangaan in de vorm van een hart en zullen zij
zorgen voor licht in de duisternis. Met deze actie wil Groene Kring Neerpelt de zorgverleners een warm hart
toedragen, maar willen de jonge boeren ook tonen dat iedereen er voor elkaar moet zijn en we deze donkere
dagen samen moeten en kunnen doorstaan.

Wout Schuurmans– voorzitter Groene Kring Neerpelt: “Vanavond zorgen de jonge boeren van
Neerpelt en omstreken met onze tractoren voor licht in de duisternis. Zo wordt deze periode
letterlijk en figuurlijk wat ‘lichter’.”

Persuitnodiging
Groene Kring Neerpelt nodigt u uit op donderdag 12 november (vanavond reeds!) om 21u30 om het hart van
tractors te zien, foto’s te nemen en vragen te stellen. Adres: De Kiekoet 16, 3930 Hamont-Achel
Daags nadien, rond het middaguur zullen foto’s beschikbaar worden op de website van Groene Kring
(www.groenekring.be).
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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 belangenverdediging. Neem een kijkje op de website www.groenekring.be of op onze Facebookpagina
www.facebook.com/groenekringnationaal!
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