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Zottegem, 26-2-2021 

JONGE BOEREN SCHEPPEN “HOOP” MET HUN 
TRACTOREN 
“Door met tractoren het woord “hoop” te vormen willen we 
onze hoop op betere tijden uitspreken.” 
Zottegem – “Hoop”. Dat woord vormen bijna 100 jonge boeren in de Vlaamse Ardennen met hun tractoren. Met 
die boodschap willen ze graag de mensen een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden. Daarnaast willen 
zij ook hun hoop op ruimte om te ondernemen uitspreken. Zonder ruimte, in de vorm van toegang tot grond of 
vergunningen, kunnen jonge boeren namelijk niet ondernemen.  

Het zijn moeilijke tijden. De lockdown en sociale isolatie hakken zwaar in op de bevolking. De jonge boeren van 
Groene Kring willen daarom de bevolking graag een hart onder de riem steken en hun hoop op betere tijden 
uitspreken op een ludieke manier. Als we nog even doorbijten, dan kunnen we immers snel samen genieten van 
dat wat we de voorbije tijd moesten missen.  

Daarnaast willen de jonge boeren uit de Vlaamse Ardennen ook hun hoop uitspreken op ruimte om te kunnen 
boeren. Jonge boeren hebben namelijk ruimte nodig om hun bedrijf toekomstgericht te kunnen ontwikkelen. 
Veelal merken ze echter dat zowel de vergunningsverlening als de toegang tot grond niet stropt, door het beleid. 
Dit zet een stolp op hun ondernemerschap. Zij spreken met deze actie dan ook hun hoop uit op ruimte voor 
ondernemerschap.  

“Omdat het voor heel veel mensen zware tijden zijn, wilden we graag een positief signaal uitzenden naar de 
bevolking. Maar als we het woord “hoop” vormen, dan doen we dat ook omdat we hoop hebben om ook de 
komende generatie te kunnen boeren in Vlaanderen en daar ook de ruimte voor krijgen” zegt Jaimy Vynck 
voorzitter Groene Kringgewest Zwalm-Zottegem. 

Zaterdagavond komen tientallen jonge boeren uit Oost-Vlaanderen met tractoren samen om het verlichte woord 
“hoop” te vormen. U bent van harte uitgenodigd om de actie mee te volgen. De beelden zullen op 
zondagvoormiddag ook op de website van Groene Kring (groenekring.be) verschijnen. 

PRAKTISCH 
Perslocatie: Zottegem, Langestraat 53 
Datum: 27 februari 2021 
Uur: 21u15 
Beeldmoment: 21:30 
Woordvoerder ter plaatse: Jaimy Vynck   
Telefoonnummer: +32 478 03 43 29 
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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 belangen-
verdediging. Neem een kijkje op de website www.groenekring.be of op onze Facebookpagina 
www.facebook.com/groenekringnationaal!  
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