
met getuigenis bioboer

Donderdag 30 september, 19.30 - 21.30 uur
Parochiezaal Sint-Paulus, 

Patijntjestraat 27, 9000 Gent

Kijk mee naar de
documentaire 
FOOD FOR CHANGE
en maak kennis 
met bioboer 
Jarno Claeys!

30 september, 19.30 uur, Gent

In samenwerking met Voedsel Anders, Oxfam-Wereldwinkel Gent-Sint-Pieters, 
Gents MilieuFront, Buitensporig, Natuurpunt Werkgroep Sint-Pieters-Buiten.



Food For Change 
De documentaire Food For Change vertelt het verhaal van vrouwen en mannen
over de hele wereld die een ander voedselmodel uitvinden dat gunstig is voor de
planeet, de natuur en onze gezondheid. De oplossingen zijn er, binnen handbereik.

Getuigenis bioboer Jarno
Na de documentaire volgt een getuigenis van Jarno Claeys, een doorgewinterde
biologische groente- en fruitboer die aan den lijve ondervindt hoe moeilijk het is
om duurzaam voedsel te kweken. Jarno had tot nu toe nooit zekerheid over de
gronden waarop hij teelde. Hij vond een geschikt bedrijf in Pittem om over te
nemen, maar de investering voor de gebouwen en de landbouwgrond is dan weer
te groot om alleen te dragen. Voor de aankoop van 2,5 ha landbouwgrond doet hij
daarom beroep op De Landgenoten. Luister hoe jij mee kan investeren in de grond die
Jarno bewerkt. De Landgenoten zoekt schenkers en aandeelhouders.

Napraten met een hapje en een drankje.

Inschrijven verplicht via evert@delandgenoten.be. 
Inschrijven is vrijblijvend en gratis.

0485 60 60 37 

delandgenoten

evert@delandgenoten.be

www.delandgenoten.be

De Landgenoten, stichting en coöperatie, koopt en verhuurt landbouwgrond aan
bioboeren.  Zo beschermt De Landgenoten opgebouwde bodemvruchtbaarheid voor
de komende generaties en geeft ze agro-ecologische boeren de kans om te starten,
uit te breiden of te verduurzamen.  De Landgenoten, dat zijn vele  burgers samen
met een hart voor de landbouw van de toekomst, die samen grond tot leven brengen.

Niet op de openbare weg gooien. — v.u.: Tom Troonbeeckx, Regine Beerplein 1 E305, 2018 Antwerpen

Donderdag 30 september, 19.30 uur, Gent


