


Vrijdag 17 oktober 2014 – van 16u - Keelbeek Haren
Geen grond zonder boeren - Geen boeren zonder grond !

Begaan met het behoud van grond voor de boerenlandbouw?
Zin in een patatiestenetentje*?
Kom naar Haren op 17 oktober !

De toegang tot landbouwgrond verbetert er niet op. Niet in Belgie, niet in het Zuiden. 
Elke dag verdwijnen er familiebedrijven om plaats te maken voor multinationale 
bedrijven, en worden er velden gebetoneerd. Waar halen we ons voedsel morgen 
vandaan zonder velden en zonder boeren?
Op 17 april, net 6 maanden geleden, waren we met 500 om aardappelen te planten 
op verschillende plaatsen in Belgie. Een 60-tal organisaties steunden de acties. We 
kwamen op voor de toegang tot landbouwgrond en voor de boerenlandbouw. De 
strijd gaat voort!
Kom op 17 oktober naar het veld in Haren waar de Overheid een mega-gevangenis 
wil bouwen en dat intussentijd politiek bezet is. We houden er een eetfestijn met 
de aardappelen die we er geoogst hebben, maken de stand van zaken op en kijken 
vooruit.  

Programma:
•	16u00 Aanplanten van een boomgaard, constructies bouwen zodat de nieuwe 

bewoners van het veld er de winter kunnen doorbrengen, en voorbereiding van 
het veld voor 17 april 2015

•	18u00 Hoe kunnen we lokaal de landbouwgrond beter beschermen? Ontmoeting 
met enkele patatiesten

•	19u00 Patatiestenetentje bij kaarslicht op het veld

•	20u30 Discussie: Faciliteren van de toegang tot land voor de nieuwe generatie 
boeren (AGTER – France)

•	21u30 Optredens

Wil je komen helpen op 17 oktober? Een stand houden of een activiteit 
organiseren? Laat het ons weten met een mailtje naar : patates@collectifs.net

meer informatie op www.luttespaysannes.be !
(*) het is niet gemakkelijk om een Patatiest te definieren. We weten dat velen onder hen weten 
wat ze eten, ze organiseren zich samen met boeren van hier of van verder weg, anderen vind 
je vaak terug in een collectieve moestuin. Het recht op gezond voedsel voor iedereen houdt 
dan weer anderen uit hun slaap. De agro-industrie die vertrouwen ze voor geen haar. Ze gaan 
door met aardappels poten zolang ze mest hebben…


