Het Vlaams Ruraal Netwerk wil vanaf nu graag ook communiceren via filmpjes. Op die manier kunnen
we mensen volledig zelf hun verhaal laten vertellen. En om een cliché te gebruiken: beelden zeggen
vaak meer dan woorden. Je zal op onze website regelmatig nieuwe filmpjes kunnen bekijken. Heb je
zelf een filmpje van jouw project, en wil je dit via onze website delen? Laat het ons dan zeker weten!
Onze Waalse collega’s hebben hier al ervaring mee, vandaar dat we hen even opzochten om te
peilen naar hun ervaringen.
Cécile, jullie hebben verschillende filmpjes gemaakt over jonge landbouwers. Wat was de
aanleiding hiervoor?
Het eerste doel in Wallonië was om korte video’s te maken over jonge landbouwers rond belangrijke
thema’s voor de toekomst: energie, milieu, het leiden van een bedrijf, opleiding, multifunctionaliteit,
… . De video’s werden gebruikt als instrument om het debat met burgers of met studenten aan te
gaan, als inleiding bij een opleiding of bij een conferentie. Deze filmpjes maken deel uit van een
complete pedagogische koffer met voorstellen over de manier waarop het onderwerp ‘jongere en
landbouwer’ “sexier” kan gemaakt worden.
Daarna heeft het Waals Ruraal Netwerk aan de andere rurale netwerken binnen Europa een
gelijkaardig project voorgesteld: het maken van een dvd met korte filmpjes over dezelfde thema’s,
ondertiteld in het Engels. Acht netwerken, waaronder het Vlaams Ruraal Netwerk, hebben
deelgenomen. Alle video’s zijn te vinden op de blog http://youngandfarmer.blogspot.be .
Hoe zijn jullie dan precies tewerk gegaan?
In Wallonië hebben de professionele verenigingen van jonge landbouwers het netwerk geholpen in
de zoektocht naar jonge landbouwers die geïnterviewd wilden worden. We hebben deze jonge
mensen ontmoet, en met hen gepraat over hun project en hun visie op de toekomst. Een technische
ploeg is op elk bedrijf langs geweest om de filmpjes te draaien.
De andere netwerken die hebben meegewerkt hebben hun video doorgestuurd en het Waals Ruraal
Netwerk heeft alle filmpjes samengevoegd op één dvd en op een blog.
Wat was de reactie van de jonge landbouwers?
We hebben erg positieve reacties gekregen. Ze waren blij om hun werk, hun passie, hun boerderij te
kunnen tonen.
Waren de andere rurale netwerken gemakkelijk te overtuigen om mee te werken?
De collega’s waren heel enthousiast, en uiteindelijk zijn acht netwerken in het project gestapt en
hebben ondertitelde video’s afgeleverd. In Litouwen bijvoorbeeld worden de video’s gebruikt tijdens
vormingen. In Wallonië heeft het televisieprogramma ‘La Clef des Champs’ deze getuigenissen
opgenomen en vier afleveringen gewijd aan jonge landbouwers. Het Italiaans Ruraal Netwerk heeft
nog meer video’s opgenomen en heeft zelfs een wedstrijd op touw gezet met projecten van jonge
landbouwers.
Wat was de rol van de verenigingen voor jonge landbouwers?

De professionele organisaties hebben geholpen met het zoeken naar jonge mensen om te
interviewen en ze hebben gewerkt rond belangrijke thema’s. Verder publiceren ze ook artikels in hun
vakbladen.
Wat waren de belangrijkste problemen die naar voor kwamen uit de gesprekken met de jonge
landbouwers?
De belangrijkste zaken die in de interviews werden vermeld waren ten eerste de nood aan
opleidingen over overname, marktanalyse, langetermijnvisie, en ten tweede het belang van het
hebben van een sociaal leven, een familieleven en een relatie, wat niet altijd gemakkelijk te
combineren is met het drukke leven van de landbouwer.
Hoe zien de jonge landbouwers die jullie geïnterviewd hebben de toekomst?
Ze kijken de toekomst positief tegemoet, maar tegelijk hebben ze ook zorgen over de prijzen, over de
opeenvolgende crisissen in bepaalde sectoren, over eisen op vlak van voedselveiligheid,
dierenwelzijn en milieu.
Deze jonge landbouwers innoveren, testen, denken na over nieuwe manieren om hun productie, hun
middelen te verbeteren. Maar deze zaken zijn duur, soms moet veel geïnvesteerd worden en het is
niet gemakkelijk om de banken te overtuigen mee te stappen in het verhaal. Voor velen is de opstarten investeringssteun van de Waalse overheid absoluut noodzakelijk.
Wat is volgens jou de meerwaarde voor jonge landbouwers om samen te werken met een ruraal
netwerk, en omgekeerd?
De jonge landbouwers zijn nauw betrokken bij het nieuwe GLB. Ze zullen ondersteund en
aangemoedigd worden. Kunnen werken over de grenzen van verschillende organisaties heen, steun
hebben om interessante werktuigen te maken en het debat op Europees niveau openen vormen de
meerwaarde voor jonge landbouwers wanneer ze samenwerken met een ruraal netwerk.
De toegevoegde waarde voor een ruraal netwerk bestaat erin dat er mee kan gedacht worden hoe
de steun voor jongeren, de opleidingen en de communicatie te verbeteren.
Bedankt Cécile!

