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Deinze, Sierteeltbedrijf Goderick Meuninck, Graaf van Hoornestraat 67

Chirokamp gered door sierteeltbedrijf in Deinze. Met origineel
doucheplezier als leuk extraatje.
Dankzij sierteelster Annemarie is het zomerkamp van Chiro Burcht gered. Op haar
bedrijf kunnen 100 jongeren terecht waarvan het jaarlijkse zomerkamp op de helling
stond, door varkenspest bij everzwijnen in Wallonië. Voor beide partijen een primeur
en een fantastische ervaring. Douchen doen de Chiroleden er onder de beregening
van de serre!
Het bedrijf dat kamerplanten teelt, ontvangt voor de eerste keer een jeugdbeweging op
zomerkamp. “De noodkreet van jeugdbewegingen in het voorjaar en de oproep van KVLV om
hen te helpen, zette ons aan het denken. Je moet toch wel een aantal maatregelen treffen en
aanpassingen doen in het bedrijf. Maar we hebben het er uiteindelijk toch op gewaagd.”,
vertelt Annemarie heel enthousiast.
De ouders van de Chiroleden van Burcht mogen er gerust in zijn. Hun kinderen zullen zich met
plezier wassen! Annemarie en haar man zetten hun beregeningssysteem in als grote
regendouche.
U bent van harte welkom om van de sfeer te komen proeven tijdens een persmoment
op maandag 29 juli om 12.30 u. op het sierteeltbedrijf Goderick Meuninck, Graaf van
Hoornestraat 67, Deinze (Nevele).
Chiro Burcht is intussen al goed thuis op het sierteeltbedrijf. Annemarie en haar man dromen
er in stilte al van dat hun liefde voor het vak iets doet ‘ontkiemen’ bij een aantal jongeren.
Interviews zijn mogelijk met de onderneemster en met Chiroleden.
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KVLV, Vrouwen met vaart, is een sterk netwerk van 85.000 vrouwen verspreid over 860
lokale groepen in Vlaanderen. Daar ontmoeten en inspireren ze elkaar, delen ze belevingen en
engageren ze zich samen voor een duurzame en rechtvaardige samenleving. Jaarlijks zijn er
meer dan 54.000 activiteiten, georganiseerd door 10.000 vrijwilligers.
KVLV-Agra verenigt binnen KVLV 7800 land- en tuinbouwsters en zorgt voor ontmoeting
tussen collega’s, voor vorming en belangenbehartiging. 300 vrijwilligers zijn de draaischijf van
de werking in 19 regio’s en zorgen jaarlijks voor 900 netwerkmomenten en vormingen.

