TV-talkshow Floriade: Veevoer en Soja.
Maandag 1 oktober 2012 van 18.30-22.30 uur is in de Congreszaal van de Innovatoren op de
Floriade in Venlo een Talkshow over “Veevoer en Soja “. De organisatie is in handen van de
Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord Limburg, de SP, Wiek Lenssen Filmprodukties en L1TV i.s.m.
Vereniging Behoud de Parel, Oxfam/Novib en Milieudefensie.
Wiek Lenssen, filmmaker en schrijver, heeft deze zomer een film gemaakt in Brazilië en is in gesprek
geweest met boeren en de plaatselijke (inheemse/indiaanse) bevolking. Delen van de film worden
tijdens deze avond en tijdens een TV-uitzending van Omroep L1 gepresenteerd. De Talkshow staat
onder leiding van Aart van Cooten (agrarisch journalist) en Jos van den Broek (journalist L1-TV).
Drie Braziliaanse gasten komen naar Nederland: Nilfo Wandsgeer (boerenleider), Genito Kaiowá
(Indiaan) en Giba Wateramy (NGO). Nilfo Wandsgeer en Niek Koning ( landbouweconoom aan de
Wageningen Universiteit) zullen als eersten een inleiding op het thema geven. Na elke debatronde
volgt een optreden van het ‘Parel Leed Aktieorkest Grubbenvorst’ (P.L.A.G.)
De thema’s zullen zich toespitsen op de grootschalige verbouw van soja in Brazilië en de gevolgen
voor de boeren/inheemse bevolking; de gevolgen van de soja-invoer voor veevoer in Nederland en
voor de intensieve veehouderij en de gevolgen voor de bestaanszekerheid van de boerenbedrijven.
* THEMA 1: Ecologische impact van soja .
Klaas Breunissen (sojadeskundige van Milieudefensie), Luc Vankrunkelsven ( Norbertijn en
medewerker Wervel/België en Fetraf/Brasil), Hans van Kessel (boer en bestuurslid Nederlandse
Akkerbouw Vakbond), en Henk Flipsen (directeur Diervoederindustrie Nevedi) worden gevraagd
een toelichting te geven vanuit dit aspect op de film en inleiding.
* THEMA 2: Sociale impact van soja .
Guus Geurts (landbouw- en milieudeskundige), Henk van Gerven (SP-Tweede Kamerlid,
woordvoerder landbouw), Sieta van Keimpema (boerin en voorzitter Dutch Dairymen Board/NMV),
Peter Brouwers (boer en bestuur ZLTO/milieu), Wim Thus (Rabobank) worden gevraagd een
toelichting te geven.
* De gasten uit Brazilië Genito Kaiowá en Giba Wateramy sluiten de avond af met hun bevindingen.
Voorafgaand en in de pauze: Expositie Hier en Daar; boekenstands en informatie van de
deelnemende organisaties.
Adres en routebeschrijving Innovatoren Floriade te Venlo.
Congreszaal van de Innovatoren, Sint Jansweg 15, 5928 RC te Venlo. tel: 077 3998130
Parkeren: Neem afrit 12 Grubbenvorst. Volg borden tot achter de Innovatoren (zuidzijde), daar is
de parkeerplaats. Via hoofdingang Innovatoren naar binnen gaan.
PS: Navigatie niet up-to-date en daarom niet bruikbaar.

