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Ons ABS-lid uit Ieper, Philip Fleurbaey 
trekt sedert het voorbije weekend kei-
hard aan de alarmbel. Hij roept onze 
boeren op om pen en papier ter hand 
te nemen, en hun verhaal te doen aan 
onze Vlaamse ministers Hilde Crevits 
en Zuhal Demir. Hij vraagt, roept op, om 
dit te doen via mail, via sociale media, 
via Facebook, Twitter,… “Het kan echt 
zo niet verder, er moet echt iets ver-
anderen” zegt Philip voor wie een zeer 
dramatische situatie in de Ieperse land-
bouwgemeenschap het voorbije week-
end, de spreekwoordelijke druppel was. 
Een zeer gewaardeerde collega-land-
bouwer heeft zich het voorbije weekend 
van het leven beroofd. Dit is al de derde 
boer in één jaar tijd in Zuid-West-Vlaan-
deren.

Het water staat veel boeren aan de lip-
pen. Bij velen is de kruik niet vol, maar 
is ze eigenlijk al weken, al maanden, 
gebarsten. Of nog een stap verder: ge-
broken. En wees er maar zeker van: dat 
weegt op onze mensen en dat speelt in 
hun hoofd. En het is niet een verhaal van 
één sector, neen… helaas gaat het over 
diverse sectoren: de situatie in de var-
kenssector is dramatisch (wat we hier in 
de Drietand quasi wekelijks berichten), 
maar er is ook de situatie in de aardap-
pelsector en de melkveesector.

Met als sprekende titel ‘Spuug het 
der ut’ (“schreeuw het uit” of “gooi 
het eruit”) roept hij collega-landbou-
wers op om hun verhaal neer te schrij-
ven en op te sturen naar de bevoegde 
ministers van Landbouw (Crevits) en 
van Omgeving (Demir). Alsjeblieft laat 
van je horen, kruip achter jullie klavier 
en laat ons weten hoe dramatisch en 
zwaar het momenteel is in onze land-
bouwsector. Jouw brief, verhaal, nood-
kreet… kan je ook naar ons toesturen op  
info@absvzw.be Wij garanderen je dat 
we jouw mail anoniem doorsturen naar 
onze beleidsmensen. 

Eric Claeys

oproep

Schrijfactie ‘Spuug het der ut’

SPUUG HET DER UT!
Ik zit er reeds enkele dagen mee in het achterhoofd, deze middag kwam de 
doorslag.

DIT KAN ZO NIET VERDER.
De sector maakt de zwaarste crisis mee sedert decennia. Niet enkel finan
cieel maar ook mentaal zitten we als boer aan de grond. Het doen pijn om toe 
te geven, maar de schoonste stiel ter wereld is niet meer. Genekt zijn we door 
een falend landbouwbeleid, een agroeconomie die de wereld van voedsel wil 
voorzien op kap van de hard werkende Vlaamse boer, klimaatgoeroe's die ons 
zonder verpinken uit onze stallen jagen en onze velden innemen. 

CONCREET.
Bij deze had ik graag een BRIEFSCHRIJFACTIE gestart. Ik ben er van over
tuigd dat onze landbouworganisaties zich momenteel dubbel plooien om on
dersteuning te bekomen voor een sector in nood. Maar ik ben persoonlijk van 
mening dat ze extra hulp nodig hebben. Véél hulp, vooral vanuit de basis!

BOER of BOERIN kruip AUB "in uw pen",
neem efkes tijd om uw frustraties/verhaal/indrukken neer te schrijven en 
stuur ze door naar Brussel. Er is een actie nodig vanuit de basis die persoon
lijke, pakkende verhalen naar voor brengt. Ik weet dat bij sommigen het mo
raal zéér laag zit. Weet dat schrijven therapeutisch werkt en oplucht. Gebruik 
geen grote woorden, maar laat uw hart spreken. Staan er spellingsfouten in, 
who cares! 
Maar schrijf, 
laat u volledig gaan,
vertel uw verhaal in Brussel, 
het is nu het moment !!!!!
Waarschijnlijk gaan ze niet zo gelukkig zijn in Brussel met deze actie, mis
schien gaan ze iedere brief/mail verticaal klasseren, misschien haalt het niks 
uit, maar weet, beste boeren en boerinnen, dat:
iets doen, nog altijd beter is dan niks doen. 

Ik geef u graag de contactadressen mee waar u terecht kan met uw verhaal: 
 ministerie van landbouw: kabinet.crevits@vlaanderen.be
 ministerie van omgeving: kabinet.demir@vlaanderen.be

Wie anoniem wil reageren raad ik aan om zijn verhaal te delen met de land
bouworganisatie of de mensen van Boeren op een Kruispunt (in alfabetische 
volgorde):
 info@absvzw.be
 Info@boerenbond.be
 info@boerenopeenkruispunt.be

Vanuit het kabinet landbouw werd beloofd om dringend in te zetten op men
tale gezondheid, het is niet meer dringend het is HOOG TIJD. Het vat is niet 
leeg, het is gebarsten.
Collega's, spreek tegen elkaar, luister naar elkaar en neem actie. 
Deel deze oproep, kruip in uw pen, laat van u horen, vertel uw verhaal! 
Samen staan we sterker, ik ben er zeker van! 

SPUUG HET DER UT!

DANK.

Wie met vragen zit of nood heeft aan 
een gesprek, kan altijd terecht bij de 

hulporganisatie Boeren op een Kruispunt,

 tel. 0800 99 138 (gratis nr.)


