Het Verhaal - Augustus 2021

Barrie van Geresteijn:

Koop én eet lokaal!
Lunteren – Bij de ontmoeting met Barrie van Geresteijn
wordt één ding al heel snel duidelijk: deze man heeft een
passie voor de natuur én de aarde waarin de gewassen
groeien. Hij weet mensen op een boeiende manier te vertellen wat er zo belangrijk is aan biodiversiteit én is een
schakel om de boer en de consument met elkaar te verbinden op het gebied van eerlijk verbouwde groenten.
Na een rondleiding op een prachtig aangelegde groentetuin aan de Hessenweg in Lunteren begint Barrie te vertellen over hoe het allemaal begon. Hij is geboren en getogen
in De Gelderse Vallei en ziet dat er op dit moment in het
gebied veel veranderingen plaatsvinden in de agragrische
sector. Boze tongen beweerden inmiddels dat de agrarische gebieden in zowel De Gelderse Vallei als in Brabant
langzaamaan dienden te verminderen of eventueel zelfs
helemaal dienden te verdwijnen. Bepaalde voorzieningen
vanuit de overheid werden steeds minder en het werd boeren steeds lastiger gemaakt om hun business voort te kunnen zetten.
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