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telijk en ook onbeweeglijk. Met het gezegde ´Wat de boer niet
kent, dat eet-ie niet’ is deze houding treffend weergegeven.

In deze nieuwsbrief staan grenzen centraal. Ik zie het als mijn missie om met

Gelukkig zijn er ook mensen die het juist uitdagend vinden om

TransForum grenzen op te zoeken en soms

grenzen over te trekken. Mensen die ‑ zoals reizigers naar een

te overschrijden. Om ons doel te bereiken willen we de gren-

vreemd land ‑ het prettig vinden om kennis te nemen van het

zen tussen verschillende kennisspecialismen en tussen kennis

‘andere’, ook omdat je daardoor meer inzicht in jezelf krijgt. Met

uit onderzoek en de praktijk wegnemen. Dit doen we door in

zulke reizigers gaan we bij TransForum het avontuur aan.
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De International Advisory Board bijeen in Chicago, v.l.n.r. Rabbinge, Van Latesteijn, De Boon, Peterson,
Zylbersztajn en Jöhr: “Het grote internationale netwerk van de Nederlandse agro- en foodsector biedt
volop kansen.”

kijken zijn hoe we ook in de Oekraïne
de teelt van Calendula op poten kunnen
zetten. Als de oogst in Marokko mislukt
kunnen we dan Calendula-olie uit de
Oekraïne leveren. Verffabrikanten passen
alleen een productielijn aan om onze olie

hij als senior adviseur strategie verbonden aan het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit. De banen
sluiten mooi op elkaar aan, aldus Mager.
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TransForum speelt direct in op de praktijk. Dat ondernemende karakter spreekt
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De teelt van Calendula in Marokko. Calendula-olie vervangt fossiele grondstoffen in verf.

