Internationale pioniers uit de agribusiness aan het woord

Exportise
Meer dan honderd jaar kennis en ervaring, daarom blijven
bloembollen altijd een Hollandse aangelegenheid, zelfs in landen aan
de andere kant van de wereld. Dat, en het feit dat Nederlanders nou
eenmaal een stuk minder relaxed zijn dan mensen in de (sub)tropen,
legt exportmanager René Beerepoot van het Andijkse bedrijf Bot
Flower Bulbs uit.
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