Floraliën Gent 2020 verhuist naar
voorjaar 2021
De Raad van Bestuur van KMLP heeft op 17 maart ll. beslist om Floraliën Gent 2020 te
verplaatsen naar de periode april/mei 2021. Daarmee speelt de organisatie in op de bezorgdheden na de berichtgeving over de ernst en de impact van het coronavirus en ook op
de vraag van de overheid.

Uitstel is geen afstel
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Bij AVBS zijn we er ook van overtuigd dat uitstel de enige
mogelijke beslissing is. De crisis die onze sector nu treft,
heeft ervoor gezorgd dat de Floraliën gewoon onmogelijk
werden. Prioriteiten liggen momenteel op totaal andere
vlakken. En we hopen dat de overheid de maatregelen die
AVBS/BB voorstelt, zal nemen, zodat de sector tegen
voorjaar 2021 hersteld is en in staat om de Floraliën opnieuw te laten schitteren.
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Dank iedereen voor zoveel engagement!
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Na alle voorbereidingen en bedrijvigheid in het Floraliënkamp van de afgelopen maanden en de adrenalinerush
naar die laatste recht lijn richting opening voelt de stilte nu
wat onwezenlijk aan.
Maar uitstel is geen afstel, want het is de bedoeling om
volgend jaar de draad opnieuw op te pikken met hetzelfde
team, hetzelfde plan en dezelfde beplanting.

We waren bij deze editie uitermate verheugd dat we in 2020
opnieuw met 80 deelnemers naar de Floraliën konden gaan
om aan het grote publiek te tonen hoe sterk en mooi de
sierteeltsector is.
We danken alle kwekers die zich geëngageerd hebben voor
deze editie, door planten opzij te houden en op tijd in bloei
te laten komen, door tijd vrij te maken om vergaderingen
bij te wonen, …, we hopen hen in 2021 opnieuw warm te
kunnen maken voor dit schitterende evenement.
Belangrijk is nu om eerst deze crisis het hoofd te bieden
om dan in 2021 te kunnen tonen hoe na verloop van tijd
alles weer gaat groeien en bloeien.

Tot binnenkort…
Eens de situatie zich normaliseert, zal AVBS opnieuw
samenzitten met alle partners in dit verhaal, zijnde KMLP,
de telers, het architectenteam, … om de nieuwe editie voor
te bereiden. KMLP heeft een nieuwe datum geprikt van
1 tot 9 mei 2021 met hetzelfde thema 'mijn paradijs, een
wereldse tuin'. n
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