
 

 

 

 

 

 

 

 

Persbericht 

CEJA en DeLaval kondigen samenwerking aan 

Steenwijk, Nederland, 15 november 2018 -  CEJA en DeLaval kondigden een 
samenwerkingsovereenkomst aan bij EuroTier, 's werelds meest 
toonaangevende agrarische vakbeurs in Hannover, Duitsland. Beide 
organisaties werkten aanvankelijk samen aan een rapport getiteld "European 
Young Farmers: Building a Sustainable Sector" dat met succes werd 
gelanceerd tijdens een conferentie in het Europees Parlement in september 
2017. 

 
"Door deze samenwerkingsovereenkomst hier te ondertekenen op EuroTier, een 
belangrijk evenement voor de veehouderij in de EU, maakt DeLaval zich sterk voor 
de jonge en toekomstige generaties EU-boeren. CEJA en DeLaval vinden elkaar 
door ons geloof in innovatie, onze zoektocht naar duurzaamheid en de 
langetermijnaanpak in alles wat we doen," zei CEJA President Jannes Maes. 

Lars Johansson, Senior Vice President Corporate Communications and 
Sustainability van DeLaval, voegde toe: "De toekomst van duurzame en 

winstgevende landbouw ligt in handen van jonge boeren die voedzame en 
duurzame voeding bieden aan een groeiende bevolking. We zijn erg blij om onze 
samenwerking met CEJA verder te verdiepen en daarmee ook onze betrokkenheid 
bij de jonge boeren in Europa te versterken." 

De samenwerkingsovereenkomst loopt tot 2019 door. DeLaval is een van de 
belangrijkste sponsors van het 60-jarige jubileumfeest van CEJA dat op 4 
december 2018 in Ieper, België, zal plaatsvinden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor meer informatie: 

 

info.nl@delaval.com 

 

Over CEJA 
CEJA vertegenwoordigt de politieke belangen van ongeveer twee miljoen jonge 
boeren uit heel Europa. De hoofddoelstellingen ervan zijn de installatie van jonge 
landbouwers te vergemakkelijken, hen te informeren en te trainen en tevens te 
fungeren als een forum voor communicatie en dialoog tussen hen. 

Over DeLaval 
DeLaval is wereld marktleider op het vlak van melkwinningsapparatuur en 
oplossingen voor de melkveehouderij en maakt duurzame voedselproductie 
mogelijk, rekening houdend met melkkwaliteit en oog voor dierwelzijn. Onze 
oplossingen en systemen worden gebruikt door miljoenen melkveehouders 
verspreid over de wereld, elke dag opnieuw. 

DeLaval is meer dan 135 jaar geleden ontstaan toen uitvinder Gustaf de Laval de 
melkseparator patenteerde. Vandaag is DeLaval actief in meer dan 100 landen en 
biedt werk aan meer dan 4500 medewerkers. 

DeLaval, naast Tetra Pak en Sidel, is onderdeel van de Tetra Laval Group. Zie 
voor meer informatie: www.delavalcorporate.com.  
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