
Agricall op Koppen  

 

 

 

Op donderdag 23 maart 2006 zond het actualiteitenmagazine Koppen op één (VRT) een reportage uit 

over boeren met problemen. De rol van Agricall bij het begeleiden van land- en tuinbouwers naar een 

oplossing voor de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden, kwam uitgebreid aan bod. 

Daarnaast getuigden twee landbouwersgezinnen uit de Westhoek over hun moeilijke situatie.  

Meer lezen? Klik hier!

 

 

Begin 2006 werden de medewerkers van Agricall gecontacteerd door een journaliste van Koppen. Zij 

wilde graag een reportage maken over land- en tuinbouwers met psychosociale en financiële 

problemen. Ook Agricall wilde ze in de reportage graag in de kijker zetten. Daarom was ze op zoek 

naar getuigenissen: van land- of tuinbouwers en van één van de psychologen die werken op het 

Agricallproject.  

 

Koppen had vooral interesse in de boeren uit de Westhoek. Reden hiervoor was een artikel dat op 5 

januari 2006 verschenen was in het Nieuwblad. In dit artikel werden de resultaten van een onderzoek 

van de K.U.Leuven naar het aantal zelfdodingen per Vlaamse regio weergegeven. Daaruit bleek dat de 

Westhoek het grootste zelfmoordcijfer van Vlaanderen heeft. Volgens een psychiater uit Veurne die 

aan het woord kwam in het artikel, is deze vaststelling te verklaren vanuit het taboe dat bestaat rond 

het zoeken naar hulp bij psychosociale problemen. Dit taboe zou sterk leven in de Westhoek. 

Daarnaast is de Westhoek erg afgelegen en landelijk gebied, waar de mensen weinig contact hebben 

met hulpverleningsorganisaties zoals een CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheid). In een ander 

artikel uit het Nieuwsblad van 24 maart 2006 werd eveneens gesteld dat er bij landbouwers een 

groter risico is op zelfdoding omdat zij makkelijker toegang hebben tot middelen zoals machines of 

pesticiden.  

 

Agricall zag een reportage op Koppen als een goede kans om nog meer mensen bewust te maken van 

de problemen binnen de land- en tuinbouw. Bovendien zouden ook vele boeren en tuinders de 

reportage zien en op deze manier kennis maken met Agricall. De medewerkers van Agricall en Koppen 

gingen dus op zoek naar land- of tuinbouwers die begeleid waren door een psycholoog van Agricall en 

die bereid waren te getuigen voor de camera. Dit was niet eenvoudig: vele personen die 

gecontacteerd werden, wilden wel getuigen over hun ervaringen, maar liever niet op televisie. Ze 

waren meestal ongerust over de reacties die ze zouden krijgen van hun omgeving. Uiteindelijk waren 

twee landbouwersgezinnen uit Passendale en Steenkerke bereid om hun verhaal te doen voor de 

reporters van Koppen. Het landbouwerskoppel uit Steenkerke wilde vooral getuigen om Agricall te 



bedanken voor hun begeleiding en om andere landbouwers aan te sporen om zelf hulp te zoeken 

wanneer ze met problemen geconfronteerd worden. Jo Crevits, één van de psychologen die voor 

Agricall landbouwers begeleidt in West-Vlaanderen, kwam eveneens aan het woord. Ze benadrukte 

het feit dat achter de voorgevels van boerderijen vaak erg veel verborgen armoede schuilgaat.  

 

De medewerkers van Agricall en de geïnterviewde landbouwers zelf waren erg tevreden over de 

reportage. De weken na de uitzending op één, werd de centrale van Agricall overspoeld door 

telefoontjes van landbouwers. Sommigen om te praten over hun eigen problemen, anderen gewoon 

om te zeggen hoe oprecht en herkenbaar ze de getuigenissen uit de reportage vonden.  

 

 

Lees hier het verslag van de reportage ‘Boeren in de problemen’ van Koppen op de website van 

het actualiteitenmagazine. 

http://www.een.be/televisie1_master/programmas/e_kopp_r2006_a0021_item2/index.shtml

 

Lees hier het artikel ‘Meeste zelfmoorden in Westhoek’ uit het Nieuwsblad van 5 januari 2006. 

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=G2GMCK2J

 

Lees hier het artikel ‘Dagelijks drie zelfdodingen’ uit het Nieuwsblad van 24 maart 2006. 

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=GMDQ0FR9
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