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Allereerst excuses aan de geïnteresseerde lezers van de "Down Under" verslagen. Het programma is niet alleen
inspirerend maar er wordt ook geregisseerd! Er is "no time left" en het is vroeg dag 's ochtends. Op de dagen
waarin excursies gepland staan wordt iedereen voor 7 uur bij de bus verwacht zodat we stipt volgens plan
kunnen vertrekken. In de bus is gelegenheid elkaar te spreken. De intensiteit van deze gesprekken is enorm.
Dagelijks wordt afgesloten met een gezamenlijk diner, vaak is echt laat. Weinig tijd voor een "avondwandeling"
downtown Melbourne of Sydney. De vandaag pas beschikbaar gekomen verslagen van de Farm stay van "onze
deelnemers" onderstreept dit nogeens.
Zondag zijn we met de hele groep -bancair risico gemitigeerd door spreiding over 2 vluchten :-) - aangekomen
in Syndey waar we ons programma vervolgden. Voor ons vertrek hebben we de haven van Melbourne bezocht
waarmee het enorme belang van een krachtige logistiek voor de wereldvoedselvoorziening nogeens werd
bevestigd.
Zoals eerder aangegeven groeien er enorme hoeveelheden soja in Brazilie, echter de route, reistijd en
wachttijden bij de afzet zijn regelrechte ramp. Dat zelfde geld voor Oekraïne dat misschien wel over het meest
geschikte klimaat en grondsoorten beschikt maar logistiek en politiek onvoldoende stabiel is om deze zo
noodzakelijke latentie waar te maken.
Het belang van voedselvoorziening wordt het best begrepen door de ministers van defensie zo werd ons in
diverse inleidingen aangegeven. Zij begrijpen dat een snel op gang komende voedselvoorziening nodig is
alvorens regio's stabiliseren. Schokkend te ervaren dat dit maar moeilijk hoog op agenda's komt en blijft en hier
eerst rampen voor nodig zijn. Goed om te zien dat Rabobank hier steeds podium vraagt en krijgt en
aantoonbaar investeert. Berry Marttin, Raad van Bestuur Rabobank gaf in zijn welkomswoord aan dat in
voorbereidingen van conferenties veel thema's op de agenda staan waaronder water, maar dat de agrarische
sector niet vertegenwoordigd is en het aan praktische ervaringen betreffende watermanagement ontbreekt bij
de beslissers. Goed dat hij daar vanuit onze achtergrond het podium pakt en hier aandacht voor blijft vragen.
Maandag is was deel II van de Masterclass, nu was ons
kantoor in Sydney the place to be. Een locatie om trots op
te zijn. Onze buitenlandactiviteiten in de Food en Agri
sectoren liggen voor een belangrijk deel in Australie en
Nieuw Zealand, in beide landen is het marktaandeel
gegroeid naar ruim een kwart! Diverse gerenommeerde
sprekers namen ons mee in van belang zijnde
thema's zoals bodemleven (elke hectare vruchtbare grond
bevat het gewicht van anderhalve koe aan microorganismen), big data en de toepassing ervan (meten is
weten zodat exact op behoefte kan worden bemest ter
beperking van verliezen. Onze Braziliaanse sojateler met
8.000 hectare meet opbrengsten extreem gedetailleerd,
slaat die op en past hier de bemesting op aan (GPS).
Resultaten zijn zichtbaar, meer opbrengst en minder gebruik van grondstoffen.
www.rabobank.nl/noa

Samen sterker

Naarmate we verder in het programma komen schuiven we verder op in de foodchain. Processing, logistiek,
innovatie "more with less", tot in het extreme sluiten van kringlopen en waterbesparing zijn enerverende
onderwerpen. Wij werden uitgenodigd op een innovatiecentrum van de universiteit van Sydney waarbinnen visen glasgroente werd geteeld. Het water werd gecirculeerd tussen deze teelten waardoor het gebruik halveerde.
Helaas was het niet toegestaan foto's te maken, mobiele telefoons in de bus...Ben benieuwd waartoe deze
innovaties gaan leiden, immers het principe "no drop, no crop" is hetgeen we snel leerden in het Australische
klimaat.
Gistermiddag (dinsdag) stond de derde sessie van de GFMC op de agenda. Op inspirerende wijze werd
succesion (bedrijfsoverdracht) en de bepalende factoren hiervoor ontleed. Opvallend hoe verschillende
generaties, maar ook culturen in verschillende werelddelen denken over de Food & Agri sectoren en het werken
hierin. In groepen is de sessie afgesloten door in dialoog te gaan over een aantal topics die dichtbij jezelf
komen: wat ga jij bijdragen vanuit jou business, vanuit jouw sector aan de uitdaging 9 miljoen mensen te
voeden in 2050? Uitkomsten waren fascinerend. Vanuit elk werelddeel, vele sectoren en even zovele
achtergronden komen we onafhankelijk van elkaar tot dezelfde conclusies.
Daar gaan we de komende jaren onze bijdrage aan leveren. Antwoorden geven en waarmaken van onze visie
Banking for Food . Team Food & Agri laat zich inspireren door "the big view" en dit vertaalt naar lokaal
toepasbare oplossingen. Ons jaarplan bevat reeds een aantal thema's die daarbij aansluiten, deze worden
verder aangescherpt n.a.v ervaringen vanuit de Farm Stay, conclusies uit dialoogsessies van de GFMC het
morgen op de agenda staande F20 congres.
Voor mij zit de (woens)dag erop, we worden zo aan tafel verwacht.
Werk ze, I'll keep you posted!
jeroen.

foto Nederlanders, geëmigreerde nederlanders
en medewerkers Rabobank die in deze GFMC
deelnemen cq nauw betrokken zijn.

Film oogsttafereel
Deelnemer aan GFMC uit west australie die 27.000 hectare graan teelt, daarnaast 25.000 ooien en 2.500
zoogkoeien houdt. Fantastische persoonlijkheid, onopvallend, zeer bescheiden maar doortastend leiding gevend
aan zijn bedrijf dat tientallen miljoenen omzet en even zoveel waarde vertegenwoordigd.
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