
Een wedstrijd voor Vlaamse studenten met een passie voor landbouw en veeteelt 

STUDENTS FOR  

SUSTAINABLE AGRICULTURE 

Dierenartsen Zonder Grenzen gaat op zoek naar vijf Vlaamse studenten met een 

passie voor landbouw en veeteelt om in september deel te nemen aan een 

uitwisselingsreis naar Rwanda. Tijdens deze reis zullen ze lokale dierenartsen, 

landbouwers en studenten ontmoeten. Ze ontdekken hoe de landbouw, veeteelt en 

diergeneeskunde er werkt en wat de verschillen zijn met België.  

 

Voor wie? 

  

Om deel te nemen, moet je ingeschreven zijn aan één van de Vlaamse hogescholen of 

universiteiten in een richting die met landbouw gerelateerd is (diergeneeskunde, agro- en 

biotechnologie, biowetenschappen, bio-ingenieur, …) 

Minstens 2e jaar student in 2014-2015 

Nog student in 2015-2016 

Inschrijven kan via het formulier op de website.  

 

Infomoment 

 

Op 7 februari zijn alle geïnteresseerde studenten welkom op het bureau van Dierenartsen 

Zonder Grenzen voor een infomoment over de wedstrijd. Je krijgt er info over de 

organisatie, over de uitwisselingsreis en over de verschillende rondes tijdens de wedstrijd.  

Dit infomoment is vrijblijvend. Schrijf je in via wedstrijd@vsf-belgium.org. Je kan ook altijd 

extra info vragen via wedstrijd@vsf-belgium.org.  



Wedstrijd 

Ronde 1 

Globaal  

voedselsysteem 

door jouw ogen 

 In het globale voedselsysteem zijn alle actoren met elkaar 

verbonden. Voor deze eerste ronde ga je op zoek naar de 

linken die producenten en consumenten wereldwijd 

verbinden.  

Illustreer hoe het globale voedselsysteem er volgens jou 

uit ziet. 

Deadline:  20 februari 

Vorm:   Poster in pdf-vorm en begeleidende tekst doorsturen via   

   wetransfer naar wedstrijd@vsf-belgium.org 

Mogelijke invalshoeken (vrijblijvend):  

 Betrek producenten, consumenten, dieren, producten, internationale 

organisaties en multinationals.  

 Duid aan waar de knelpunten, uitdagingen en valkuilen zich bevinden binnen 

dit systeem.   

 Ga uit van een maaltijd of product en zoek van waar en van bij wie de 

ingrediënten komen.  

 Betrek de diergeneeskunde: Ga uit van het One Health principe en toon 

aan hoe voedselveiligheid en gezondheid van dier en mens een belangrijke 

rol spelen binnen voedselsystemen.  

 Vertrek vanuit het standpunt van enkele boeren wereldwijd en kijk waar 

hun producten terechtkomen.  

Feedback:  Op 24 februari ontvang je een mail of je doorgaat naar de 2e ronde 



 In Rwanda zal je de Rwandese studenten diergeneeskunde 

en landbouw ontmoeten.  

Maak een korte, leuke video om hen een beeld te geven 

van de landbouwwereld en diergeneeskunde in België. De 

ingezonden video's zullen online komen en iedereen zal 

gedurende 10 dagen kunnen stemmen.  

Ronde 2 

Maak  

een video! 

Deadline:  6 maart 

Vorm:   Video van minimum 3 tot 8 minuten 

   Tekst in het Engels  

   Doorsturen via wetransfer naar wedstrijd@vsf-belgium.org 

Feedback:   Er kan gestemd worden op de filmpjes van 9 maart tot 19 maart. 

   Nadien worden aan de hand van het resultaat op de eerste ronde,  

   de stemmen en de score van de jury voor de video’s,  10 finalisten 

   gekozen.  Op 20 maart wordt je op de hoogte gebracht en   

   uitgenodigd voor de finale.  

 We organiseren de ‘Sustainable Agriculture Talks’. De 

landbouw, veeteelt en voedselketen staan wereldwijd voor 

veel nieuwe uitdagingen. Tijdens de finale geef je een 

korte presentatie over een duurzame oplossing waar je 

zelf 100% achter staat. De jury geeft de doorslag en kiest 

de deelnemers voor de reis.  

Finale 

Presentatie 

voor een jury  

Finale:    Eind maart/ begin april 

   Locatie en datum volgen later 

Vorm:    

 Mondelinge presentatie  

 Eventueel aangevuld met digitale ondersteuning (ppt, prezi, video, 

…) maar dit is niet verplicht  

 5 à 10 minuten 

 Nederlands  

Feedback:   De jury kiest aan het einde van de avond 5 winnaars  


