
STUDENTS IN A RACE TO RWANDA 

Dierenartsen Zonder Grenzen en Broederlijk Delen zoeken vijf Vlaamse studenten met een 
passie voor landbouw en veeteelt om in september 2018 deel te nemen aan een uitwisse-
lingsreis naar Rwanda. Tijdens deze reis zullen ze lokale dierenartsen, landbouwers en studen-
ten ontmoeten. Ze zullen er ontdekken hoe de landbouw, veeteelt en diergeneeskunde in 
elkaar zit.  

Voor wie? 
Om deel te nemen, moet je ingeschreven zijn als student agro- en biotechnologie in HoGent 
of Thomas More. Je moet dit nog studeren in het schooljaar 2018-2019. Je schrijft je online in 
via dierenartsenzondergrenzen.be voor 30 november. De drie rondes van de wedstrijd lopen 
van 30 november 2017 tot en met 31 maart 2018.  
 

Word ambassadeur 
Tijdens de reis houd je een online blog bij. Maar ook na de reis zet je je in: je zamelt geld in 
en geeft presentaties over je ervaringen voor medestudenten op je hogeschool. We zoeken 
dus echte vertegenwoordigers - ambassadeurs - voor onze organisaties!  
 

Je kan altijd contact opnemen via wedstrijd@vsf-belgium.org 

Een wedstrijd voor Vlaamse studenten  

met een passie voor landbouw en veeteelt 

http://dierenartsenzondergrenzen.be


WEDSTRIJD 

Ronde 1 

Globaal voedsel-

systeem door 

jouw ogen 

 Het wereldwijde voedselsysteem staat vandaag voor tal 
van uitdagingen. Hoe kunnen we in 2050 een miljard 
mensen voeden, hoe kunnen we de impact van ons 
landbouw- en voedselsysteem op de natuur verkleinen...? 
Kies een uitdaging waarvan je zo goed mogelijk de 
oorzaken probeert te onderzoeken en weer te geven. 

Deadline: 30 november 2017 

Vorm: poster in pdf-formaat, begeleidende tekst en inschrijvingsformulier doorsturen via die-
renartsenzondergrenzen.be  

Let op: het onderwerp voor je poster neem je ook mee naar de volgende ronde.  

Mogelijke invalshoeken (vrijblijvend):   

 Ga uit van het concept one health en toon aan hoe voedselveiligheid en gezondheid van 
dier en mens een belangrijke rol spelen binnen voedselsystemen. 

 Ga uit van een maaltijd of product en zoek van waar en van bij wie de ingrediënten ko-
men.  

 Vertrek vanuit het standpunt van enkele boeren wereldwijd en kijk waar hun producten 
terechtkomen.  

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

Evaluatie: we beoordelen de posters op twee manieren. 

 Een jury van experts evalueert elke poster en begeleidende tekst voornamelijk op in-
houd.  

 Jullie studiegenoten kunnen stemmen op hun favoriete poster.  

Op basis van deze evaluatie gaan vijftien studenten door naar de tweede ronde. We brengen 
je op 2 februari per mail op de hoogte of je al dan niet kan doorgaan naar de tweede ronde.  

http://dierenartsenzondergrenzen.be
http://dierenartsenzondergrenzen.be


 Na je probleemanalyse (poster) identificeer je een 
mogelijke oplossing en breng je die in beeld. Vandaag 
bestaan er verschillende alternatieven die elk op hun 
manier het hoofd bieden aan een bepaalde uitdaging. Het 
doel van deze ronde is om een oplossing te kiezen die een 
antwoord biedt op de uitdaging van je poster.  

Ronde 2 

Maak  

een video! 

Deadline: 9 maart 2018 

Vorm: video van 3 tot 8 minuten in het Nederlands, Frans of Engels, door te sturen via 
Wetransfer/Dropbox naar wedstrijd@vsf-belgium.org 

Evaluatie: we beoordelen de video’s op twee manieren. 

 Het publiek kan stemmen op de video’s van 10 tot 22 maart via onze Facebookpagina. 
Hoe meer stemmen, hoe meer punten je kan verdienen. Delen is dus de boodschap. 

 Een jury van experts evalueert elke video voornamelijk op inhoud.   

We kiezen tien finalisten, op basis van het resultaat van de eerste en de tweede ronde. We 
brengen je op 23 maart telefonisch op de hoogte en nodigen de tien beste deelnemers uit 
voor de finale.  

 Tijdens een grote finale strijden tien studenten om de vijf 
plaatsen in het vliegtuig. In deze ronde stel je jouw 
project (uitdaging en oplossing) voor aan de jury. Je houdt 
een korte talk van vijf minuten waarin je uitleg geeft over 
de uitdaging die jij geïdentificeerd en opgelost hebt. De 
jury kan vragen stellen in het Engels. 

Finale 

Presentatie 

voor een jury 

Finale: 31 maart 2018  

Vorm: mondelinge presentatie in het Nederlands of Engels van 5 tot 10 minuten  

Eventueel aangevuld met digitale ondersteuning (ppt, prezi, video …) maar dit is niet verplicht  

Evaluatie: de jury kiest aan het einde van de finale vijf winnaars! 
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