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Win een uitwisselingsreis
naar Oeganda!

wedstrijdverloop

Een wedstrijd voor Vlaamse studenten met een passie voor landbouw en veeteelt
Dierenartsen Zonder Grenzen en Broederlijk Delen zoeken vijf
Vlaamse studenten met een passie voor landbouw en veeteelt
om in september 2020 deel te nemen aan een uitwisselingsreis
naar Oeganda. Tijdens deze reis zullen ze lokale dierenartsen,
landbouwers en studenten 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, Vives Roeselare of
Thomas More Geel. Je moet er nog studeren in het academiejaar 2020-2021. Je schrijft je online in via www.broederlijkdelen.be/uitwisselingsreis-naar-oeganda voor 1
december 2019. De drie rondes van de wedstrijd lopen van
1 december 2019 tot en met 28 maart 2020.

Word ambassadeur
Tijdens de reis doe je aan storytelling via sociale media.
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 ambassadeurs voor onze
organisaties.

Wedstrijd
Ronde 1: Voedsel verandert de wereld
Het wereldwijde voedselsysteem staat vandaag
voor tal van uitdagingen. Hoe kunnen we in 2050 10
miljard mensen voeden zonder dat de impact van
ons landbouw- en voedselsysteem de milieugrenzen
overschrijdt? Toon aan hoe onze huidige omgang
(productie, distributie, consumptie) met voedsel de
wereld in gevaar brengt.

Deadline: 1 december 2019
Vorm: poster (in het Engels) in pdf-formaat en begeleidende tekst (in het Nederlands) doorsturen via
inschrijvingsformulier op www.broederlijkdelen.be/uitwisselingsreis-naar-oeganda. Let op: het onderwerp voor
je poster neem je ook mee naar de volgende ronde.
Evaluatie: we beoordelen de posters op twee manieren.
✔ Jullie studiegenoten kunnen stemmen op hun favoriete
poster.
✔ Een deskundige jury evalueert elke poster en begeleidende tekst op inhoud.

mail op de hoogte of je al dan niet kan doorgaan naar de
tweede ronde.

Ronde 2: Maak een video!
Na je probleemanalyse 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.

Deadline: 1 maart 2018
Vorm: video van 3 tot 8 minuten gesproken in het
Nederlands, Frans of Engels en ondertiteld in het Engels,
door te sturen via WeTransfer/Dropbox naar wedstrijd@
broederlijkdelen.be.
Evaluatie: we beoordelen de video’s op twee manieren.
✔ Het publiek kan stemmen op de video’s van 6 tot 15
maart 2020 via www.broederlijkdelen.be/uitwisselingsreis-naar-oeganda. Hoe meer stemmen, hoe meer
punten je kan verdienen. Delen is dus de boodschap!
✔ Een deskundige jury evalueert elke video op inhoud.
Op basis van het resultaat van de eerste en de tweede
ronde, gaan max. 10 studenten door naar de finale. We
brengen je op 16 maart 2020 telefonisch op de hoogte.
Finale: 28 maart 2020

Finale: Presentatie voor een jury
Tijdens de grote finale strijden max. 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 tien minuten waarin
je uitleg geeft over de uitdaging die jij geïdentificeerd
hebt en hoe ontwikkelingssamenwerking een rol kan
spelen in een duurzame oplossing waar jij 100% achter staat. De jury zal vragen stellen in het Engels.

Vorm: mondelinge presentatie in het Nederlands of Engels
van 5 tot 10 minuten. Eventueel aangevuld met digitale
ondersteuning (PowerPoint, Prezi,…) maar dit is niet
verplicht.
Evaluatie: de jury kiest aan het einde van de finale vijf
winnaars.

Op basis van deze evaluatie gaat 75% van de studenten
door naar ronde 2. We brengen je op 31 januari 2020 per
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wedstrijdreglement
Wat?

1. Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd
Students in a race to Uganda 2019-2020, een wedstrijd voor Vlaamse studenten, georganiseerd door
Dierenartsen Zonder Grenzen (Kunstlaan7-8, 1210
Brussel) en Broederlijk Delen (Huidevettersstraat 165,
1000 Brussel).
2. Het doel van de wedstrijd is studenten actief te laten
nadenken over de uitdagingen en mogelijke oplossingen waar het huidige landbouw- en voedselsysteem
voor staat.

Voor wie?

3. De oproep richt zich tot studenten uit het hoger
onderwijs. De deelnemende student is ingeschreven in
de studierichting agro- en biotechnologie in één van
volgende hogescholen:
• HoGent
• Vives Roeselare
• Thomas More Geel
De student is ingeschreven in het academiejaar
2020-2021.

Hoe?
4. Je neemt deel door de poster met begeleidende
tekst door te sturen via het online inschrijvingsformulier op www.broederlijkdelen.be/
uitwisselingsreis-naar-oeganda.
5. Inschrijven kan tot 1 december 2019, de deadline van
Ronde 1. Deelnemen is volledig gratis.
6. Deelnemers die zowel voor Ronde 1 als voor Ronde 2
hun inzendingen versturen voor de deadline en voldoen aan de deelnamevereisten, maken kans op een
plaats in de finale.
7. De bevestigingsmail, ontvangen na inschrijving, doet
dienst als inschrijvingsbewijs. Voor elke inzending
ontvangen de deelnemers een bevestigingsmail. Indien
geen bevestigingsmail ontvangen werd, dienen de deelnemers zelf contact op te nemen met de organisatie.
8. De inzendingen van Ronde 1 en Ronde 2 zullen beoordeeld worden door een interne jury binnen Broederlijk
Delen en Dierenartsen Zonder Grenzen, op basis van
een objectieve scorewijze, die intern blijft. De punten
blijven intern en enkel de namen van de finalisten
zullen worden bekendgemaakt. De deelnemers kunnen
altijd feedback vragen aan de organisatie over hun
inzending.
9. De inzendingen van Ronde 1, de poster, zullen tentoongesteld worden op de campus. De medestudenten
zullen kunnen stemmen op hun meest geliefde poster.
De deelnemende studenten mogen geen campagne voeren voor hun eigen poster. De punten van het stemmen
tellen mee bij de beoordeling maar zijn niet doorslaggevend. Er is 75% kans om door te gaan naar ronde 2.
10. De inzendingen van Ronde 2, de video, zullen online
gepubliceerd worden en er zal mogelijkheid zijn om te
stemmen. De punten van het stemmen tellen mee bij de
beoordeling maar zijn niet doorslaggevend.
11. De finale wordt georganiseerd op zaterdag 28 maart
2020. Tijdens de finale zal een professionele jury vijf
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winnaars kiezen (50% kans op winst), op basis van de
inzendingen van de finalisten en de mondelinge presentatie tijdens de finale. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de finale.
12. De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Deze uitslag kan niet worden aangevochten.
Indien één van de winnaars afziet van de prijs, hebben
de organiserende organisaties het recht een nieuwe
winnaar te kiezen.
13. Deelnemers gaan door in te schrijven akkoord dat
hun naam, foto en inzendingen kunnen verschijnen
op de website en andere communicatiekanalen van
Dierenartsen Zonder Grenzen en Broederlijk Delen.
Zij gaan er ook mee akkoord dat Dierenartsen Zonder
Grenzen en Broederlijk Delen van hen beeldmateriaal
kunnen nemen (foto’s en video’s) tijdens de reis en
tijdens andere activiteiten van Dierenartsen Zonder
Grenzen en Broederlijk Delen. Dit beeldmateriaal zal
verschijnen op de website en andere communicatiekanalen van Dierenartsen Zonder Grenzen en Broederlijk
Delen.
14. Alle communicatie gebeurt via de website van
Broederlijk Delen en via e-mail. Deelnemers kunnen
steeds vragen stellen via wedstrijd@broederlijkdelen.
be.

Periode wedstrijd

15. De wedstrijd loopt van 1 december 2019 tot en met 28
maart 2020.
✔ De deadline voor de eerste ronde is 1 december 2019.
✔ Op 31 januari 2020 maken we de studenten bekend die
doorgaan naar ronde 2.
✔ De deadline voor de tweede ronde is 1 maart 2020.
✔ De finalisten worden ten laatste bekendgemaakt op 16
maart 2020.
✔ De finale vindt plaats op 28 maart 2020.

Prijs

16. De vijf winnaars kunnen deelnemen aan de 10-daagse
georganiseerde uitwisselingsreis die zal plaatsvinden
in september 2020. Dierenartsen Zonder Grenzen en
Broederlijk Delen vergoeden de vliegtuigtickets, logement, transport en maaltijden ter plaatse.
17. Geenszins kan worden verondersteld dat Dierenartsen
Zonder Grenzen en Broederlijk Delen bijkomende
diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zouden
verlenen of toekennen.
18. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden
en kan niet worden overgedragen aan iemand anders.
De prijs kan niet worden geruild of in geld worden
omgezet.

Wedstrijdreglement

19. Dit wedstrijdreglement wordt gepubliceerd op de website van Broederlijk Delen en kan desgewenst worden
afgedrukt.
20. Indien zulks vereist is, kan Broederlijk Delen dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen.
Brussel, 14/06/2019
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