
Zomerwedstrijd:  
Win een reis naar Zuid-Afrika. Kruip in je pen! 

 
Intro  
 
Bij velen in het Westen roept Afrika nog het beeld op van hutjes, vliegen en bolle 
kinderbuikjes, (kind)soldaten en bloedige machetes, corrupte leiders en dictators. 
Er is ook de versie van de eeuwig lachende en dansende mensen, met veel geduld 
en kleurige gewaden. De laatste jaren probeert ook een ander Afrika onze 
aandacht te trekken: Afrikaanse grootsteden en hun supermobiele elite die de 
westerse universiteiten en de machtigste internationale organisaties aandoen. 
Jongeren die massaal aan het internet en hun gsm’s gekluisterd zitten. Een Afrika 
dat jongleert tussen de avances van Europa, Amerika, China, Brazilië en India en 
met Zuid-Afrika dat voor het eerst de Wereldbeker Voetbal naar Afrika haalde. 
 
Wat is de rol van het Westen (overheden, ngo’s, journalisten en privé-actoren) in 
dit ‘nieuwe’ Afrika? Hoe zinvol is ontwikkelingssamenwerking nog? Moeten we 
lokale projecten steunen, condities opleggen, gewoon geld sturen of ons stilletjes 
terugtrekken uit de hulpindustrie? Misschien zijn er andere manieren van met 
elkaar om te gaan of zal de historische ongelijkheid tussen Afrika en het Westen 
een echte ontmoeting altijd in de weg blijven staan ? 
 
Kruip in je pen en overtuig de jury van jouw toekomstvisie op de relaties tussen 
Afrika en het Westen in een essay van maximum 1000 woorden. Kies een thema 
waarrond het Westen en Afrika vandaag al samenwerken, zoals bijvoorbeeld de 
stijd tegen HIV/AIDS.  
 

Wedstrijdreglement 
 
Wat kan je winnen? 
 
1. De hoofdprijs: twee eindwinnaars krijgen elk 1 vliegticket van AIR FRANCE KLM 
naar Johannesburg (Zuid-Afrika). Samen met MO*journaliste Olivia Rutazibwa 
bezoekt de winnaar lokale projecten ondersteund door de Nike (RED) ‘Lace Up. 
Save Lives’ campagne: “Kick4Life” in het mini-staatje Lesotho en “Grassroots 
Soccer” in Johannesburg (Zuid-Afrika). Deze projecten werden uit meer dan 450 
projecten geselecteerd door de Koning Boudewijnstichting. Het gaat om lokale 
projecten die voetbal gebruiken als middel in de strijd tegen aids/hiv. Meer info: 
http://www.kbs-frb.be/otheractivity.aspx?id=256154&LangType=1033  
 
Naast een bezoek aan deze projecten, staan er ook nog enkele andere boeiende 
ontmoetingen op het programma. 
 
2. Troostprijzen: de 3 andere genomineerden krijgen als troostprijs het prachtige 
fotoboek ‘Congo Eza’ cadeau. 
 
Wie kan deelnemen? 



 
1. Enkel individuen kunnen deelnemen. We aanvaarden geen inzendingen van 

organisaties. 
2. Kandidaten moeten hun verblijfplaats in België hebben en minstens 18 jaar 

zijn. 
3. Kandidaten moeten zich kunnen vrijmaken in de periode van 25 november 

tot 15 december 2011. 
4. Kandidaten moeten bereid zijn om tijdens de reis een blog bij te houden op 

www.MO.be. 
 
Hoe deelnemen? 
 

1. Schrijf een essay van maximum 1000 woorden over jouw toekomstvisie op de 
relatie tussen het Westen en Afrika. Gebruik een duidelijk lettertype. 
Vergeet de titel niet en maak gebruik van tussentitels en paragrafen. Zet 
ook je naam, leeftijd en contactgegevens onder je tekst. Wees origineel. 
Overtuig ons van je schrijfstijl en je argumentatievermogen. Laat je 
creativiteit de vrije loop.  

2. Stuur voor 15 augustus jouw essay (als word-document) naar 
promotie@mo.be.  

3. Een jury kiest begin september de 5 beste inzendingen. 
4. De 5 beste inzendingen worden begin september op www.MO.be geplaatst. 

Lezers krijgen de mogelijkheid om op hun favoriete inzending te stemmen 
via een poll. De poll loopt tot 15 september. 

5. In de tweede helft van september worden de 2 inzendingen met het meeste 
stemmen uitgenodigd voor een gesprek met de jury.. 

6. De praktische afspraken met de twee winnaars worden daarna gemaakt. 
 
Extra vragen? 
 
Heb je nog concrete vragen over deze wedstrijd en dit wedstrijdreglement, 
contacteer dan promotie@mo.be of bel 02 536 19 77. 
 
 
De partners voor deze wedstrijd 
 
Deze wedstrijd is een initiatief van MO*, AIR FRANCE KLM en de Koning 
Boudewijnstichting. 
 
Koning Boudewijnstichting 
De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting die 
jaarlijks zo’n 1.400 organisaties en individuen financieel steunt, een forum biedt 
voor debat en reflectie, en filantropie stimuleert. Met een startbudget van 30 
miljoen euro in 2011 wil de Stichting bijdragen tot meer rechtvaardigheid, 
democratie en respect voor diversiteit. We werken vanuit Brussel en zijn actief op 
regionaal, Belgisch, Europees en internationaal niveau. Onze Raad van Bestuur 
tekent de krachtlijnen uit voor het beleid. Dat wordt gerealiseerd door een 60-tal 
medewerkers. De Stichting werd in 1976 opgericht toen Koning Boudewijn 25 jaar 
koning was. www.kbs-frb.be  
 



AIR FRANCE KLM 
Ga verder dan ooit tevoren. Ontdek Afrika met Air France, KLM en partners. Samen 
bieden we het grootste netwerk naar het Afrikaanse continent en brengen we zelfs 
bestemmingen binnen handbereik waar u voorheen niet makkelijk kon komen. Air 
France, KLM en partners bieden meer bestemmingen, betere service, snellere 
verbindingen en scherpere prijzen. Afrika ligt aan uw voeten. Ga verder. 
www.airfrance.be – www.klm.be  
 
MO* 
MO* is een maandelijks magazine met de focus op globalisering en duurzame 
ontwikkeling. MO* kijkt verder dan de kleine wereld waarin we leven, om het 
mondiale verband te zien tussen de feiten en tendensen. MO* brengt 
onderzoeksdossiers, reportages en bewogen gesprekken met mensen die ertoe 
doen. MO* brengt de achtergrond, de context én de voorgeschiedenis van de 
feiten. www.MO.be  


