Het Willemsfonds en de Unie van Turkse Verenigingen reiken op dinsdag 29 november
2016 om 19:00 de Beraberprijs uit in Hof van Liere, Stadscampus van de Universiteit
Antwerpen, Prinsstraat 13 te 2000 Antwerpen.
Met de Beraberprijs zetten het Willemsfonds en de Unie van Turkse Verenigingen de ouders van een pas
afgestudeerde jongere met een andere etnisch-culturele achtergrond in de bloemetjes. We zoeken de
ouders, die door hun inzet en ondersteuning de deelname van hun zoon of dochter in het hoger onderwijs
duidelijk hebben bevorderd. De uiteindelijke winnaars – dat zijn de meest verdienstelijke ouders, die
bepalend waren in het slagen van hun zoon of dochter – ontvangen een cheque ter waarde van €500 op de
uitreiking van de Beraberprijs.
Met de oproep ‘STUDENT, NOMINEER JE OUDERS’ richten we ons tot
-

Een jongere met een andere etnisch-culturele achtergrond
Pas afgestudeerd in het hoger onderwijs (universiteit of hogeschool)
Diploma (professionele bachelor of master) behaald hebben

Deze studenten dragen zelf hun ouders voor. Het kan ook dat een vriend, vriendin, familielid, leerkracht
deze ouders voordragen, in overleg met de jongere.
Enkel ouders die door hun inzet of acties kansen gaven aan hun zoon of dochter om voort te studeren en
een diploma te behalen in het hoger onderwijs komen in aanmerking voor nominatie.
Zowel student als ouders (vader/moeder/voogd/houder van de ouderlijke macht) zijn gedomicilieerd in
Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hoe inschrijven en deelnemen?
Vul het bijgevoegde deelnameformulier in en stuur dit door naar het Willemsfonds (t.a.v. Ellen Buntinx,
Willemsfonds vzw, Vrijdagmarkt 24-25, 9000 Gent) vóór woensdag 9 november 2016. Dit kan uiteraard
ook via mail: ellen.buntinx@willemsfonds.be.
DE UITREIKING
- De nominatie gebeurt door voordracht, waarbij de indiener de contactgegevens, diploma en
motivatie van de student en een achtergrondschets van de ouders geeft.
- De prijs kan slechts één maal aan dezelfde persoon worden uitgereikt.
- Na indiening van de kandidatuur, ontvangen de genomineerde ouders een mededeling dat ze
geselecteerd zijn en meteen ook de uitnodiging voor de prijsuitreiking.
- Een deskundige jury kiest uit alle ingediende voordrachten een winnaar en bepaalt zelf welke
ouders het meest bepalend zijn geweest tijdens de studie van hun zoon of dochter: uitzonderlijke
inzet, kleine of grote acties die het studeren en het slagen hebben bevorderd, …
- De uitreiking van de Beraberprijs vindt plaats op dinsdag 29 november 2016 om 19:00 in Hof van
Liere, Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13 te 2000 Antwerpen. (inschrijven
per mail is gewenst vóór dinsdag 15 november 2016).
- We streven naar een maximale aanwezigheid van de genomineerden.
Meer info:

Willemsfonds – ellen.buntinx@willemsfonds.be

