
 

Stagiaires dragen bij aan 
resultaten Agriterra
Agriterra biedt studenten de kans zich te ontwikkelen door middel van een aantal 

boeiende en uitdagende stageopdrachten. Deze plaatsen we twee keer per jaar op 

onze website. 

Ook afgelopen periode zijn er weer diverse studenten voor Agriterra op pad geweest. 

En het mooie hiervan is: het mes snijdt aan ‘drie kanten’. De stagiair doet veel 

(buitenland)ervaring op en leert van zijn/haar stage. De coöperatie die bezocht wordt met 

een specifieke opdracht heeft profijt van de kennis van de stagiair die zich volop inzet om 

de opdracht zo goed mogelijk te vervullen. En ook Agriterra zelf is blij met ambitieuze en 

ondernemende studenten die vaak met frisse ideeën tot prachtige resultaten komen. 

Jeffrey Souisa, stagiair bij zuivelcoöperatie Rudafcu in Oeganda

„Kort samengevat was deze uitwisseling leerzaam, eye-opening en motiverend 
voor Rudafcu en mij. Wat ik hoop is dat Rudafcu hetzelfde bereikt als de bezochte 
zuivelcoöperaties in Kenia, met hulp van Agriterra. Dat zou wel heel mooi zijn.”

Vera Weller, stagiair bij Mukurwe-ini Wakulima 
Dairy in Kenia

„De voorzitter van de coöperatie was erg blij met mijn lijst van 
aanbevelingen. Mijn stage heeft voor beide partijen gezorgd voor 
een bredere kijk op de praktijk.”

Maik Voets, stagiair bij de unie Admas in Ethiopië

„Deze stage was interessant, omdat ze mijn aanbevelingen direct hebben overgenomen. 
Maar ik ben nu wel erg benieuwd naar hoe het allemaal uitpakt. Ik kan wel 
aanbevelingen doen, maar pas na de oogst kan ik zien of het werkelijk geholpen heeft 
en resultaat heeft opgeleverd.”

„Ik ben hier bezig met het zoeken en verkennen van nieuwe 
markten en het schrijven van een marketingplan samen met de 
boerenorganisatie. Een mogelijk nieuwe markt voor groente en 
koffie is Fairtrade. Het is erg interessant om deze mogelijkheid te 
onderzoeken en de coöperatie te ondersteunen bij het aangaan 
van een samenwerking met Fairtrade.”

Roel van Asseldonk, stagiair bij boerenorganisatie 
SPPQT in Indonesië


