
Aanmeldformulier Albert Schweitzer Prijs 2022

Heb jij een project of een idee dat de gezondheid(szorg) in Afrika verbetert en ben je tussen de 18 en
35 jaar? En voldoe je aan de criteria? Aarzel niet en dien je project in! Meedoen is simpel.

Wat je kunt winnen

1 x Hoofdprijs van 7.000 euro
1 x Publieksprijs van 2.000 euro

De Albert Schweitzer Prijs is een prijs die je wint op persoonlijke titel. De prijs is bestemd voor het
(verder) realiseren van jouw project of initiatief in Afrika.

Wat je kunt verwachten

Er komt nogal wat kijken bij het opzetten van je eigen project in Afrika. Daarom steunt het Albert
Schweitzer Fonds je graag, zodat jij verder komt in het realiseren van jouw droom.

Wat je van meedoen kunt verwachten:

● Je wordt lid van een besloten online netwerk van gelijkgestemde startende - en ervaren
pioniers zoals jij;

● Je krijgt advies over jouw project;
● Je breidt je netwerk uit en leert draagvlak te creëren voor jouw project;
● Je project komt prachtig in de spotlights;
● Je kennis en kunde bijspijkeren met ons boost programma;
● De ASP is een belangrijk -volgend- zetje gebleken voor veel kandidaten.

Om mee te kunnen doen met de ASP dient jouw project, en jijzelf, te voldoen aan een aantal criteria.

DEELNAMECRITERIA

Het gaat om een project/ initiatief dat..

● Nieuw of startend is

● Gericht is op welzijn van specifieke groepen of gemeenschappen in Sub-Sahara Afrika

● Gericht is op verbetering van de gezondheid of gezondheidszorg in brede zin

● Gericht op een duurzame impact

● In bepaald opzicht innovatief/ vernieuwend is qua oplossing of aanpak

● Geschikt voor opschaling of herhaling elders is

● Aantoonbaar draagvlak heeft onder voornaamste belanghebbenden

● Respect uitdraagt naar de inbreng, behoeftes en mogelijkheden van de lokale begunstigden en

samenwerkingspartner
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Voorwaarden voor deelnemers:

● De persoon uit Nederland kan alleen zichzelf of zijn/ haar eigen initiatief voordragen voor

deelname (je kunt dus alleen jezelf opgeven)

● Je kunt je alleen of samen met meerdere mensen aanmelden

● Er is sprake van een deelnemer uit Nederland met een actieve rol bij de ontwikkeling of uitvoer

van het initiatief

● De deelnemer valt binnen de leeftijdscategorie van 18 t/m 35 jaar

● Per deelnemer of genomineerde kan slechts 1 project worden voorgedragen

● De uitvoering van het initiatief of project dient binnen 6 maanden na prijsuitreiking te starten1

● De deelnemer hoeft geen rechtspersoon te zijn (zoals bijv. een stichting)

Voldoe jij aan de criteria? Dan kun je meedoen aan de AS Prijs 2022!

Hulp nodig?
Nog even sparren over je idee of hulp bij het schrijven van een goed voorstel? Meld je aan voor een
online één-op-één moment met één van onze bestuursleden of medewerkers. Zie hiervoor de
website.

AANMELDING

1. Je mag zelf kiezen in welk format jij jouw aanmelding indient (pdf, word, powerpoint). Zorg
ervoor dat alle informatie zoals gevraagd in dit aanmeldformulier aan bod komt (zie pagina 3
t/m 7 van dit document);

2. Dien jouw aanmelding inclusief beeldmateriaal (zoals omschreven op de laatste pagina) in

via: https://www.nasf.nl/aanmelden-asp

3. Lever beeldmateriaal aan in hoge resolutie, minimaal 800kb.

4. Stuur jouw aanmelding uiterlijk 19 juli 2022 in.

5. Wanneer je vragen hebt, kun je die sturen per email naar: info@nasf.nl. We beantwoorden je

vraag zo snel mogelijk;

Even belangrijk:

Met het insturen van jouw aanvraag en projectmateriaal ga je akkoord met de verspreiding van de

korte beschrijving en het beeldmateriaal van het project, ter promotie van zowel jouw project als van

de Albert Schweitzer Prijs en/ of NASF.

1 onder voorbehoud van ontwikkelingen rond de covid-19 pandemie

Pagina 2 van 6

https://www.nasf.nl/aanmelden-asp


AANMELDFORMULIER

1. Contactinformatie van de deelnemer(s)
Albert Schweitzer Prijs 2022
Naam van de deelnemer(s)

(voor en achternaam)

Geboortedatum M/V*

Adres in Nederland

Telefoonnummer

E-mail

LinkedIn profielnaam

accountnaam/ namen andere social

media (FB, Twitter, Insta)

Beroep of studie

Instituut/ organisatie

Plaats van instituut/organisatie

*doorhalen wat niet van toepassing is

2. Organisatie achter het project

Naam organisatie

Contactpersoon binnen de (lokale)

organisatie en functie

Adres (incl. postcode, plaats en land)

Website organisatie

Ontvangt de organisatie reeds

financiering voor het project? Zo ja,

welke?
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3. Lokale samenwerkingspartner

Naam

Contactpersoon binnen de lokale

organisatie en functie

Adres (plaats en land)

Rol in het project

4. Projectbeschrijving

Naam van het project

Duur van het project (totale duur:

begin en einddatum)

Locatie van het project (land, regio

en plaats)

Initiatiefnemer van het project

Wat is jouw rol of positie in het

project?

Hoofdthema van het project

Subthema(s) van het project (indien

van toepassing)

Hoe ben je op het idee gekomen

voor dit plan of project?

Wat is de lokale beginsituatie?

Wat is het gezondheidsprobleem

waarvoor je een oplossing

aandraagt?

Hoe zal jouw plan of project dit

probleem adresseren of oplossen?

Wat is het uiteindelijke doel of

impact van jouw project? Wat zal er
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veranderen nadat jouw project is

geïmplementeerd?

Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

Met wie zal het project worden

uitgevoerd (bijvoorbeeld de

community, leraren,

gezondheidszorgpersoneel, overheid,

etc.) ? Beschrijf de verschillende

rollen en samenwerking.

Wie is de belangrijkste

doelgroep(en), aantallen en

waarom? Hoe werken jullie samen?

Op welke manier er sprake is van

lokale/ Afrikaanse medezeggenschap

over het project?

Indien van toepassing: in hoeverre is

jouw plan of project innovatief (of

‘anders dan anders’)?

Wat zijn eventuele risico’s of

valkuilen en hoe wil je hiermee

omgaan?

Wat is het budget (in grote lijnen)?

Hoe zal het prijzengeld van €7.000,-

worden besteed wanneer dit project

wint?

Mocht dit project winnen, wat is dan

het plan van aanpak?

Wanneer en hoe zal het project

worden toegepast in de praktijk in

Afrika (bijvoorbeeld met een pilot)?

Wat is nodig om er voor te zorgen

dat dit project lokaal voortgezet kan

worden zonder jouw inzet?

Hoe kan dit project daar aan

bijdragen (bijvoorbeeld door training

of overdracht van het project)?
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Krijgt het project een vervolg? (Zo ja,

hoe en wanneer)

Wat zijn vragen of onduidelijkheden

waar je nu tegenaan loopt?

5. Informatie voor de communicatie rondom de Albert Schweitzer Prijs

Titel van het project

(korte pakkende titel)

Pitch van het project

(korte omschrijving van het project en

waarom het zo belangrijk is dat jouw

project zal worden uitgevoerd in

ongeveer 5 zinnen)

*doorhalen wat niet van toepassing is

Beeldmateriaal

Stuur de volgende foto’s mee met je aanmelding- in voldoende resolutie, min 800 kb:

● pas- of portretfoto deelnemer(s)

● indien beschikbaar een foto van jou en eventueel andere deelnemer(s) bij het project of in

het project land (op locatie dus)

● indien beschikbaar een foto van mensen uit je doelgroep

● indien relevant en beschikbaar een foto van mensen van de Afrikaanse organisatie waarmee

je samenwerkt

● indien beschikbaar een foto van de situatie ter plaatse van jouw initiatief of daarmee

samenhangend

Vragen / opmerkingen /  suggesties:

Uploaden en klaar!
Uploaden doe je op: www.nasf.nl
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