
Op 12 maart heeft het Ethiopië Plus project van de 
Aeres Groep de Orange Carpet Award 2015 voor het 
mbo gewonnen. Deze award van EP-Nuffic wordt jaar-
lijks uitgereikt aan inspirerende initiatieven die de inter-
nationalisering van het onderwijs bevorderen.
Met het project in Debre Zeit draagt de Aeres Groep bij 
aan de ontwikkeling van het beroepsonderwijs in Ethi-
opië. De Aeres Groep heeft samen met lokale partners 
een expertisecentrum gebouwd waar jongeren uit  de 
regio een agrarische beroepsopleiding kunnen volgen, 
waar lokale boeren nieuwe kennis vergaren en waar 
Nederlandse studenten ervaring kunnen opdoen in het 
buitenland. Sinds de start in 2011 zijn verschillende 
groepen studenten van Groenhorst in Ethiopië ge-
weest.
Lees hier meer.

Poultry • climate & health
8 June – 12 June 2015

14 March – 18 March 2016
 

Poultry • feed & health
15 June – 26 June 2015

 
Poultry signals

1 June – 5 June 2015
21 March – 25 March 2016

 
Summer course on poultry

17 August – 21 August 2015
 

Winter course on poultry
7 March – 11 March 2016

In januari werd de Europese conferentie over kennis 
en educatie voor de pluimveesector gehouden in Bar-
neveld. 25 deelnemers, 5 landen waaronder Belgie, 
Ierland, Zweden, Engeland en Nederland hadden 1 
doel namelijk op weg naar een vruchtbare samenwer-
king op Europees niveau.
Een van de voorstellen is om per land een concept a 
la Poultry Expertise Centre te starten die in europees 
verband gaan samenwerken. Poultry Expertise Centre 
in Barneveld zal dit ondersteunen.
Lees hier meer.

Graag willen wij u attenderen op de volgende inter-
nationale trainingen die in de 2e helft van 2015 gaan 
plaatsvinden.

Poultry • climate & health
8 June – 12 June 2015
14 March – 18 March 2016
 
Poultry • feed & health
15 June – 26 June 2015
 
Poultry signals
1 June – 5 June 2015
21 March – 25 March 2016
 
Summer course on poultry 
17 August – 21 August 2015
 
Winter course on poultry
7 March – 11 March 2016

Lees hier meer over onze trainingen. 
 

Op 1 april is er een innovatiedag pluimveehouderij 
bij Optimum Vita in Duitsland. Annemiek Bloed van 
Groenhorst Barneveld begeleidt de dag en bij haar 
kunt u zich ook aanmelden. Stuur een email naar 
a.bloed@groenhorst.nl
Aanmelden gaat op datum. Maximaal 40 pers.
Lees hier meer over de innovatiedag.
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Vind ons ook op:

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het Poultry Expertise Centre. 
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 

en in de agenda staan de komende evenementen. Veel leesplezier
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