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‘One World
Week’ brengt
wereld in beeld
De wereld aan onze voeten. Wageningen UR bracht met de ‘One World Week’
tussen 26 maart en 1 april al het mooie uit deze wereld bij elkaar. Met muziek,
dans, sport, debat, culinaire hoogstandjes en warme contacten een decor dat
meer lijkt op een paradijs dan op het huidige wereldtoneel. Dat is ook precies
waar Wageningen UR op mikt. De universiteit wil met ‘the One World Week’ de
banden tussen de Nederlandse en internationale populatie van de universiteit
versterken.
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‘Chinezen gesloten,
Afrikanen gemakkelijk’
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