Lakshminarayan Devaki is afkomstig uit India. Met een beurs
van het Eric Bleumink Fonds volgt zij gedurende twaalf
maanden het masterprogramma ‘clinical linguistics’.
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NIEUWS BRIEF

‘Straks heb ik de
kennis om in India
mensen te helpen’

Rijksuniversiteit Groningen

‘Mijn werkterrein in India is de combinatie van taalwetenschap en psychologie: hoe je kinderen en

Wat mij opvalt van Groningen, is de stilte in de
stad. In India is veel meer lawaai en zie je overal

volwassenen met taalproblemen kunt helpen. Neem
bijvoorbeeld een kind dat gezond is, maar dat problemen heeft met het verschil tussen de tegenwoordige
en de verleden tijd. Eerst ga je het probleem analyseren en dan leer je hem of haar de relatie tussen de
verschillende tijden goed te leggen. De situatie in
India is overigens gecompliceerder dan hier. Veel
kinderen leren daar maar liefst drie talen.
Ik ben gepromoveerd in de psychologie en heb mij
daarna verdiept in de linguïstiek. Met de opleiding
die ik nu in Groningen volg, heb ik straks de benodigde kennis om in India een programma voor
klinische linguïstiek op te zetten. Dat zal tijd vergen,
maar ik geloof er helemaal in. En met mij de directeur
van het instituut waarvoor ik werk. Wij willen naast
een onderzoekseenheid ook een onderwijsafdeling
opzetten en in de toekomst een klein ziekenhuis.’

mensen. Hier nauwelijks, alleen wat auto’s. Ik vind
het overigens verrassend dat hier gesproken wordt
over verkeersopstoppingen. Naar Indiase begrippen is

Intensief
‘Over de opleiding in Groningen ben ik erg tevreden.
In India ligt de nadruk op theorie, hier op het toepassen. De studie is bijzonder intensief: je moet veel
studeren en oefenen. Met mijn studiegenoten heb ik
een goed contact. Regelmatig studeren we samen, we
gaan dan eerst eten. Sommigen zijn gek op Indiaas
eten en komen graag bij mij. Zij snijden de groenten,
ik kook.

daar helemaal geen sprake van! Ik vind het heel
mooi dat mensen hier zo geduldig zijn. Een caissière
neemt tijd voor een groet, wacht tot je het wisselgeld
hebt weggestopt. In India staat iedereen je in je nek
te blazen: opschieten!’

Vrienden
‘Wat me ook opvalt is dat er in Nederland verschil
bestaat tussen “vriendelijk zijn” en “vrienden zijn”.
In India ben je neutraal naar vreemden, maar hier
zijn mensen vriendelijk. Hier glimlacht een buschauffeur naar je en staat hij je vriendelijk te woord,
ook als hij je niet kan helpen. Dat geeft een prettig
gevoel, het gevoel dat mensen warm en betrokken
zijn. Ik zou graag willen dat India daar iets van
overnam!
Het bevalt mij prima in Groningen. Ik heb voor
Groningen gekozen omdat het de beste intensieve
training biedt op het gebied van klinische linguïstiek.
Niet alleen de studie is goed, ook het verblijf en zelfs
het klimaat!’

OPEN VENSTERS

GROTE
DECEMBERACTIE

Als de nieuwe Rector Magnificus heb ik van mijn
voorganger Doeko Boscher ook het voorzitterschap
van het Eric Bleumink Fonds overgenomen. Ik draag
het Fonds een bijzonder warm hart toe en wil u er
graag iets over zeggen.
Naar mijn mening kan onze universiteit nog meer
betekenen voor de maatschappij dan zij nu doet.
Zo kunnen wetenschappers bij de nationale debatten

Rijksuniversiteit Groningen

over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheidszorg, en
normen en waarden, een belangrijke bijdrage
leveren. Bij de universiteiten is veel meer kennis

Beurzen voor studenten en jonge onderzoekers
uit ontwikkelingslanden

en inzicht in dilemma’s aanwezig dan nu naar
buiten komt.
Daarom moet de universiteit de vensters naar de
maatschappij opengooien. Dit geldt zowel voor de
Nederlandse, als voor de mondiale situatie. Een
universiteit als de onze moet haar faciliteiten en
expertise zo veel mogelijk openstellen voor talentvolle studenten en jonge onderzoekers uit ontwikkelingslanden. Niet alleen voor de mensen zelf, maar
ook voor de samenleving in hun land of regio, is
dit uiterst belangrijk. Bovendien wordt ook de
Groningse universiteit verrijkt door de culturele,
sociale en wetenschappelijke contacten met mensen
uit andere continenten.
In de afgelopen periode heeft het Fonds bewezen dat

Rector Magnificus Frans Zwarts met studenten
van het Eric Bleumink Fonds (najaar 2002)

het werkt. Ook in deze Nieuwsbrief kunt u hierover
lezen in de verhalen en berichten van de studenten
en afgestudeerden van het Eric Bleumink Fonds. Om
de ambities van het Fonds te realiseren is echter geld
nodig. Veel geld. Meer dan nu beschikbaar is.
Daarom wil het bestuur van het Fonds de groep
donateurs fors uitbreiden. Deze maand doen wij op
alle afgestudeerden van de RUG een beroep. Dan
ontvangen 44.000 alumni een brief van mij met het
verzoek het Eric Bleumink Fonds van hun universiteit
te steunen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de
universiteit nog meer betekent voor de maatschappij
dan zij nu doet.

Eind december 2002 krijgen (vrijwel) alle 44.000 geregistreerde
alumni van de RUG een brief van rector magnificus Frans Zwarts,
namens het Eric Bleumink Fonds. Bij de brief is een acceptgirokaart
gevoegd, waarmee zij geld kunnen doneren. Ingesloten bij de brief
is de hierbij afgebeelde folder met informatie over het Fonds. Het
is voor het eerst in de geschiedenis van de RUG dat op deze schaal
een fondswerfactie wordt gehouden.

Prof. Dr. Frans Zwarts
Rector Magnificus en voorzitter van het
Eric Bleumink Fonds

Het aantal donateurs is momenteel 1000. Hopelijk leidt de actie
ertoe dat dit aantal fors verveelvoudigd zal worden en daarmee
het budget van het Eric Bleumink Fonds. Zodat ook het aantal
begunstigde studenten en onderzoekers uit ontwikkelingslanden
navenant kan toenemen!
Als u alumnus van de RUG bent én donateur van het Eric Bleumink
Fonds, krijgt u de brief niet. U bent dan reeds betrokken bij het
Fonds. In de volgende Nieuwsbrief (voorjaar 2003) hoort u meer
over deze actie. Misschien wilt u eerder weten wat het resultaat is?
U kunt dat lezen in het maartnummer van het alumniblad
Broerstraat 5. En uiteraard kunt u ook altijd bellen of mailen met
secretariaat van het Fonds of de website bezoeken (alle adressen
staan in het colofon).

From:
“ren yongqing” <renyongqing@hotmail.com>
To:
bleuminkfonds@bureau.rug.nl
Subject: back in Beijing
Date sent: Sun, 03 Nov 2002 14:33:16 +0800

Ren Yongqing uit Peking China.
Zij volgde de opleiding tot master of
Science in International Economic
and Business Law.

Dear friends,
After studying International Economic and Business Law for one year at Groningen
University, now I have been back in Beijing, the capital of China for four months.
The one year university life in Groningen will last in my memory forever.
With a G.P.A. of 8.3, I graduated with distinction and Ms. Madeleine Gardeur, who
is in charge of the International Relations of Groningen University, attended the
graduation ceremony personally and gave me an exquisite clock with the symbol of
the University, as a present from the International Office. I was so happy and
moved. Now the precious clock is on my desk and I can see the time in Holland
everyday. I know the time of Holland will go on in the rest of my life.
My landlady, Ms. Tinefloor, who has been acted like my Dutch mother and given
me so much warm help and care during the past one year, attended the ceremony,
took many pictures for me, gave me the most sincere congratulations and encouragement. Although my family is far away from the graduation ceremony, I felt as if
I were with a big family.
Needless to say, I have got so much inspiration and knowledge from the excellent
Dutch teachers. There are so many beautiful memories of the beautiful garden country, of the friendly people who don’t have rigid ideas and rules and accept everything that is natural and true, and thus are full of the spirit of democracy. I feel so
lucky that I have lived in such a civilized country and been immersed in the highly
democratic culture. All this will help me to think and act more scientifically and
benefit me a lot in the future.
Now I am still studying at Tsinghua University in Beijing for my Master’s degree.
It is the last year of my study and I am sending my resumes to many law firms,
enterprises and universities to find a job. Actually I want to be a university teacher,
but at present I hope to work in a law firm or an enterprise and get some experience
of practicing law, so that I can teach better in the future. The study experience in
Holland will surely add me an advantage in finding a satisfactory job.
With best regards,
Yongqing Ren

…. ‘I am grateful for financial
support from Eric Bleumink
Riza’s vader heeft een
drukkerij. Van haar
afstudeerscriptie heeft
hij een speciaal boekje
gemaakt.

Foundation that gave me a
chance to study in Groningen
and to take higher degree’…
Groningen, December 2001
Riza Silvia Pahlavi

Riza Silvia Pahlavi volgde de opleiding
International Law and Law of International Organisations.
Zij is in december 2001 afgestudeerd.

Bursalen

Nieuws

Afgestudeerden
September 2002 zijn zes studenten met

Ton Beenackersbeurzen
AVEBE is het eerste bedrijf dat een Ton

hun opleiding in Groningen van start
gegaan:

Beenackersbeurs adopteert. Het bedrijf
financiert een beurs van een student uit

Mw. Lakshminarayan Devaki (India):

Indonesië die deelneemt aan een zogeheten

Master of Arts in Clinical Linguistics.
Mw. Ismudiati Puri Handayani (Indonesië):

‘dubbeldiploma’-programma. Een deel van
de opleiding vindt in Groningen plaats, het

Master of Science in Physics.
Mw. Rehema Chuma (Tanzania):

andere deel in Indonesië. Ton Beenackers-

Master of Arts in Clinical Linguistics.
Mw. Phan Thi Thu Nga (Vietnam):

beurzen zijn in het leven geroepen ter
nagedachtenis aan de in 2001 overleden
professor Beenackers. Dit beurzenprogram-

Het Eric Bleumink Fonds van de RUG

Master of Education.
Mw. Lua Yan (China): Master of Laws.

ma, speciaal voor talentvolle studenten en
jonge onderzoekers in de Scheikundige

verstrekt beurzen aan talentvolle studenten
en jonge onderzoekers uit ontwikkelings-

Mw. Fesia Lestari Laksmana Titawijana

Technologie, is bij het Eric Bleumink

landen. Het is opgericht in mei 2000.

(Indonesië): Master of Science in
Chemical Engineering.

Fonds ondergebracht.
Studenten

PhD-kandidaten

De studentenverenigingen in Groningen

Momenteel steunt het Fonds twee promo-

gaan zich inzetten voor het Eric Bleumink
Fonds. Onder de naam BAZES (Benefiet

vendi, die gedurende vier jaar afwisselend
aan de RUG en aan de eigen universiteit
werken.
Dhr. Nguyen Thu Huong van de letterenfaculteit van de universiteit van Can Tho
uit Vietnam. Zijn promotie-onderzoek
heeft als titel: The relationship between the
competence of logical reasoning and lexicogrammatical competence in second language
learners’ successful English writing.
Dhr. Rahadyan Magetsari van de medische
faculteit van de universiteit van Gadjah
Mada uit Indonesië. Zijn promotie-onderzoek heeft als titel: The re-use of orthopedic
implants in third world countries.
Afgestudeerden
In 2002 zijn vijf studenten afgestudeerd:
Dhr. Masud Reza (Bangladesh): Master of
Science in Population Studies.
Mw. Rowena Suryobroto (Indonesië):
Master of Science in International
Manangement.
Dhr. Iwan Harsono (Indonesië): Master of
Science in Chemical Engineering.
Dhr. Mewael Mesfin (Eritrea): Master of
Science in International Business.
Mw. Ren Yongqing (China): Master of
Science in International Economic and
Business Law.
Een beurs van het Eric Bleumink Fonds is
afgestemd op de kosten van de opleiding.
Zij vergoedt de kosten van de reis, studiemateriaal en levensonderhoud. De bedragen
zijn gebaseerd op de algemene regels van
het Netherlands Fellowship Programme en
voldoen aan nationaal en internationaal
aanvaarde eisen.

Actie Zeven Erkende Studentenverenigingen)
organiseren zij jaarlijks een actie voor een
goed doel. Voor 2003 is een sportieve activiteit en een feest gepland. De opbrengst
gaat naar het Eric Bleumink Fonds.

Donaties
Bijdragen worden volledig aan beurzen
besteed. De kosten van bestuur, secretariaat,
administratie en fondswerving worden
niet doorberekend. Accountants van
Price Waterhouse Coopers controleren

Bestuur

Prof. Dr. F. Zwarts (voorzitter)
Drs. G. Joosten (secretaris/penningmeester)
Drs. J.H.A. Folgering
Mr. Drs. C.W.A. Hendrikse
Prof. Dr. H.J. Huisjes
Mw. Drs. J.A. Martens
Prof. Dr A.J.M. Schoot Uiterkamp
Prof. Dr. Ir. C. Schweigman
Secretariaat

Internationale Samenwerking RUG
Postbus 72 , 9700 AB Groningen
tel. (050)363 9111
bleuminkfonds@bureau.rug.nl
Contactpersonen: Mw.Drs.M.C. GardeurVeltman en Drs. W. Zijlstra

de financiën van het fonds.
Fiscus
Voor de fiscus is uw donatie een gift aan
een ‘algemeen nut beogende instelling’.
De fiscale gevolgen zijn enerzijds de fiscale
aftrekbaarheid en anderzijds de schenkingsof successierechten. Uw gift is fiscaal
aftrekbaar met een minimumbedrag van
1 % (of € 60) van uw verzamelinkomen
en een maximumbedrag van 10 % van uw
verzamelinkomen. Een periodieke schenking
door middel van een lijfrenteconstructie,
mits betaald in vijf gelijke bedragen per
jaar, is volledig aftrekbaar van het verzamelinkomen. Voor giften is 11 % schenkingsrechten verschuldigd bij bedragen hoger
dan de vrijstellingsdrempel (in 2002
€ 3.999 over een periode van twee jaar).
Bijzondere giften
Sommige medewerkers van de universiteit
laten het honorarium voor voordrachten
overmaken naar het Eric Bleumink Fonds.
Ook bij jubilea en andere feestelijke gelegenheden doet men gasten regelmatig de
suggestie om als cadeau een donatie aan
het Fonds over te maken. Een informatiebrochure is hiervoor beschikbaar.

Fondswerving

Ubbo Emmius Fonds RUG
Drs. J.A.W.M. Biemans
Postbus 72 , 9700 AB Groningen
tel. (050)363 7595
ubbo.emmius.fonds@bureau.rug.nl
http://www.rug.nl/cis/bleumink
Het rekeningnummer van
het Eric Bleumink Fonds is:
ABN AMRO Groningen
rekeningnr. 56.30.98.961
t.n.v. Stichting Ubbo Emmius Fonds
inzake Eric Bleumink Fonds
Giften komen in principe in aanmerking voor
aftrek van inkomstenbelasting.
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Redactie
Hans Biemans
Gert Gritter
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Vormgeving
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Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle donateurs
en relaties van het Eric Bleumink Fonds

