
Een gesprek met Ulrich Kayinamura kan in het 
Engels, Frans of Kinyarwanda (de nationale taal 
van Rwanda). Al deze talen spreekt hij vloeiend als 
gevolg van de vele omzwervingen die hij tijdens 
zijn jeugd maakte door verschillende Afrikaanse 
landen. Zijn ouders komen oorspronkelijk uit 
Rwanda. Ze ontvluchtten het land in 1960 en kwa-
men terecht in Burundi, waar Ulrich werd geboren. 
Zijn middelbare schooltijd bracht hij honderden 
kilometers westelijker door in Gabon. Vervolgens 
ging hij studeren in het land van zijn ouders, 
Rwanda. Aan de Université Nationale du Rwanda 
behaalde Ulrich een bachelordiploma in Business 
Administration, waarna hij docent werd aan de  
Université Laïque Adventistes de Kigali. 

Te weinig docenten
‘In Rwanda geef ik  aan bachelorstudenten in  
personeels-beleid en organisatiegedrag’, vertelt 
Ulrich. ‘Bij dat laatste kijk je hoe mensen zich bin-
nen een organisatie gedragen, wat hun houding is. 
Als je inzicht hebt in dat gedrag kun je de mensen 
en de organisatie beter sturen. Ik geef graag les.  
Onderwijs is de beste manier om te ontsnappen aan 
de armoede. Daarom zou de regering van Rwanda 
hier veel meer aandacht aan moeten besteden. Er 
is momenteel een groot tekort aan docenten. Wat 
zou helpen is, als de beste studenten gestimuleerd 
worden om ook een opleiding tot docent te gaan 
volgen.’ Wat voor docent hij zelf is? ‘Ik probeer  
aardig en niet hiërarchisch te zijn.’  

Eigen adviesbureau
Niet alleen onderwijs, maar ook onderzoek boeit 
hem. In die zin heeft zijn verblijf aan de RUG met 
de uitgebreide universiteitsbibliotheek een nieuwe 
wereld voor Ulrich geopend. ‘Natuurlijk wist ik wel 
dat er wetenschappelijke tijdschriften bestaan. Ik 
had ze alleen nog nooit in het echt gezien, in  
Rwanda gebruiken we alleen boeken. Hier in  
Groningen heb ik toegang tot duizenden artikelen 
over actueel onderzoek.’ Ook experimenteel onder-
zoek naar het gedrag van mensen en groepen is 
nieuw voor Ulrich. Hij zou zich er graag verder in 
verdiepen en misschien wel een promotieonderzoek 
willen doen. Dat kan niet in Rwanda, maar zijn  
buitenlandse verblijf bevalt hem goed en hij over-
weegt een nieuwe beurs aan te vragen.
Na zijn studie in Groningen, al dan niet met een 
vervolg als PhD, wil Ulrich zijn opgedane kennis en 
ervaring toepassen in zijn eigen land. ‘Ik vind  
doceren leuk, dus dat zou ik graag blijven doen, 
maar misschien probeer ik ook wel mijn eigen 
adviesbureau op te zetten waarbij ik kleine onder-
nemers help bij het opzetten en leiden van een 
bedrijf.

Tekst: Ineke Molenaar

Ik had nog nooit 
wetenschappelijke 
tijdschriften gezien

Dit collegejaar begon Ulrich Kayinamura (Rwanda, 1983) aan een 
masterstudie ‘Business Administration’. Zijn specialisatie is ‘Small 
Business and Entrepreneurship’. Dankzij zijn verblijf in Groningen 
ging er een wetenschappelijke wereld voor hem open. 

 
 



Een Win-Win-Win  
situatie  

Over enkele maanden zal ik mijn promotietraject afronden 
en op zoek gaan naar een andere baan. Ik zal een keuze 
moeten maken die beslissend is voor de rest van mijn leven. 
Toch is dit niets minder dan een luxeprobleem. Dankzij een 
degelijke wetenschappelijke opleiding en promotie bij een 
topinstituut van de RUG zal ik ongetwijfeld een goede 
uitgangspositie hebben op de arbeidsmarkt. Ik realiseer me 
dat het een voorrecht is om in een land te zijn opgegroeid 
waarin we überhaupt een woord als luxeprobleem kennen en 
zelfs veelvuldig gebruiken.
Het mooie van het EBF is dat het mensen uit ontwikkelings-
landen een kans geeft op een kwalitatief hoogwaardige 
opleiding. En omdat een EBF-beurs wordt gegeven aan  
talentvolle studenten en medewerkers van universiteiten is 
dit niet alleen een geweldige kans voor de betreffende  
bursalen, maar ook voor hun omgeving die meedeelt in de 
hier verworven kennis en vaardigheden. Als practicum- 
assistent heb ik het genoegen gehad om de positieve invloed 
te ervaren die een EBF-bursaal kan hebben op diens mede-
studenten. De bursalen (be)grijpen hun kans als geen ander 
en zijn zeer gedreven. Hun frisse kijk en fanatisme zijn 

bijzonder aanstekelijk voor hun medestudenten.
Als promovendus heb ik van dichtbij meegemaakt hoe 
belangrijk internationale samenwerkingsverbanden zijn 
voor de wetenschap. Voor de RUG is het EBF een prachtige 
kans om haar internationale samenwerkingsverbanden 
verder te ontplooien; een must voor een vooruitstrevende 
wetenschappelijke omgeving. Door de nauwe samenwerking 
met de universiteiten van de bursalen geeft het EBF ook aan 
minder vanzelfsprekende landen en universiteiten de kans 
om aansluiting te krijgen met de internationale wetenschap.
Een Win-Win-Win situatie dus.

Sander van der Laan
Promovendus Centrum voor Isotopen Onderzoek
Bestuurslid Eric Bleumink Fonds
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From: Magdalena Magina
To: bleuminkfonds@rug.nl
Sent: ma 11-5-2009 19:22  
Subject: Newsletter EBF

I very much appreciate the award the Eric Bleumink Fund has given me and I look  
forward to coming to Groningen very much.

I have been a teacher in secondary schools since 1990, employed by the Ministry of 
Education and Vocational Training of Tanzania. I graduated (Bsc) in Home Economics en 
Human Nutrition at the Sokoine University and got a postgraduate diploma in Educa-
tion from the University of Dar es Salaam afterwards. Currently, I am a school inspector:  
I am responsible for inspecting secondary schools and teachers’ colleges. 
This means I go to schools to see if and how the school itself and its system may be 
improved, and I initiate education research, that helps the schools improve teaching 
standards. The reports I write are used with the purpose of advising the Ministry on  
matters which require decision making for educational improvement.

Although we are slowly getting where we need to be with our schools, the Ministry of 
Education and Vocational Training is highly in need of personnel with advanced and 
specialized knowledge of issues relating to quality, efficiency and effectiveness of educa-
tion. The programme in Education Effectiveness and Instructional Design of the Uni-
versity of Groningen suits our needs perfectly! I am very grateful that I am the one who 
will follow this course and take this knowledge back to Tanzania and implement it there.

Yours truly,
Magdalena Magina

 Magdalena diende al eerder een 
aanvraag in bij het EBF, maar werd 
destijds afgewezen omdat zij niet 
over de juiste vooropleiding beschikte. 
Magdalena was echter zo gemoti-
veerd, dat ze onmiddellijk begon aan 
het inhalen van haar achterstand 
door de Postgraduate opleiding in 
Education aan de Dar es Salaam 
Universiteit te volgen. Nu zij deze 
succesvol heeft afgerond, zijn wij zeer 
verheugd de door haar zo felbegeerde 
beurs van het Eric Bleumink Fonds 
alsnog te kunnen aanbieden.

Magdalena Magina (Tanzania) begint in september 
met het programma MSc. in Education



Studentenvereniging Albertus Magnus hield op 25 
maart een benefietavond voor het Eric Bleumink 
Fonds. Volgens praeses Lars Langhout van Albertus 
Magnus krijgt de vereniging vaak het verzoek om 
zich in te zetten voor een goed doel. ‘Wij vinden het 
echter ook belangrijk een doel te dienen dat past bij 
de vereniging en dicht bij haar leden en doelstel-
lingen staat. Het Eric Bleumink Fonds past perfect 
in dit plaatje.’ De benefietavond had als doel zowel 
geld als naamsbekendheid te genereren voor het Eric 
Bleumink Fonds. Dit is gelukt, want met ruim  
€ 2500,- opbrengst en meer dan 500 bezoekers was 
de actie een groot succes. 

Merijn Scholten
De avond had een cultureel tintje. Zo was er een 
workshop salsadansen en kon men oefenen met het 
draaien van plaatjes als een echte DJ. In de leeszaal 
van Albertus trad aanstormend cabaretier en oud- 
Albertiaan Merijn Scholten op en in de grote zaal 
van Albertus was er live muziek van verschillende 
bands en DJ’s. Het geld werd opgehaald door de bier-
prijs wat te verhogen, en een marge af te staan aan 
het goede doel. Daarnaast deden o.a. bierbrouwerij 
Bavaria, salsadansschool SalsaRoy en vastgoedbedrijf 
Maxx een donatie om de avond mogelijk te maken. 
Ook werd er een loterij georganiseerd, waarvan de 
opbrengst uiteraard naar het goede doel ging en 
traden verschillende artiesten belangeloos op om het 
feest compleet te maken.

Blijven inzetten
Nu de avond goed verlopen is, bekijkt Albertus met 
het volgende bestuur of er volgend jaar een vervolg 
aan dit benefietfeest kan komen. ‘We weten nog 
niet precies hoe we dit gaan doen, maar Albertus 
wil zich graag blijven inzetten voor het fonds,’ zegt 
Langhout. ‘Want,’ zo redeneert hij, ‘het is tenslotte 
een prachtig doel en op een dergelijk succes kan een 
vervolg natuurlijk eigenlijk niet uitblijven!’

Benefietavond op  
Albertus Magnus

Wilt u zich ook inzetten voor 

het Eric Bleumink Fonds? Of 

wilt u meer weten over fiscaal 

voordelig geven aan het fonds? 

Neem dan contact op met ons: 

050-3637595, 

bleuminkfonds@rug.nl

Cabaret, dans, muziek, een spetterend feest  
en . . .  een prima opbrengst



Bursalen

Aankomende  studenten

Voor het studiejaar 2009-2010 zijn beurzen 
toegekend aan drie masterstudenten en 
een PhD onderzoeker, die in september 
zullen beginnen:   

    Magdalena Magina   (Tanzania, 1965) 
krijgt een beurs voor 12 maanden voor een 
MSc Educational Effectiveness & Instructi-
onal Design. Op pagina 2 van deze nieuws-
brief introduceert zij zichzelf. 

    Pham Duc Hung  (Vietnam, 1985) 
krijgt een beurs voor 24 maanden voor een 
MSc Medical Pharmaceutical Sciences. Hij 
studeerde in 2008 als beste student van 
zijn jaar af aan de Ho Chi Min University.

    Tadesse Simie Metekia  (Ethiopië, 1984) 
krijgt een beurs voor 12 maanden voor 
een LLM Criminal Law and Criminology. 
Tadesse Simie studeerde in 2007 cum laude 
af aan de Hawassa University en werkt als 
assistant lecturer aan de Jimma University.

Shrinivas Darak   (India, 1977) 
volgde dankzij een eerdere beurs van het 
EBF, een masterprogramma Population 
Studies in Groningen dat hij cum laude 
afsloot. Nu krijgt hij een beurs voor een 
PhD onderzoek naar ‘Reproductive Career 
of Couples with HIV in India’. 

Overige bursalen 

Op dit moment volgen vier bursalen een 
Masterstudie en werken twee wetenschap-
pers aan een promotieonderzoek, afwisse-
lend aan de RUG en aan de eigen universi-
teit. Een overzicht is te vinden op  
www.rug.nl/ebf > alle bursalen 

Steeds meer bijzondere acties 

“Mocht u ter gelegenheid van mijn oratie 
een cadeau willen overhandigen, dan graag 
in de vorm van een donatie aan het Eric 
Bleumink Fonds.” Deze uitnodigende zin 
stond achterop de invitatiekaart voor de 
aanvaardingsrede op 21 april 2009 van Jan 
van der Harst, hoogleraar in de Geschiede-
nis en Theorie van Europese Integratie. 
Van der Harst kent vanuit zijn werk het 
belang van internationalisering in onder-
wijs en onderzoek. Dit geldt te meer nu 
hij recent ook codirecteur is geworden 
van het Dutch Studies Centre Groningen-
Fudan. Door collega en EBF-bestuurslid 
Joost Herman werd hij geattendeerd op 
het fonds dat talentvolle studenten uit 
ontwikkelingslanden beurzen verstrekt 
voor studie in Groningen. Hij heeft toen 
snel zijn besluit genomen om op te roepen 
tot donaties. 

Jan van der Harst treedt met zijn actie in 
de voetsporen van een groeiende groep 
werknemers en studenten van de RUG die 
bij feestelijke gelegenheden een goed doel 
centraal stelt. 

Zo riep Prof.dr. Ton Schoot Uiterkamp, 
oud-bestuurslid van het EBF, op te doneren 
in het kader van zijn afscheid als hoogle-
raar milieukunde op 12 januari 2009. Deze 
actie bracht bijna 2300 euro op.

‘Succes met jullie missie!’luidde de tekst bij 
de overboeking van De Groninger Fiscale 
Eenheid. Deze studievereniging voor 
fiscale studenten, gaf een bedrag van 1750 
euro.

Tijdens een benefietavond op 25 maart 
2009 zamelden de leden van studenten-
vereniging Albertus Magnus 2500 euro in 
(zie pagina 3 van deze nieuwsbrief).

De decembercampagne onder alumni in 
2008 bracht 24.000 euro op. 

Anne en Christien Smit-Kamphorst ont-
moetten elkaar tijdens hun studententijd. 
Vorig jaar vierden ze hun vijfentwintigjarig 
huwelijk. ‘We hebben het goed in allerlei 
opzichten’, aldus het echtpaar. Daarom 
vroegen ze hun gasten niet om een cadeau, 
maar om een bijdrage over te maken aan 
het EBF. De opbrengst van deze actie was 
700 euro. 

Begin dit jaar mocht het Eric Bleumink 
Fonds bovendien een nalatenschap  
ontvangen van 100.000 euro.

Het Eric Bleumink Fonds van de RUG verstrekt 
beurzen aan talentvolle studenten en jonge 
onderzoekers uit ontwikkelingslanden. Het is 
opgericht in mei 2000.
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Giften komen in principe in aanmerking voor 
aftrek van inkomstenbelasting
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De overige foto’s zijn afkomstig van de  
betrokken personen zelf.

Vormgeving
Biche Eleveld BNO

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle donateurs
en relaties van het Eric Bleumink Fonds

kijk voor meer informatie op www.rug.nl/ebf

Giften aan het Eric Bleumink Fonds zijn voor u fiscaal aftrekbaar. Voor de fiscus 
is uw schenking een gift aan een ‘algemeen nut beogende instelling’. Het EBF 

hoeft als erkend goed doel bovendien geen schenkingsrecht af te dragen, uw gift 
komt dus volledig ten goede aan de bursalen.

Jan van der Harst (linksvoor) op weg naar zijn oratie


