
‘Criminaliteit is een groot probleem in Ethiopië. De 
misdaadcijfers zijn erg hoog en stijgen van dag tot 
dag, jaar in jaar uit. Dat heeft onder meer te maken 
met het slecht functioneren van ons strafrecht-
systeem. Er is een gebrek aan kennis, aan vaardig-
heden en aan mankracht.’ Tadesse Metekia haalde 
in 2007 – cum laude – zijn bachelor Rechten aan 
de universiteit van Hawassa, Ethiopië. Dankzij zijn 
studiestage bij het Hoge Gerechtshof van Oromia, 
kon hij na zijn afstuderen als openbare aanklager 
aan de slag. Omdat de academische omgeving hem 
bleef trekken werd hij daarnaast docent aan de Uni-
versiteit van Jimma. In Groningen wil Tadessa meer 
kennis opdoen van strafrecht en criminologie,  
een vakgebied waarvoor hij al tijdens zijn studie 
belangstelling ontwikkelde.

Inzicht in misdaad
Tadessa: ‘Om strafrecht goed te doorgronden, moet 
je volgens mij ook de criminologie bestuderen. Cri-
minologie is multidisciplinair en zoekt bijvoorbeeld 
ook psychologische of sociologische verklaringen. 
Daardoor biedt het beter inzicht in criminaliteit, 
waarom mensen een misdaad begaan, maar ook in 
het strafstelsel. Dat inzicht is van wezenlijk belang 
om de misdaadproblemen in Ethiopië op te kunnen 
lossen. Voor mij is dat erg belangrijk, omdat ik hoop 
een bijdrage te kunnen leveren aan de rust en orde 
in mijn land.’
In Ethiopië biedt alleen de Universiteit van Addis 
Ababa een masteropleiding Strafrecht aan, zonder 
criminologie. ‘Zo ver ik weet is de Rijksuniversiteit 
Groningen wereldwijd een van de weinige universi-
teiten die een gecombineerde studie hebben.  

Bovendien worden tijdens de opleiding praktijk-
voorbeelden uit verschillende landen besproken. 
Daarom wilde ik hier graag naar toe.’
  

Internationaal
Een vriend die van Tadesse’s verlangen wist, atten-
deerde hem op het Eric Bleumink Fonds, dat hij op 
het internet tegenkwam. En zo kwam Tadesse in 
Groningen terecht. Het bevalt hem hier uitstekend: 
‘De universiteit heeft zulke goede faciliteiten. Ik heb 
toegang tot boeken en internet. Het onderwijs is 
hier veel minder massaal. En niet alleen de studie-
stof is internationaal georiënteerd, maar ook de  
studentenpopulatie. Hierdoor vindt er heel veel  
uitwisseling van ervaringen plaats’. 

Onderzoekscentrum
Tadesse ziet zijn toekomst als academicus in Ethi-
opië. ‘Jimma is een jonge universiteit, gevestigd in 
1999. Ik begeleid daar studenten in een “Commu-
nity Based Education”-programma. Dat houdt in 
dat ze de maatschappij ingaan en concrete proble-
men bestuderen. Samen met non-gouvernementele 
instellingen en de overheid ontwikkelen ze oplos-
singen. Theoretisch onderwijs en praktijk komen zo 
samen. Met de kennis die ik in Groningen opdoe, 
kan ik hen beter lesgeven. Maar ik hoop ook zelf 
onderzoek te doen en zo mee te helpen het straf-
rechtsysteem in Ethiopië te verbeteren. Misschien 
kan ik in de toekomst promoveren en een onder-
zoekscentrum opzetten. Want goed onderzoek en 
onderwijs, dat heeft mijn land hard nodig.’ 

Tekst: Ineke Molenaar

Goed onderwijs,  
dat heeft mijn land nodig

Tadesse Metekia (Ethiopië, 1984) begon in september aan de 
nieuwe internationale Mastersopleiding Criminal Law and  
Criminology. Met de kennis die hij in Groningen opdoet, hoopt  
hij het strafrechtsysteem in zijn land te verbeteren. 



Het verschil kleiner maken   
Eric Bleumink was nog Rector Magnificus, toen wij 
voor de eerste keer samen naar een ontwikkelingsland 
gingen. Het was 1986 en we bezochten de Universiteit 
van Ouagadougou in Burkina Faso. Ik bewaar levendige 
herinneringen aan die reis. Matthijs Janssen, de decaan 
Faculteit Wiskunde en Natuurkunde was ook van de par-
tij. We spraken niet alleen tijdens officiële vergaderingen 
op de universiteit, maar ook bij de mensen thuis over de 
uitdagingen waarvoor studenten en wetenschappers zich 
in Sub-Sahara Afrika gesteld zagen. 

En wat voor thuis troffen we soms: twee kleine kamers 
van leem, een brandend peertje bij de voordeur, een ge-
zamenlijke douche voor 10 families, aan een ongeasfal-
teerde weg, stof, stof en nog eens stof. Daar woonde een 
docent met vrouw en twee kinderen, gepromoveerd aan 
een Franse universiteit. Studenten studeerden onder het 
licht van de straatlantaarns, langs de weg. Bibliotheken 
vol met oude afdankertjes van gulle gevers uit andere 
landen, zonder enig verband met de studieprogram-
ma’s, geen boeken voor de docenten, laat staan voor de 
studenten! Wat een verschil met onze luxe! 

Maar we merkten ook dat de passie voor het werk precies 
hetzelfde is als in de rijke landen: we genoten alle drie 
van de ontmoetingen met docenten die met hart en ziel 
hun kennis overdroegen. In Ouagadougou spraken we 
onderzoekers die net zo gedreven met hun onderzoek 
bezig waren als hun RUG collega’s. We voerden lange 
discussies met studenten die niet alleen studeren voor 
zichzelf of voor een mooie baan, maar oprecht een bij-
drage willen leveren aan de ontwikkeling van hun land. 
Deze studenten zijn inderdaad geboren in een arm land, 
in een land met weinig kansen op goed onderwijs, maar 
ze zijn trots op hun land en willen het vooruit helpen. 
Ze komen vaak via een lange moeilijke weg op de  
universiteit terecht, maar daardoor zijn ze extra gemoti-
veerd om te studeren. 

Die motivatie, dat enthousiasme werkt aanstekelijk 
bij alle RUG-medewerkers en -studenten die het geluk 
hebben in contact te komen met studenten uit ontwik-
kelingslanden. 
De grote betrokkenheid van Eric Bleumink bij zijn col-
lega’s in Afrika en Azië heeft veel gevolgen gehad. Het 
bracht bijvoorbeeld Caspar Schweigman, de hoogleraar/
directeur van het Centre for Development Studies, op 
het idee om Eric Bleumink bij zijn afscheid in 2000 een 
Scholarship Fonds aan te bieden dat de samenwerking 
van de RUG met 'armere' universiteiten zou stimuleren. 
Het Eric Bleumink Fonds wil de wetenschappers en 
studenten uit ontwikkelingslanden kansen bieden die 
ze thuis niet krijgen. Ze voor een tijd laten genieten van 
onze 'gewone' academische cultuur, de vele internatio-
nale contacten, de echte wetenschappelijke bibliotheken. 
Alle zaken die hier heel normaal zijn, maar die bij hen 
thuis niet aanwezig zijn. 

Dat verschil kleiner te maken is mijn persoonlijke 
drijfveer geweest om me vanaf de start van top tot teen 
bij het Eric Bleumink Fonds betrokken te voelen. Die 
ongelijkheid proberen op te heffen vanuit een prachtige 
positie aan een fantastische universiteit als de RUG  
heeft me 25 jaar lang geïnspireerd. Met dank aan Eric 
Bleumink, Matthijs Janssen, Caspar Schweigman en vele, 
vele andere gastvrije bestuurders, collega’s en studenten 
in Groningen. 

Madeleine Gardeur-Veltman
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Wie internationalisering zegt, zegt Madeleine 
Gardeur-Veltman. Ruim 25 jaar geleden begon 
haar carrière als hoofd van het Office of Inter-
national Relations van de Rijksuniversiteit 
Groningen. De afgelopen jaren groeide de 
afdeling mee met de internationale ambities 
van de universiteit. Het Office of International 
Relations heeft nu een staf van 34 mensen en 
internationalisering is diep geworteld in de stra-
tegie van de RUG, zowel in het beleid als in de 
dagelijkse praktijk van onderzoek en onderwijs. 
Op 1 september 2009 stopte Madeleine met 
haar functie als hoofd van het Office. Ze blijft 
betrokken bij de universiteit als “Advisor Inter-
national Affairs to the Board”. Sinds de oprich-
ting in 2000 was Madeleine secretaris van het 
Eric Bleumink Fonds.

Madeleine vraagt iedereen die haar een  
afscheidscadeau wil geven in plaats daarvan 
een donatie over te maken aan het fonds.



From: Tony Chang
To:  bleuminkfonds@rug.nl  
Sent: wo 11-11-2009 4:37  
Subject: Eric Bleumink Fonds

Beste vrienden en Eric Bleumink Fonds,

Sinds mijn terugkomst is het bijzonder druk geweest. Mijn promotie heeft veel aandacht getrokken, omdat 
het onderzoek bij ouderen vrij uniek is. Ook om als eerste Surinaamse fysiotherapeut te promoveren is 
bijzonder. Een presentatie tijdens de themadag van de Surinaamse ouderenorganisatie 'Fosten' (Surinaams 
voor 'vroeger') op de 50+ beurs, gehouden in Utrecht, resulteerde in een interview bij Radio Nederland 
Wereld Omroep. Een interview in een praatprogramma van de Surinaamse TV volgde hierop. Ook onze 
overheid heeft belangstelling getoond en ik heb de President en de First Lady van Suriname, en enkele 
ministers bezocht. Ook heb ik nu al zes afspraken lopen voor een presentatie over mijn onderzoek. Men 
schijnt bewuster te zijn geworden meer aandacht te moeten besteden aan ouderen.

Als ik terugblik naar mijn tijd in Groningen, dan moet ik concluderen dat de begeleiding van mijn promo-
tors buitengewoon en subliem was. Ik heb veel van hen geleerd, hun benadering was stimulerend, met heel 
veel geduld, en bijzonder warm. Dat laatste had ik erg nodig, want ik moest telkens in de koude maanden 
in Groningen vertoeven. Mijn verblijf was hierdoor geen verbanning naar het koude noorden geweest.

Mijn toekomstplannen:
• Meer lesgevers opleiden, zodat meer ouderen kunnen meedoen in het project 'Ouderen in Beweging'. 
• Gestalte geven aan mijn droom 'een gezondheidscentrum buiten Paramaribo' opzetten. Vrienden en  
   familie op de receptie waren gulle gevers en hebben hun eerste bijdrage gegeven aan dit project.  
•  Vervolgonderzoek doen bij ouderen, die niet in een tehuis wonen. 
 
Tot slot:
Eric Bleumink Fonds, hartelijk dank voor de gelegenheid mij geboden om dit onderzoek te mogen doen 
en voor het in mij gestelde vertrouwen. Mijn voorbeeldfiguurrol wordt nu meer benadrukt. Mijn vroegere 
studenten (thans mijn collegae), kijken naar mij op. Drie van hen volgen thans hetzelfde traject aan de  
Katholieke Universiteit van Leuven via het VLIR-IUC - AdeKUS samenwerkingsprogramma en zullen 
binnen enkele jaren als gepromoveerden de studierichting versterken. Ook ouderen zullen door dit onder-
zoek voordeel hebben. In mij hebben ze een 'advocate' gevonden, die opkomt en pleit voor hun belangen.

Ik wens u allen een heel gezond en actief leven, vol vreugde en plezier,

Tony Chang

Tony Chang (Suriname) 
promoveerde in  
september 2009 op  
het onderzoek ‘Ageing 
with joy. The effect 
of a physical activity 
programme on the well-
being of older people’.

Tony Chang terug in Suriname

Bijzondere acties 

Het Eric Bleumink Fonds mocht dit jaar al verschillende bijzondere 
giften ontvangen. Zo verbonden verschillende medewerkers hun 
oratie of afscheid met een geldinzameling aan het fonds.

Op 21 april 2009 hield Prof.dr. Jan van der Harst, hoogleraar Geschie-
denis en Theorie van Europese Integratie, zijn oratie rond het thema 
‘de erfenis van Alan Milward’.
Prof.dr.ir. Gerard Gaalman, hoogleraar bij de faculteit Economie en 
Bedrijfskunde, nam op 30 oktober 2009 afscheid van de Rijksuniver-
siteit Groningen met een symposium over Operations Management 
en aansluitend een diner. 
Op 2 november hield mevrouw prof.mr. J.E. Bosch-Boesjes, decaan van 
het Honours College van de RUG, haar oratie ‘differentiatie in hoger 
onderwijs door honours programma's’. 

Ook het hoofd Personeel en Organisatie van de Rijksuniversiteit  
Groningen, drs. Henk van der Meulen vroeg om giften voor het Eric 

Bleumink Fonds bij zijn afscheid op 5 november 2009. Henk van 
der Meulen heeft 33 jaar bij de Rijksuniversiteit  
Groningen gewerkt. 
Naar aanleiding van deze feestelijke gelegenheden is er in totaal 
1.440 euro gedoneerd.  

Oud-studenten van de afstudeerrichting Persoonlijkheidspsychologie 
hielden in juni van dit jaar een reünie en wisten 300 euro bij elkaar 
te brengen voor het fonds.

Eerder dit jaar stond een van de collectes van de Stichting  

Oecumenische Vieringen Groningen in het teken van het Eric  
Bleumink Fonds. De opbrengst was 225 euro.

Enkele jaren geleden hebben de auteurs van het boek ‘Wat maakt een 

goed jurist?’(onder redactie van Prof. mr.dr. Jan Brouwers)  
besloten de royalties over te maken aan het Eric Bleumink Fonds. 
Dit jaar was dat bijna 180 euro.



Bursalen

Nieuwe studenten

In september dit jaar zijn drie nieuwe 
masterstudenten en één PhD-onderzoeker 
begonnen met hun opleiding: 

    Magdalena Magina   (Tanzania, 1965) 
kreeg een beurs voor 12 maanden voor een 
MSc Educational Effectiveness & Instruc-
tional Design. Ze is  schoolinspecteur en 
–adviseur in Tanzania en wil zich in Gro-
ningen verder specialiseren. 

    Pham Duc Hung  (Vietnam, 1985) 
kreeg 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) 
kreeg een beurs voor 12 maanden voor 
een LLM Criminal Law and Criminology. 

Het Eric Bleumink Fonds van de RUG 
verstrekt beurzen aan talentvolle studenten en 
jonge onderzoekers uit ontwikkelingslanden.  
Het is opgericht in mei 2000.

Bestuur
prof. dr. F. Zwarts (voorzitter)
mw. drs. H.J. Mast (secretaris/penningmeester)
prof. dr. ir. P. Ho
dr. J. Herman
mw. drs. J.A. Martens
J.P. Knollema
mw. prof. dr. W.M. Molenaar
prof.dr.ir. P.R. Onck

Secretariaat en Fondsenwerving
Ubbo Emmius Fonds RUG
drs. F.R.H. Smit
Postbus 72, 9700 AB Groningen
tel. +31 (0)50 363 7595
bleuminkfonds@rug.nl
www.rug.nl/ebf

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

colofon

Redactie
Heidi Bodewes, Gert Gritter
Hilly Mast, Ineke Molenaar 

Bert Wolfkamp

Fotografie
Sunny Gardeur (pag 2), Jim Robot (pag 3)

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

Fiscaal aantrekkelijk schenken

Giften aan het Eric Bleumink Fonds zijn voor u in principe fiscaal aftrekbaar.  
Voor de fiscus is uw schenking een gift aan een ‘algemeen nut beogende istelling’. 
Het Eric Bleumink Fonds hoeft als erkend goed doel bovendien geen schenkings- 
recht af te dragen, uw gift komt dus volledig ten goede aan het fonds.
 
Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek moet het totale bedrag dat u 
schenkt aan goede doelen wel meer dan 1% (drempel) en ten hoogste 10%  
(maximum) van uw verzamelinkomen bedragen.

Er is ook een fiscaal aantrekkelijker manier van geven, waarbij uw gift volledig 
aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en er geen drempel of maximum geldt.  
U kunt dan zelfs meer schenken, zonder dat het u extra geld kost. Voorwaarde is 
dat u het Eric Bleumink Fonds gedurende minimaal 5 jaar met een vast bedrag 
steunt en dat dit wordt vastgelegd in een notariële akte. 
Het Eric Bleumink Fonds regelt alles voor u. Bij giften boven de 100 euro per jaar, 
nemen wij de kosten voor de notaris voor onze rekening.

Tadesse Simie studeerde in 2007 cum laude 
af aan de Hawassa University en werkt als 
assistent lecturer aan de Jimma University.

    Shrinivas Darak   (India, 1977) 
volgde in 2007-2008, dankzij een eerdere 
beurs van het EBF, een masterprogramma 
Population Studies in Groningen dat hij 
cum laude afsloot. Dit jaar kreeg hij een 
beurs voor vier jaar voor een PhD onder-
zoek naar ‘Reproductive Career of Couples 
with HIV in India’.  

Overige bursalen 

Op dit moment volgt daarnaast één bursaal 
een masterstudie en werkt één wetenschap-
per aan een promotieonderzoek, afwisselend 
aan de RUG en aan de eigen universiteit. 
Een overzicht van alle bursalen, afgestu-
deerden en gepromoveerden is te vinden 
op www.rug.nl/ebf > alle bursalen

200 euro

0 euro

200 euro

416 euro

216 euro

200 euro

R e ke n vo o r b e e l d : 

Inkomstenbelasting      42%     52%

Jaarlijkse schenking zonder notariële akte

Teruggave via belastingaftrek

Uw netto betaling

Jaarlijkse schenking met notariële akte

Teruggave via belastingaftrek

Uw netto betaling

100 euro

0 euro

100 euro

172 euro

72 euro

100 euro

Voor nadere informatie over donaties, schenkingen en legaten kunt u contact 
opnemen met: Franck Smit, +31 (0) 50 363 75 97, bleuminkfonds@rug.nl


