
‘Some people are born great, some have greatness 
thrust upon them and some achieve greatness.’ Zo 
begint de motivatiebrief van Petronella Makoni bij 
haar beursaanvraag. Het citaat, dat ze tien jaar gele-
den van een leraar op school hoorde, maakte diepe 
indruk. ‘Ik kom uit een eenvoudig gezin en ik kreeg 
de “grootheid” niet toegeworpen. Dus besloot ik 
dat het aan mij zelf was om dit na te streven.’ Haar 
kracht, vertelt Petronella, is dat ze kan spreken in 
het openbaar. ‘Als kind al werd ik vaak gevraagd  
om het woord te voeren als bijvoorbeeld een dorps-
genoot een conflict had met de autoriteiten. Die 
gave wilde ik gebruiken om mijn droom te verwe-
zenlijken: het onrecht in mijn land bestrijden.’ 

Internationaal
Op de vraag in hoeverre haar droom al is uitgeko-
men, antwoordt Petronella volmondig ‘heel ver.’ 
‘Nadat ik mijn besluit had genomen ben ik hard 
gaan werken om hoge cijfers te halen zodat ik  
rechten kon gaan studeren aan de Universiteit van 
Zimbabwe.’ Daar volgde ze vooral vakken met een 
internationaal aspect, zoals Milieurecht, Vrouwen-
rechten en Mensenrechten. ‘Iedereen vroeg waarom 
ik niet, net als de meeste van mijn medestudenten, 
iets koos waar ik geld mee kon verdienen, zoals 
Bedrijfsrecht. Maar hoe meer ik mij verdiepte in 
het Internationaal Recht, hoe meer ik ervan over-
tuigd werd dat dat voor mij de juiste richting is. De 
mensenrechtenschendingen, de milieuproblemen, 
de manier waarop multinationals opereren, al die 
problemen in mijn land hebben een internationale 
context.’ 

Verliefd
In Zimbabwe bestaat geen masteropleiding Inter-
nationaal Recht. Dus deed Petronella, nadat zij 
haar bachelor gehaald had, praktijkervaring op als 
advocaat en officier van justitie. Tot ze een poster 
zag met een foto die haar fantasie op hol deed slaan. 
De poster was van het Groningse masterprogramma 
International Law and the Law of International 
Organizations. En op de foto stond het Academiege-
bouw van de RUG. ‘Ik werd verliefd op dat gebouw 
en dacht daar wil ik studeren’. Het bevalt haar goed 
in Groningen. Petronella geniet van de manier van 
onderwijs waarbij studenten geprikkeld worden om 
zelf te denken. Ze vindt het geweldig dat ze ein-
delijk toegang heeft tot een goede bibliotheek en 
moderne onderwijsfaciliteiten. Ook de contacten 
met studenten van allerlei nationaliteiten vindt ze 
zeer stimulerend. 

Verder dromen
De droom begon meer dan tien jaar geleden. Hoe 
gaat het de volgende tien jaar verder? ‘Ik zie mijn 
toekomst als een jurist die met grondige kennis van 
internationaal recht een gesprekspartner kan zijn. 
Bijvoorbeeld voor regeringen en internationale 
bedrijven, om zo de situatie in mijn land te verbete-
ren. Verder hoop ik goede relaties op te bouwen met 
universiteiten over de hele wereld. Misschien kan 
ik in Groningen de basis leggen voor een langdurig  
uitwisselingsprogramma met Zimbabwe.’

Tekst: Ineke Molenaar

Verliefd op 
een foto

Petronella Makoni (Zimbabwe, 1985) kreeg in 2010 een beurs 
van het Eric Bleumink Fonds om een master International Law 
and the Law of Organizations te volgen. Ze wil de rechtspositie 
van de bevolking in haar land verbeteren.
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Bescherm het milieu en help het EBF om kosten te besparen. Ontvang deze nieuwsbrief voortaan digitaal.  
U kunt zich opgeven via www.rug.nl/ebf.



Tien jaar Eric Bleumink Fonds
Het Eric Bleumink Fonds viert zijn tienjarig bestaan. In 2000 werd het fonds opgericht 

met de bedoeling de loopbaan van talentvolle studenten en jonge onderzoekers uit 

ontwikkelingslanden te ondersteunen. Dankzij de steun van alumni, medewerkers en 

relaties van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het EBF de afgelopen tien jaar ruim 

veertig beurzen kunnen uitdelen. Vierendertig bursalen hebben inmiddels hun master- 

of PhD-opleiding afgerond aan de RUG. Zeven bursalen zijn onlangs begonnen en dus 

nog bezig met hun studie. Wat betekende het om in Groningen te studeren? En hoe 

vergaat het ze nu? Zeven oud-studenten vertellen over hun ervaringen.

Zeven kilo kwijt

Sinds 1996 werk ik al bij het International Centre for Diarrhoeal Disease Research 
in Dhaka. Na mijn terugkeer uit Groningen in 2002 kreeg ik daar opnieuw een 
baan. Op dit moment ben ik manager in het HIV/Aids-programma. We doen  
onderzoek onder mannelijke homoseksuelen, mannelijke prostituees en  
transseksuelen in Bangladesh. Met die gegevens kunnen gezondheids- en 
voorlichtingsprogramma’s worden ontwikkeld om HIV-besmetting bij deze  
risicogroepen te verminderen.
Van Groningen mis ik vooral de grote bibliotheek, maar ook de vriendschappen, 
het films kijken in Pathé en het ’s nachts fietsen op straat. Toen ik in Groningen 
kwam, heb ik meteen een fiets gekocht. In het begin kostte het me 45 minuten om 
de zes kilometer af te leggen van mijn huis aan de Hyacinthstraat tot het WSN- 
gebouw. Na een paar maanden deed ik het in 15 minuten en was ik zeven kilo kwijt. 

Masud Reza (Bangladesh, 1967)
Studie: MSc Population Studies, 2002
Huidige functie: manager in het HIV/Aids- 
programma van het International Centre for  
Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh

Het was een eer

Mijn ambitie? Ik wil het verschil maken. Een cliché, maar waar. 
Sinds ik Groningen heb verlaten ben ik niet meer echt thuis in 
Uganda geweest, maar heb ik gewerkt in verschillende landen. Nu 
woon en werk ik in Sudan. Ik ben een Reports Officer bij de United 
Nations. En ik schrijf. Fictie. De studie in Groningen bereidde me 
voor op een professionele carrière in de humanitaire hulpverlening 
en bood me het begin van een loopbaan. Het was een eer om mee 
te mogen doen met dit studieprogramma. Monica Arach  (Uganda, 1979) 

Studie: MA Humanitarian Assistance (NOHA), 2004
Huidige functie: Reports Officer, United Nations  
en schrijfster, won in 2007 de Caine Prize for  
African Writing, Sudan

Contact met wetenschappers

Op dit moment ben ik voorzitter van een orthopedisch trainingsprogramma 
aan de Gadjah Mada University in Yogyakarta. Daarnaast ben ik docent en 
promotiebegeleider. En ik ben copromotor van twee PhD-studenten aan de 
RUG. Volgend jaar hoop ik een hoogleraargraad Biomedical Engineering te 
halen. Mijn ambitie is een onderzoeksafdeling op dat gebied op te richten 
met een groep voor orthopedische chirurgie. Dankzij mijn studie in  
Groningen heb ik veel gemakkelijker contact kunnen leggen met andere  
wetenschappers in mijn vakgebied. Wat ik heb overgenomen aan Nederlandse 
gewoontes? Punctualiteit en discipline.

Rahadyan Magetsari  (Indonesië, 1956) 
Studie: PhD Medische wetenschappen, 2005
Huidige functie: docent, promotiebegeleider en 
voorzitter orthopedisch trainingsprogramma,  
Gadjah Mada University Yogyakarta, Indonesië

Op onze website www.rug.nl/ebf staan nog meer interviews met bursalen.



Ik mis mijn fiets!

Eigenlijk mis ik Groningen niet echt. Ik heb nog steeds contact met al mijn 
vrienden die ik bij de RUG heb leren kennen. Wat ik wel mis: MIJN FIETS! 
Dankzij de studie benader ik dingen nu op een meer mondiale manier. Ik zie 
mensen, waar ter wereld ze ook vandaan komen, als gelijken. In plaats van 
me te richten op specifieke landen of continenten denk ik nu na over hoe je 
de wereld als geheel kunt verbeteren. Mijn leven in Kampala, de hoofdstad 
van Uganda, is prachtig. Ik heb een leidinggevende positie bij de Central Bank 
of Uganda. Mijn werk bestaat uit het analyseren van de financiële markten 
onder meer op het gebied van effecten. Daarnaast volg ik een PhD-studie en 
ben ik predikant. Binnenkort ga ik trouwen.

Moses Kwesiga  (Uganda, 1977)
Studie: MSc. Econometrics, 2006
Huidige functie: Head of Government Securities 
Section, Financial Markets Department, Central 
Bank of Uganda, PhD-studie aan de Makerer 
University, predikant, Uganda

Specialiseren

Het studiejaar in Groningen opende een deur voor mij, dankzij de kennis die ik 
opdeed in de lessen over EU/WTO-recht. Na dat jaar heb ik drie jaar in Brussel 
gewerkt en ben ik gepromoveerd aan de Queen Mary University of London. Op 
dit moment volg ik een tweede LLM-opleiding aan Harvard. Uiteindelijk hoop 
ik terug te keren naar China en me daar als jurist, maar ook als onderzoeker en 
docent, verder te specialiseren in antitrust- en handelsrecht. Ik mis vooral de 
vriendelijke sfeer in Groningen en de stafleden van het LLM-programma. Zij zijn 
niet alleen aardig, maar voelen zich ook echt betrokken bij hun studenten.Yan Luo (China, 1981) 

Studie: LLM International Law and the Law of  
International Organisations, 2003 
Huidige functie: volgt een tweede LLM-opleiding  
aan de Harvard Law School, USA

Creatief denken

Ik heb bij drie verschillende universiteiten gestudeerd in drie verschillende 
landen. Al die verschillende culturen, standpunten en manieren van lesgeven 
hebben mijn horizon verbreed, zowel in mijn werk als in mijn privéleven. 
Ik geef nu trainingen en breng adviezen uit aan beursgenoteerde bedrijven. 
Daarnaast geef ik in mijn vrije tijd les aan de universiteit. Ik geef les zoals 
mijn docenten in Groningen dat ook hebben gedaan en stimuleer mijn 
studenten creatief te denken, te experimenteren en een onderwerp vanuit alle 
invalshoeken te bekijken. Ik mis het fietsen erg, de parken en de markt waar 
je gebakken vis met patat en mayonaise kunt kopen. Mijn droom is om in 
Indonesië een soort keten op te zetten van culturele, educatieve hotels, waar 
bezoekers maar ook kinderen uit de regio iets kunnen leren over onze kunst 
en cultuur. 

Rowena Suryobroto  (Indonesië, 1978)
Studie: MSc International Financial Management, 2002
Huidige functie: Head of Research bij Asia Financial 
Network (investor relations), Indonesië

Intensieve periode

Als student uit Vietnam heb ik genoten van de moderne studiefaciliteiten en 
de geweldige bibliotheek. Dankzij het studieprogramma heb ik veel kunnen 
reizen, naar Polen, Zweden en Zwitserland, voor workshops en stages. Alles 
was zo goed georganiseerd. Ik kan de medewerkers van de RUG en iedereen 
die doneert aan het EBF niet genoeg danken en hoop dat meer studenten 
uit ontwikkelingslanden deze mogelijkheden krijgen. Het was een intensieve 
periode en ik heb heel veel tijd besteed aan het studeren. In het internationaal 
studentenhuis waar ik woonde was het erg leuk. We hebben veel gepraat, 
grapjes gemaakt en traditionele gerechten voor elkaar gemaakt. 

Hong Hanh Vu   (Vietnam, 1984) 
Studie: MA Humanitarian Assistance (NOHA ), 2010  
Huidige functie: stagiaire bij het ReliefWeb Project, 
United Nations, Zwitserland



Bursalen

Nieuwe studenten

In september 2010 kregen zes nieuwe  
masterstudenten een beurs:

    Olivia Jelenje (Malawi, 1979) voor een
master Population Studies van 12 maanden. 
Olivia werkt op het College of  Medicine, 
campus Mangochi. Zij is onderzoeker in 
een groot project (Malawi-Liverpool Well-
come Trust) op het gebied van voeding en 
malaria bij jonge kinderen in de regio. Het 
bijzondere van Olivia is dat zij demogra-
fisch en klinisch onderzoek combineert. 
Hierover wil zij meer leren in Groningen. 

    Francis Ssebiryo (Uganda, 1982) voor een 
master Population Studies van 12 maanden. 
Francis haalde zijn bachelor Population 
Studies aan de Makarere University in 
Kampala waar hij nu werkt als onderzoeker 
op het gebied van gezondheid en HIV-
Aids voor het Institute of Statistics and 
Applied Economics. Hij wil zijn bestaande 
onderzoekscapaciteiten uitbreiden naar 
bevolkingsanalyses.

   Chisha Keegan (Zambia, 1984) voor een 
master Economics van 12 maanden. Chisha 
haalde zijn bachelor in Economics aan de 
University of Zambia (UNZA). Hij werkt 
aan deze universiteit als docent en wil 
zich met zijn studie in Groningen verder 
bekwamen als docent en onderzoeker. 

   Dilalew Mekonnen (Ethiopië, 1983) voor 
een master Euroculture van 16 maanden 
(waarvan één semester aan een Europese
Euroculture partneruniversiteit, een 
zogeheten double degree programma). 
Dilalew haalde zijn bachelor of Education 
in English aan de Debub University en 
aan de Addis Ababa University zijn master 
Journalism and Communications.

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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Fondsenwerving

In december 2010 wordt er opnieuw een campagne gehouden onder alumni van 
de RUG. Vorig jaar was de opbrengst van deze actie 33.661 euro aan eenmalige 
donaties en 3.721 euro aan doorlopende giften. Daarnaast hielden verschillende 
mensen het afgelopen jaar weer bijzondere acties om geld in te zamelen voor het 
fonds, bijvoorbeeld vanwege hun verjaardag, omdat ze met emiraat gingen of 
omdat ze op een andere manier afscheid namen van de RUG. Zo wisten  
drs. Ton Kee en Ria van Ruiswijk, drs. Madeleine Gardeur, prof.dr.ir. Léon Janssen, 
prof.dr. Pim Kooij, prof.dr. Theo Kuipers, prof.dr. Jan Oosterhaven en  
prof.dr. Johan Groothoff samen in totaal 5.463 euro bij elkaar te brengen. 

El-Hacen Mohamed (Mauretanië, 1980) is in 
2009 begonnen aan een master Ecology & 
Evolution met financiële hulp van Natuur-
monumenten. Nu kan hij met een beurs 
voor 12 maanden van het Eric Bleumink
Fonds zijn master ook daadwerkelijk 
afronden. Hij wil aan de RUG uitgroeien 
tot een volwaardig bioloog en wordt daarin 
gesteund door zijn werkgever, het Parc 
National du Banc d’Arguin.

Petronella Makoni (Zimbabwe, 1985) voor 
een master International Law voor 12 
maanden. In het interview op pagina 1 van 
deze nieuwsbrief leest u meer over haar.

Overige bursalen 

   Darak Shirinivasan Satyanarayan (India, 
1977) volgde, dankzij een eerdere beurs van 
het EBF, een masterprogramma Population 
Studies in Groningen dat hij cum laude 
afsloot. In 2009 kreeg hij een beurs voor 
een PhD-onderzoek naar ‘Reproductive 
Career of Couples with HIV in India’. Hij is 
momenteel verbonden aan het Population 
Research Center van de RUG. 

   Pham Duc Hung (Vietnam, 1985) kreeg in 
2009 een beurs voor 24 maanden voor een 
master Medical Pharmaceutical Sciences. 
Hij studeerde in 2008 als beste student van 
zijn jaar af aan de Ho Chi Min University. 

   Drie studenten behaalden het afgelopen 
jaar hun masterdiploma. Een speciale 
vermelding verdient Magdalena Magina 
(Tanzania, 1965). Halverwege haar studie 
moest zij een hartoperatie ondergaan. 
Desondanks wist zij haar master Educatio-
nal Effectiveness & Instructional Design 
binnen de gewone tijd en met zeer goede 
resultaten af te ronden.  

10 jaar

Bedankt voor uw steun!

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.


