Sarah Bomkapre Kamara (Sierra Leone, 1979) volgt sinds september
2011 een masterstudie International Journalism, dankzij een beurs
van het Eric Bleumink Fonds. Als journalist bij radiozender Cotton
Tree News interviewde ze al nationale en internationale grootheden,
maar haar uiteindelijke doel is hoogleraar journalistiek worden.
OVNNFS EFDFNCFS

6OJWFSTJUZPG(SPOJOHFO%FWFMPQNFOU'VOE

/ * & 6 8 4 # 3 * & '

Giving a voice
to women

Getting an education in a country like Sierra Leone
isn’t easy. Education is highly respected but also
very expensive. Both of my parents are poor but
nevertheless, they wanted their kids to be educated.
The determination of my parents out of a meager
income to educate us motivates me tremendously.
I felt lucky as a girl in school: over fifty percent of
the female population in Sierra Leone has never
been to school.
I was just entering high school when the decade
long civil war broke out. Both infrastructure and
social structures in the country were destroyed. You
had to be determined to continue going to school.
I remember once taking an exam amidst gun fire.
Somehow, we managed to block out those sounds,
concentrate and pass the exams. What a miracle!

Learn more about journalism
Growing up, I always wanted a job that would have
an impact on people’s lives. Journalism, for me,
became the way. Throughout my career in Sierra
Leone, women’s issues were my focal point. Having
grown up in an environment where women have
been marginalised, brutalised and excluded from
getting an education, I saw it as my mission to
give a voice to women in Sierra Leone. Therefore,
whether it was interviewing Nobel Peace Laureate
President Ellen Johnson Sirleaf of Liberia, UN Goodwill Ambassador Angelique Kidjo, or just giving a

voice to women and young people in the tiniest
remote villages in Sierra Leone, journalism was the
tool for me to make a difference in my country. My
quest to learn more about journalism encouraged
me to enroll in the Mass Communications
Programme at Fourah Bay College-University
of Sierra Leone.

Getting empowered
But I didn’t want to stop there. I wanted to further
my education and now I am here in Groningen.
Studying for an MA in International Journalism has
been challenging. Every day, I learn a new perspective about the theories and practices of a profession
I have come to love.
I would like to emulate the good examples of my
role models like the late Professor Wangari Mathai,
of Kenya; former CNN correspondent Christiane
Amanpour and Ms. Bernadette Cole, the first female
Dean of the Faculty of Arts at the University of
Sierra Leone. I believe that to make a difference, one
must first be empowered. Part of empowerment for
me is getting an education. As mother Theresa once
said, “To keep a lamp burning, you must put oil
in it.” Becoming a university Professor is my goal.
However, wherever I find myself in the future, in
whatever capacity, I would like to make a difference
in people’s lives. That is more important to me than
anything in the world.
Tekst: Sarah Bomkapre Kamara
Foto: Gerhard Taatgen

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.

Bursalen
Huidige studenten
Doordat één van de dit jaar geselecteerde bursalen zich op het laatste moment om persoonlijke
redenen moest terugtrekken, zijn er momenteel
twee EBF-studenten in Groningen.
Sarah Bomkapre Kamara Kamara (Sierra
Leone, 1979) kreeg in september 2011 een
beurs toegekend voor een master International
Journalism van 18 maanden. Voor haar komst
naar Groningen werkte Sarah bij Cotton Tree
News (www.cottontreenews.com), een onafhankelijk radioproject aan de University of Sierra
Leone. Ze was onder meer presentatrice van
een dagelijks lunchprogramma en een wekelijks
programma over educatie. Op de voorzijde van
deze nieuwsbrief schrijft ze over haar achtergrond en toekomstplannen.
Dilalew Mekonnen (Ethiopië, 1983) ontving in
2010 een beurs 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.

Afgestudeerden
Het afgelopen jaar zijn maar liefst zes
EBF-studenten afgestudeerd:
Francis Ssebiryo (Uganda, 1982) behaalde zijn master Population Studies
met het onderzoek ‘Disparities in
HIV/AIDS progression among children
aged under 15 years in Uganda’.
Chisha Keegan (Zambia, 1984) rondde
een master Economics af.
Petronella Makoni (Zimbabwe, 1985)
behaalde haar master International
Law en werkt inmiddels als junior
legal researcher bij een NGO in
Zimbabwe.
El-Hacen Mohamed (Mauretanië, 1980)
onderzocht in Groningen onder meer
‘The effects of climate change on
seagrass meadows’ en behaalde in
oktober 2011 zijn master Ecology &
Evolution.
Pham Duc Hung (Vietnam, 1985)
rondde in september 2011 een tweejarige master Medical Pharmaceutical
Sciences af.
Olivia Jelenje (Malawi, 1979) behaalde
in november 2011 haar master
Population Studies.

Fondsenwerving
Het afgelopen jaar zijn er verschillende wervingsacties voor het Eric Bleumink Fonds gehouden.
Van 6 t/m 16 december 2010 was de Alumnidesk actief voor het EBF. Reden was het tienjarig
bestaan van het fonds. RUG-studenten belden
oud-donateurs met de vraag of zij bereid waren
het fonds opnieuw te steunen. De resultaten
waren zeer positief, bijna 40 % wilde opnieuw
geven. In totaal leverde de belcampagne ruim
€10.000 op.
In februari 2011 werd Frans Zwarts opgevolgd
door Elmer Sterken als rector magnificus van de
Rijksuniversiteit Groningen en daarmee ook als
voorzitter van het EBF. Ter gelegenheid hiervan
riep Zwarts iedereen op te doneren. Zijn oproep
bracht bijna € 4.000 op. Aanvullend hielden
de studentenverenigingen Albertus, Bernlef,
Cleopatra, Dionysos, Dizkartes, NSG, Unitas en
Vindicat inzamelingsacties tijdens de ‘Tour de
Frans’, de afscheidstournee van Zwarts langs de
verenigingen. De opbrengst van deze actie was
€ 5.000. Naar aanleiding van de studentenacties
besloot een alumnus via een notariële akte in

de komende vijf jaar € 1.500 per jaar te
doneren aan het EBF. Overigens ontving
het EBF daarnaast nog meer nieuwe
giften in de vorm van een notariële
akte, voor € 5.560 per jaar.
Ook bij de aanvang van het Academisch
Jaar in september 2011 mocht het fonds
zich verheugen op veel steun vanuit de
studentenwereld.
Zowel de Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging als studentenvereniging Dizkartes hielden een veiling
waarvan de totale opbrengst € 4.250 was.
Medewerkers en alumni van universiteit toonden hun betrokkenheid door
bijvoorbeeld ter gelegenheid van hun
oratie of verjaardag op te roepen te
doneren aan het EBF. Deze acties
brachten ongeveer € 2.500 op.

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

