
In Groningen 
heb ik een 

nieuwe wereld 
ontdekt

Messina Lauretta Manirakiza (Burundi, 1986) wil de mensenrechten en het 
bestuur in haar land verbeteren. Dus ging ze een LLM International Economic 
and Business Law volgen. In Groningen. Want mensenrechten, economisch 

recht en handelsrecht zijn volgens Messina nauw met elkaar verweven.
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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.

Sinds enkele jaren lijkt het de goede kant op te 
gaan met Burundi. Het land, een van de armste ter 
wereld, was na de verkiezingen in 1993 ruim tien 
jaar verwikkeld in een zeer gewelddadige burgeroor-
log. Burundi kampt nog steeds met veiligheidspro-
blemen, schendingen van de mensenrechten en een 
zwak sociaaleconomisch bestuurssysteem. Maar er 
wordt ook vooruitgang geboekt, met democratische, 
justitiële en bestuurlijke hervormingen. In deze  
ontwikkeling hoopt Messina Lauretta Manirakiza 
als jurist een rol te kunnen spelen.

Oorlog
‘Messina: ‘Door de jarenlange burgeroorlog is Burun-
di ontwricht, ook de universiteit. Gelukkig gaat het 
nu beter, maar tot enkele jaren geleden was er een 
ernstig tekort aan middelen en verlieten veel goe-
dopgeleide docenten het land. Daarom heb ik mijn 
opleiding aan de universiteit in Rwanda gevolgd. 
Daar duurde de oorlog korter en is de opbouw al 
langer bezig. Studeren in Rwanda is duur. Mijn 
moeder, die ook jurist is, heeft voor mij een lening 
moeten afsluiten. Maar ik ben blij dat ik die kans 
heb gehad. Rwanda is tweetalig, zodat ik naast Frans 
ook Engels leerde. En het heeft een gemengd rechts-
systeem met zowel common law als Romeins recht. 
Dat is voor een jurist heel leerzaam.
Ik heb altijd interesse gehad in mensenrechten. 
Tijdens mijn stage gaf ik juridisch advies aan kinds-
oldaten in Burundi. En ik heb gewerkt bij de Justice 
and Peace Commission in een project rond seksueel 
geweld tegen vrouwen. Door familieomstandighe-
den moest ik in 2011 terug naar Rwanda. Ik kwam 
terecht bij een advocatenkantoor dat gespecialiseerd 
is in bedrijfsrecht. In eerste instantie leken mensen-
rechten en bedrijfsrecht me twee heel verschillende 

zaken. Maar al snel zag ik dat beide een belangrijke 
rol spelen in de ontwikkeling van een land. Duide-
lijkheid op het gebied van belastingen, investerin-
gen, eigendom, handel en arbeidsrecht is essentieel 
voor een gezonde, internationale economie. En dat 
is weer een basis voor een politiek systeem dat men-
senrechten respecteert en goed bestuur nastreeft.’ 

Groningen
‘Burundi heeft een enorme behoefte aan goed opge-
leide mensen, gespecialiseerde juristen, mensen 
die nieuwe strategieën kunnen ontwikkelen en 
uitvoeren. Daarom wilde ik zo graag verder studeren 
in Europa. Ik had veel over Nederland gehoord, 
omdat het een intensieve onderwijssamenwerking 
heeft met Rwanda en veel van mijn docenten er 
een opleiding hebben gevolgd. Bij Groningen was 
de informatie over de studie het duidelijkst en de 
mensen van het International Office waren enorm 
behulpzaam. Dus Groningen is het geworden. Maar 
zonder beurs had ik hier nooit kunnen studeren.
Ik heb hier een nieuwe wereld ontdekt. In mijn land 
hebben veel mensen de neiging hun open geest en 
creativiteit te verliezen.  Door al die jarenlange con-
flicten denken ze dat de situatie niet te veranderen 
is. Hier in Groningen zie ik elke dag, elke minuut, 
dat een samenleving wél goed kan functioneren. 
Dat je verschillende visies gewoon met elkaar kunt 
delen. Dat vrouwen les kunnen krijgen en een 
invloedrijke positie kunnen hebben. Dat je dromen 
bewaarheid kunnen worden. Ik leer ook veel in 
mijn vakgebied. In Europa is er bijvoorbeeld veel 
meer jurisprudentie. Er zijn veel meer praktijkvoor-
beelden hoe je de rechtstheorie kunt toepassen. Dat 
is erg leerzaam.’
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Bursalen

Huidige  bursalen

Er zijn momenteel zes EBF-studenten, waar-
van vier in september 2013 met hun studie 
in Groningen zijn begonnen.

    Bimal Prajapati  (Nepal, 1988) volgt de 
Master Medical and Pharmaceutical Drug 
Innovation, een 2-jarige researchmaster 
waarvoor alleen excellente studenten 
worden toegelaten. Bimal behaalde zijn 
bachelor farmacie aan de Kathmandu Uni-
versity in 2012 als beste student van zijn 
lichting.  

    Maisya Farhati  (Indonesië, 1987) kreeg 
een beurs voor de Master International 
Economics and Business van 12 maanden. 
In 2010 sloot ze haar bachelor Economie 
aan de Universitas Gadjah Mada (UGM) 
cum laude af. Ook vertegenwoordigde ze 
UGM op enkele internationale studenten-
conferenties en uitwisselingsprogramma’s. 
Voordat ze in Groningen met haar studie 
begon, werkte ze bij de APEC Business Ad-
visory Council (ABAC) Indonesia. 

    Messina Laurette Manirakiza  (Burundi, 
1986) is begonnen met de Master Inter-
national Economic and Business Law van 
12 maanden. Op de voorpagina van deze 
nieuwsbrief leest u meer over Messina.

    Shayera Moula  (Bangladesh, 1985) ontving 
een beurs voor een masterstudie Internatio-
nal Journalism van 18 maanden. Shayera 
werkt sinds 2003 bij het Engelstalige dag-
blad The Daily Star. Daarnaast was ze actief 
als freelancer voor een jeugdmagazine en 
voor het maandblad FORUM. Haar journa-
listieke werk bezorgde haar een plaats in de 
Bangladesh Alliance Women Leadership top 
500 van werkende vrouwen in 2011.

   Amisah Bakuri   (Ghana, 1988) heeft sinds 
september 2012 een beurs voor 24 maan-
den voor de researchmaster Modern History 
& International Relations. 

   Mustapha Tisan Abdu-Aguye   (Nigeria, 1988) 
begon in september 2012 aan een twee jaar 
durende topmaster Nanoscience. 

Afgestudeerden

    Sarah Bomkapre Kamara (Sierra Leone, 
1979) behaalde in mei 2013 haar bul voor 
de masterstudie International Journalism. 
In oktober van dit jaar ontving ze een 
Voice Magazine Achievers Award van Voice 
Magazine, the african news magazine in 
the Netherlands. Op haar website www.
sarahbomkapre.com kunt u meer lezen over 
haar huidige activiteiten. 

    Melkamu Aboma Tolera    (Ethiopië, 1987) 
rondde in september zijn MA International 
Law and the Law of International Organiza-
tions af. Malkuma is teruggekeerd naar de 
Bahir Dar University waar hij werkzaam is 
als docent.

    Shirish Darak (India, 1977) is op 21 no-
vember 2013 gepromoveerd aan de RUG. 
Shirish kreeg in 2007 een beurs voor een 
Master Population Studies in Groningen 
die hij cum laude afrondde. In 2009 begon 
hij aan zijn PhD, deels in Groningen en 
deels in India. Ondanks dat hij in 2012 een 
ingrijpende behandeling tegen kanker heeft 
ondergaan, wist Shirish zijn PhD in vier jaar 
af te ronden.

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.

Fondsenwerving

Ook in 2012 werd de jaarlijkse EBF-cam-
pagne gehouden, met een acceptgiro-actie 
onder alle alumni en een bel-actie onder 
oud-donateurs. Beide acties leverden een 
prachtig resultaat op van respectievelijk  
€ 36.809 en €14.519. 
In juni 2013 vond een symposium plaats 
ter gelegenheid van het afscheid van prof. 
dr. John Degener en prof. dr. Jan Wilschut 
van de afdeling Medische Microbiologie bij 
het Universitair Medisch Centrum Gronin-
gen. De cadeausuggestie van beide hoogle-
raren om geld naar het EBF over te maken, 
vond veel navolging en bracht maar liefst  
€ 2.237 op.
Meer bijzondere acties waren er van de 
Stichting Oecumenische Vieringen 

Bimal Prajapati, Messina Laurette Manirakiza en Maisya 
Farhati werden dit najaar ontvangen door de bestuurs- 
leden Elmer Sterken en Pieter Boele van Hensbroek.

Groningen die opnieuw een collecte voor 
het EBF hield, alumni Alren Dijkstra en 
Petra Schilders die geld inzamelden ter ge-
legenheid van hun huwelijk, studievereni-
ging Dizkartes, die voor het EBF een veiling 
organiseerde en alumnus Ok Pannenborg, 
die een fraaie donatie aan het EBF deed.  
Bij elkaar doneerden zij € 6.697.
Het EBF heeft inmiddels 560 vaste dona-
teurs die het fonds met een notariële akte  
of doorlopende machtiging steunen. Tussen 
1 december 2012 en 20 november 2013 was 
de opbrengst aan doorlopende giften  
€ 39.117. Daarnaast kwam er in deze  
periode € 62.489 binnen van 1.247 mensen 
die een eenmalige donatie deden.
Het bestuur van het Eric Bleumink Fonds  
is alle donateurs voor hun giften en initia-
tieven enorm dankbaar. 


