
Het Eric Bleumink Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen verstrekt beurzen aan talentvolle studenten en onderzoekers 
uit ontwikkelingslanden. Sinds de oprichting in mei 2000 hebben al ruim vijftig studenten een beurs gekregen. 

Verschil 
stimuleert

Al sinds zijn jeugd is Samuel Ng’ang’a Bakari 
(Kenia, 1981) geïnteresseerd in de natuur. ‘Ik 
ga graag de velden of bossen in en voel me 
goed als ik buiten ben. Al jong realiseerde ik 
me dat je voorzichtig met de natuur moet 
omgaan, het is je habitat, je leefgebied. Ik 
wilde begrijpen hoe een ecosysteem met 
alle verschillende soorten planten en dieren 
in elkaar zit, om zo de kennis te ontwikkelen 
die nodig is voor de bescherming van dat 
systeem. In Kenia wordt natuur nog vooral 
gezien als iets waar je aan kunt verdienen, 
een economische bron. Mijn ambitie is daar 
verandering in te brengen en mensen te 
laten zien dat een duurzame omgang met je 
leefomgeving op de lange termijn de samen-
leving meer oplevert.’

Crowdfunding
Hoewel Samuel op de middelbare school tot 
de topstudenten behoorde, kon hij we-
gens geldgebrek geen academische studie 
volgen. Hij kwam te werken bij een regionale 

natuurbeschermingsorganisatie, eerst als 
vrijwilliger, maar al snel in een leidende rol. In 
2008 maakte ecologe prof.dr. Irene Tieleman 
kennis met hem toen zij in Kenia een onder-
zoeksproject  met National Museums Kenya 
(NMK) voorbereidde. Tieleman was onder de 
indruk en wist voldoende geld in te zamelen 
om een universitaire studie in Kenia voor  
Samuel te bekostigen. In 2013 rondde hij 
deze af met een ‘Second Class Honours- 
Upper Division’ onderscheiding. Via crowd-
funding lukte het geld bij elkaar te krijgen 
voor het eerste jaar van een vervolgstudie in 
Groningen. Dankzij de EBF-beurs kan Samuel 
deze studie nu afmaken. 

Anderen opleiden
‘Dat ik in Groningen kan studeren betekent 
veel voor me. De manier waarop je begeleid 
wordt is heel anders. Hier krijg je steun en 
word je geholpen met de richting van het 
onderzoek, zodat je dat vervolgens zelf kunt 
inrichten. In Kenia is er vaak nauwelijks tijd 

voor begeleiding. De faciliteiten zijn in Gro-
ningen ook oneindig veel beter. En ik leer hier 
andere dingen, bijvoorbeeld dat verschillen 
in achtergrond, in cultuur, goed kunnen zijn. 
Verschil stimuleert juist wederzijds.’ 
Zijn afstudeerprojecten doet Samuel in de 
context van het leeuwerikenonderzoek van 
Tieleman in Kenia. In het verleden was hij 
als veldassistent betrokken bij de start. ‘Met 
mijn huidige onderzoek hoop ik meer te 
weten te komen over het ecosysteem van de 
leeuweriken en andere graslandbewoners in 
Kenia. Bij veel soorten zie je achteruitgang en 
bedreigingen. Ik wil weten wat de onder-
liggende mechanismen zijn. Met die kennis 
kan ik lokale studenten, boeren en bewoners 
opleiden en helpen bij de bescherming van 
ons leefgebied.’

Kijk op www.rug.nl/research/physiological-ecology/
kenya/ voor video’s en meer informatie over  
het Kenia-project van Irene Tieleman en haar 
onderzoeksgroep.
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Een academische studie leek onmogelijk voor Samuel 
Ng’ang’a Bakari. Simpelweg omdat hij het geld er 
niet voor had. Tot hij hoogleraar dierecologie Irene 
Tieleman ontmoette. Mede dankzij haar inzet lijkt 
Samuels droom toch werkelijkheid te worden.
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Huidige bursalen 

Samiksha Ghimire (Nepal, 1988) 
begon in september 2013 met een MSc Me-
dical Pharmaceutical Sciences in Groningen. 
Het eerste jaar kon ze met veel moeite zelf 
bekostigen, mede door de verkoop van haar 
huis in Nepal. Per september 2014 is haar, 
op voordracht van haar docenten, een beurs 
toegekend zodat ze haar studie in Groningen 
kan afronden. 

Samuel Ng’ang’a Bakari (Kenia, 1981) 
kreeg een beurs om zijn studie MSc Ecology 
and Evolution af te maken (zie de voorzijde).

Jean Claude Rwibasira (Rwanda, 1984)  
kreeg een beurs voor 12 maanden voor een 
master Criminal Law and Criminology. Jean 
Claude haalde een bachelor aan de National 
University of Rwanda en startte vervolgens 
een organisatie voor rechtshulp aan armen 

Afgestudeerden in 2014

Shayera Moula (Bangladesh, 1985)  
MA International Journalism

Maisya Farhati (Indonesië, 1987)  
MA International Economics and Business

Messina Laurette Manirakiza (Burundi, 1986) 
MA International Economic and Business Law 

Amisah Bakuri (Ghana, 1988) MA Modern 
History & International Relations

Mustapha Tisan Abdu-Aguye (Nigeria, 1988) 
MA Nanoscience 

Sinds de start van het EBF hebben al 47 studenten 
een diploma in Groningen behaald. Op rug.nl/
ebf (ga naar ‘de stu denten van het Eric Bleumink 
Fonds’) vertellen een aantal oud-studenten hoe  
het nu met hen gaat.

Resultaten fondswerving

Het Eric Bleumink Fonds heeft inmiddels  
551 vaste donateurs die het fonds met een 
notariële akte of doorlopende machtiging 
steunen. Daarnaast waren er  898 donateurs 
die het afgelopen jaar eenmalig hebben 
gegeven. De voorlopige opbrengst van het 
fonds over het afgelopen jaar is € 93.591. 
Naast de vele giften van alumni, studenten en 
medewerkers van de RUG tijdens de jaarlijkse 
acceptgiro- en belcampagne, mochten  
we onder meer een gift van € 3.333 van  
Machinery Products and Development  
Holding BV ontvangen. Ook vermeldens-
waardig zijn een veiling van studievereniging 
Dizkartes met een opbrengst van € 1.078 
en een inzameling rond de oratie van Joost 
Herman die € 375 opbracht.

Het bestuur van het Eric Bleumink Fonds is 
alle donateurs voor hun giften en initiatieven 
enorm dankbaar.

Alumnus van het Jaar

Monica Arac de Nyeko (Oeganda, 1979) is door de RUG verkozen tot Alumnus van het Jaar 
2014. Monica is schrijfster van internationaal erkende, prijswinnende literatuur en humanitair 
specialist bij UNICEF . Ze kreeg de prijs omdat ze zich ‘letterlijk in woord en daad inzet voor 
kwetsbare groepen’, aldus het juryrapport. Eerdere winnaars zijn onder meer Wim Pijbes, Stine 
Jensen en Matthijs Bierman. Monica kwam in 2003 met een beurs van het EBF in Groningen 
studeren. Ze behaalde hier de master Humanitarian Assistance. 

Op rug.nl/alumnus/alumnusvanhetjaar leest u meer over Monica en de prijs.

Digitale Nieuwsbrief 

Vanaf volgend jaar sturen wij u deze 
nieuwsbrief bij voorkeur digitaal, 
om kosten te besparen en het 
milieu te beschermen.  U kunt uw 
e-mailadres doorgeven via www.
rug.nl/ebf > nieuwsbrieven. 

en kwetsbaren. De opleiding in Groningen 
helpt hem zijn werk als mensenrechten- 
activist nog beter te kunnen uitvoeren. 

Yonas Kiflom Tekle (Eritrea, 1985) 
kreeg een beurs voor 12 maanden voor de 
master International Financial Management. 
Hij haalde een bachelor Accounting in zowel 
Asmara als Oxford. Yonas werkt als auditor 
en controller bij het Ministerie van Financiën 
in Eritrea en hoopt een rol te kunnen spelen 
in de modernisering en ontwikkeling van de 
financiële infrastructuur van zijn land.

Bimal Prajapati (Nepal, 1988) 
kreeg in september 2013 een beurs van  
24 maanden toegekend voor de master  
Pharmaceutical Drug Innovation en zit  
inmiddels in zijn tweede jaar. 
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