
Eritrea werd in 1993 onafhankelijk van Ethiopië, 

na een vrijheidsstrijd van dertig jaar. Het land is 

vergelijkbaar met Oost-Timor: de jonge staat 

(4 miljoen inwoners) moet een enorme economische

achterstand inhalen, maar kenmerkt zich door een

groot elan.

Eritrea
In augustus 2001 kwam Mewael naar Groningen om

een jaar lang International Business te studeren aan

de Faculteit der Economische Wetenschappen. Hij

was voorgedragen door de universiteit van Asmara,

waar hij als assistent-docent werkt. In de Eritrese

hoofdstad bevindt zich de enige instelling voor

wetenschappelijk onderwijs in het land, met 

ongeveer 5.000 studenten. 

Mewael maakt studie van het internationale bank-

wezen: fusies, elektronisch bankieren, internationale

samenwerking, aandeelhouders-belangen versus

cliëntenbelangen. Eritrea voert een internationaal

georiënteerd economisch beleid en wil graag het

financiële centrum van de regio (de Hoorn van Afrika)

worden. In het land is grote behoefte aan de nood-

zakelijke expertise. In het najaar keert Mewael 

terug naar Eritrea. Hij zou graag teruggaan naar de

universiteit om te werken aan een PhD (doctoraat). 

Bakfiets
Wat vindt Mewael van zijn bursaaltijd in Nederland?

‘Er is hier veel respect voor elk individu, evenals

trouwens voor andere culturen. De maatschappij is

ook erg individualistisch. Dat brengt mij wel eens in

verwarring. Ik merk dat er banden zijn, maar ik zie

weinig verbondenheid tussen de mensen.’ De stad

Groningen heeft hij inmiddels aardig leren kennen.

Lachend: ‘Dat komt ook door problemen met het

vinden van woonruimte. Ik heb nu al vijf keer 

moeten verhuizen en elke keer moet ik dan weer met

de bakfiets mijn weinige spullen naar een ander deel

van de stad brengen.’ Hij vindt dat hij veel nieuws

heeft geleerd, ook niet-academische zaken. ‘Ik heb

veel mensen leren kennen, uit allerlei landen en met

een heel andere achtergrond. Ik heb immateriële

kennis opgedaan, die ik kan gebruiken voor de 

toekomst van mijn eigen leven, maar ook voor mijn

eigen land.’

‘No free lunch’
De familieband van Mesfins is hecht. In Asmara

wonen Mewaels ouders, die samen een adviesbedrijf

hebben, zijn drie broers en enige zuster. Een van zijn

broers is nu in militaire dienst, zoals ook Mewael bij

het leger was ingelijfd, tijdens de oorlog met Ethiopië.

‘Elke familie moet een gezinslid afstaan voor de 

militaire dienst. Wat dat betreft is er geen “free lunch”

in Eritrea. Ik mail vaak en we hebben een à twee

maal telefonisch contact per maand. Vooral met

mijn zusje van 15. Elke keer als ik ze bel neemt zij op

en blijft ze maar praten… Ik vind het erg jammer dat

ik er niet bij ben nu zij de leeftijd heeft dat ze zich zo

snel aan het veranderen is.’

‘Ik wil iets doen
voor mijn land’
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Rijksuniversiteit Groningen

Mewael Asmelash Mesfin (27) is afkomstig van de universiteit van Asmara, een

partnerinstelling van de RUG. Hij is een trotse Eritreeër, die wil bijdragen aan de

opbouw van zijn land. Daarom volgt hij met steun van het Eric Bleumink Fonds de

eenjarige opleiding tot Master of Science in International Business.



In de bossen bij Westerbork staat de grootste radiotelescoop
van Europa. Een prima reden voor de bursalen van 
het Eric Bleumink Fonds om een kijkje te nemen. 
Op zondag 26 mei 2002 was het zover. 

‘STERREN STRALEN’
ONDERWIJS MAAKT

HET VERSCHIL

Februari van dit jaar ging Masud Reza terug naar zijn

geboorteland Bangladesh, om te gaan werken in een

wetenschappelijk instituut in Dacca. Hij had zijn

masterstitel in Groningen gehaald met een beurs 

van het Eric Bleuminkfonds. In dezelfde maand

kwam ik terug uit Bangladesh. Ik had in een heel

ander verband drie weken doorgebracht op het 

platteland om kennis te nemen van een pas opge-

richt college waar vijftig vrouwelijke studenten 

worden opgeleid tot arts. 

In dezelfde compound waren een ziekenhuis en 

een kostschool voor meisjes gevestigd. Vooral de

kostschool heeft veel indruk op me gemaakt; 

elfhonderd meisjes in de leeftijd van acht tot 

veertien jaar, allemaal in hetzelfde schooluniform,

afkomstig uit dorpen in het hele land. Wat een

potentieel, in een land met 130 miljoen inwoners,

waar minder dan de helft van de vrouwen kan lezen

en schrijven. Natuurlijk worden zij niet allemaal

zoals Masud, maar de kans is groot dat hun kinderen

tenminste leren lezen en schrijven.

Het grote verschil tussen ontwikkelingslanden en

ontwikkelde landen is de tijd. Een paar eeuwen 

geleden zouden wij ook een ontwikkelingsland zijn

genoemd, als er al ontwikkelde landen hadden

bestaan om ons mee te vergelijken. Sindsdien is onze

kijk op de werkelijkheid veranderd en daarmee de

werkelijkheid zelf. Wetenschappelijk onderwijs en

onderzoek hebben daarbij een centrale rol gespeeld.

Het lijkt misschien een vervlogen ideaal uit de

negentiende eeuw, maar zouden onderwijs en 

opleiding, en vooral wetenschappelijk onderwijs,

niet de belangrijkste bijdrage zijn die we aan landen

als Bangladesh kunnen leveren?

Henk Huisjes
Bestuurslid van het Eric Bleumink Fonds en 
voormalig decaan van de Faculteit der Medische 
Wetenschappen van de RUG

Zes personen hadden zich aangemeld.

Helaas lieten twee studenten zich door

de sombere weersvoorspellingen op het

laatste moment afschrikken. Zij kregen

ongelijk. Het werd een fraaie middag,

de paraplu’s bleven dicht. Onder 

leiding van de enthousiaste gids 

Theo Jurriëns vertrokken we om 

halfvier uit Groningen richting 

Westerbork. De fascinatie van Theo

voor de sterren vindt zijn oorsprong 

bij de tv-beelden van de eerste mens op

de maan. Van de schimmige beelden

en de historische woorden van Neil

Armstrong was het voor hem een kleine

stap naar de studie Sterrenkunde. 

Theo gidste ons over het ‘planetenpad’

naar de radiotelescoop. Met een 

snelheid van 2,5 miljoen kilometer per

stap liepen we door het zonnestelsel.

Vanaf Pluto tot aan de zon in ongeveer

45 minuten. Ook Mewael Mesfin uit

Eritrea bleek vertrouwd met de sterren.

Tijdens zijn militaire dienst heeft hij

geleerd zich ’s nachts op de sterren te

oriënteren. Onderweg passeerden we

‘het bos van de toekomst’, een UFO-

landingsplaats en een toestel voor het

ervaren van verschillen in zwaarte-

kracht. Mewael constateerde dat

gewichtheffen op de maan hem 

beter afging dan op Jupiter. Waarop

Joost Folgering, bestuurslid van het 

Eric Bleumink Fonds, voorspelde dat 

in de toekomst de Olympische Spelen

op de maan plaats zullen vinden. 

Na de zon stonden we oog in oog met

de Sterrenwacht. Twaalf schotels op

een rij, elk een diameter van 25 meter.

Een traag, maar indrukwekkend ballet

van metaal. Het wetenschappelijk

belang van de waarnemingen van 

deze installatie is groot, gaf Theo aan.

Aan de RUG zijn tientallen mensen

gepromoveerd op onderzoek van de

data die men hier verzamelt. De 

meetinstrumenten zijn zo gevoelig 

dat een mobiele telefoon tot storingen

leidt, maar ook een kapotte 

transformator van een elektrische

deken. Geïmponeerd namen we op de

terugweg het ‘natuurpad’ door het bos

en langs het heideveld. Tijdens deze

leerzame middag kwamen we verder

nog te weten hoe mieren een nest 

bouwen en dat een boom eigenlijk 

een fabriekje is. 

Nadat we hadden uitgelegd wie Bartje

was en dat de bruine bonensoep naar

hem is genoemd, besloten we het 

uitstapje met een pannenkoek af te

sluiten. Pas tijdens de autorit terug

naar Groningen viel de voorspelde

regen. De regenboog die volgde was

een onverwachte toegift.        



Masud Reza volgde de 

opleiding Population Studies.

Hij is in februari 2002 

afgestudeerd.

Rowena Surybroto 
volgde de opleiding 

International Management.
Zij is in maart 2002 afgestudeerd.

From: “masud reza” <m_reza@lycos.com>
To: <bleuminkfonds@bureau.rug.nl>
Sent: Mon, 27 May 2002 17:11:31 +0600
Subject: Back to Bangladesh  

Dear Friends,

It has been more than 3 months that I have come back to Bangladesh from 
Holland. I stayed in Groningen about one and half year and I studied MSc in
Demography at the Population Research Centre (PRC), University of Groningen.
During that time besides education I had some opportunity to know something
about the culture and people of a developed country. I must say that the people of
Groningen are very friendly. However, the weather was sometimes unpredictable.
I had a lot of friends in Groningen. I was in a close contact with some very nice
Dutch families in Groningen. Each time I visit their house I was amazed by their
warm hospitality. 

I had some Bangladeshi and other countries’ friends too. On every weekend I
spend times seeing pictures taken in Groningen. Each time I see those pictures I
become so emotional and my eyes want to become wet. I miss those lovely days in
Groningen. It seems like I have fallen in deep love with Groningen and the people
there as well. I wish I knew a magic how to fly and come back to Groningen again. 

Meanwhile, I have joined in my previous job. I am an employee of International
Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (ICDDR,B): Centre for
Health and Population Research. The Centre conducts research within the socio-
geographical environment of Bangladesh, where the problems of poverty, mortality
and rapid population growth exist. The Centre currently has more than 200
researchers and medical staff from 10 countries participating in research 
activities. The Centre is an independent, non-profit international organization,
funded by donor governments and multilateral international organizations. 

After coming back from Holland to my country I feel something different. For
example, when I go outside the city my eyes starts burning because of smoke from
vehicles and dust. My ears start paining due to the loud noise of horns from vehicles.
I did not feel like this before I go to Holland. At the same time I am trying to
change my life status too! I am looking for a bride to get married. But sometimes I
really feel that how can I marry someone who I do not know at all? Just see how a
better environment and atmosphere can change a man’s life! 

With best regards, Masud Reza



Bursalen

Afgestudeerden

In de afgelopen periode zijn drie studenten 

met een beurs van het Eric Bleumink

Fonds afgestudeerd: 

Riza Silvid Pahlavi, uit Bandung, Indonesië,

is in december 2001 afgestudeerd als 

Master of Law in International Law and

Law of International Organisations. 

Masud Reza, uit Dacca, Bangladesh, is in

februari 2002 afgestudeerd als Master of

Science in Population Studies.

Rowena Suryobroto, uit Jakarta, Indonesië,

is in maart 2002 afgestudeerd als Master of

Science in International Management.  

Huidige bursalen

Iwan Harsono uit Indonesië, Mewael 

Mesfin uit Eritrea en Ren Younqing uit

China verwachten na de zomer hun 

opleiding af te ronden. Nguyen Thu

Huong uit Vietnam is in september 2001

met zijn promotieonderzoek gestart. Het

onderzoek duurt in principe vier jaar.  

Nieuwe bursalen

In september 2002 beginnen zes studenten

met een beurs van het Eric Bleumink

Fonds aan de volgende Master-opleidingen:

L. Devaki uit India: Clinical Linguistics (MA).

Ismudiati Puri Handayani uit Indonesië:

Physics (MSc).

Rehema Chuma uit Tanzania: 

Clinical Linguistics (MA).

Phan Thi Thu Nga uit Vietnam: 

Education (ME).

Lua Yan uit China: Laws (LLM).

Fesia Lestari Laksmana Titawijana uit 

Indonesië: Chemical Engineering (MSc).  

Nieuws

Ton Beenackersbeurzen

In april 2001 overleed Ton Beenackers

(58). Hij was als hoogleraar Scheikundige

Technologie verbonden aan de RUG.

Wegens Beenackers’ grote verdiensten en

betrokkenheid bij Indonesië heeft het 

cluster Scheikundige Technologie van de

RUG samen met het bedrijfsleven de Ton

Beenackersbeurzen ingesteld. De beurzen

zijn bestemd voor talentvolle studenten en

jonge onderzoekers uit ontwikkelingslanden

die zich verder willen ontwikkelen in de

Scheikundige Technologie. Het programma

wordt bij het Eric Bleumink Fonds 

ondergebracht.

Inkomsten en uitgaven in 2001

Het Eric Bleumink Fonds wil geen grote

reserves aanhouden en donateurs laten

zien dat er iets met hun giften tot stand

wordt gebracht. Op 1 januari 2002 was het

vermogen van het fonds ruim 260.000

euro (fl. 570.000,-). In 2001 is een bedrag

van ruim 118.000 euro op de rekening

van het fonds binnengekomen! In 2001

is een bedrag van bijna 100.000 euro 

uitbetaald. Op 1 januari 2002 had het

fonds ongeveer 130.000 euro aan 

verplichtingen. Dit zijn beurzen die al

zijn toegekend, maar nog niet (volledig)

zijn uitbetaald. Accountants van Price

Waterhouse Coopers controleren de

financiën van het Eric Bleumink Fonds.

De kosten van de fondswerving voor het

Eric Bleumink Fonds komen niet ten laste

van de donaties. Ze komen voor rekening

van de Stichting Ubbo Emmius Fonds. 

Ambitie

Het bestuur van het Eric Bleumink Fonds

streeft ernaar jaarlijks vier tot zes beurzen

toe te kennen. Daarvoor is ongeveer

150.000 euro aan inkomsten nodig.

Gezamenlijk hebben de ‘vaste’ donateurs

voor het jaar 2002 een bedrag van 

ongeveer 34.000 euro toegezegd. Voor

2002 moet nog ruim tweederde van het

streefbedrag worden geworven. 

Donatie als cadeau

Het Eric Bleumink Fonds staat binnen de

universitaire gemeenschap steeds meer

bekend als aansprekend goed doel. Bij

jubilea of andere feestelijke gelegenheden

krijgen gasten geregeld de suggestie een

donatie aan het fonds over te maken.

Wilt u meer hierover weten? Een 

informatiebrochure is op aanvraag 

(zie colofon) beschikbaar.

Lijfrente

Het Fonds heeft inmiddels verschillende

‘vaste’ donateurs die bijdragen in 

lijfrentetermijnen. Bij deze vorm van

schenking verplicht de schenker zich

minimaal vijf jaar een vast bedrag te 

voldoen. De schenking, die notarieel

vastgelegd wordt, is zonder fiscale 

grenzen aftrekbaar. 

Het Eric Bleumink Fonds van de RUG 

verstrekt beurzen aan talentvolle studenten

en jonge onderzoekers uit ontwikkelings-

landen. Het is opgericht in mei 2000. 

Bestuur

prof.dr. D.F.J. Bosscher (voorzitter)

drs. G. Joosten (secretaris/penningmeester)

drs. J. Folgering

mr.drs. C. Hendrikse

prof.dr. H. Huisjes

mw.drs. J. Martens

prof.dr A.J.M. Schoot Uiterkamp

prof.dr.ir. C. Schweigman

Secretar iaat

Internationale Samenwerking RUG

Postbus 72 , 9700 AB Groningen

tel. (050)363 9111

bleuminkfonds@bureau.rug.nl

Contactpersonen: Madeleine Gardeur-

Veltman en Wiebe Zijlstra

Fondswerving

Ubbo Emmius Fonds RUG 

Postbus 72 , 9700 AB Groningen 

tel. (050)363 7595 

ubbo.emmius.fonds@bureau.rug.nl 

http://www.rug.nl/cis/bleumink

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.

c o l o f o n

Redact ie
Hans Biemans 

Gert Gritter 
Jeichien Martens

Vormgeving
Biche Eleveld BNO

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


