
Ze geniet van de vele internationale contacten die 
ze op het werk en in haar vrije tijd  gelegd heeft. 
‘Ik ben positief verrast over hoe makkelijk het 
is om me hier thuis te voelen. Groningen is een 
prachtige stad en iedereen lijkt zich hier veilig te 
voelen op straat, zelfs ’s nachts. Ik voel me geen 
vreemdeling, omdat de mensen hier heel herken-
baar voor me zijn, met hun zorgen en geluk. Ik 
vind het wél lastig dat ik de taal niet spreek.’

Amazonegebied
Na het behalen van haar mastersgraad in bio- 
chemistry in Natal, Brazilië, werkte ze twee jaren 
op de universiteit aldaar. ‘Ik wilde dolgraag 
meedoen aan een onderzoek in São Paulo op 
het gebied van celbiologie, maar moest wachten 
tot de betrokken professor haar postdoc af had.’ 
Zodra dat het geval was, vertrok Karla naar São 
Paulo. ‘Het onderzoek moet ons helpen begrijpen 
hoe leukemie ontstaat bij mensen. Kort gezegd: 
van een bacterie uit het Amazonegebied is een 
onderdeel geïsoleerd, genaamd violacein. Ik 
onderzoek nu het effect van violacein op een  
leukemie-cel.’

Stamppot en drop
Ze is tevreden over haar werk in Groningen. 
‘Het valt me op hoe toegankelijk en coöperatief 
iedereen is. Je kunt makkelijk samenwerken met 
andere laboratoria, machines reserveren, 
informatie uitwisselen. Dat vind ik heel prettig!’
Karla is inmiddels al weer teruggekeerd naar São 
Paulo. Daar werkt ze de komende twee jaar verder 
aan haar onderzoek om ten slotte nog een jaar 
in Groningen te werken. ‘Mijn doel is om daarna 
terug te gaan naar de universiteit van Natal en 
mijn relaties te gebruiken om de kwaliteit van het 
onderwijs en onderzoek daar te verhogen. Ik wil 
heel graag iets doen voor de ontwikkeling van de 
regio waar ik vandaan kom.’
Voorlopig is ze dus even niet te zien in Groningen. 
Wat ze zal missen? Er was van alles om van te 
genieten stamppot bijvoorbeeld. Mijn Nederlandse 
vrienden kunnen niet geloven dat ik dat lekker 
vind. Maar echt, ik vind het heerlijk! Alleen drop, 
dat gaat er bij mij niet in.

Een droom die 
                   uitkwam

Internationaal werken, dat was de droom van Karla  
Christiana de Souza Queiroz uit Brazilië. Met beide handen 
greep ze dus de kans om naar Groningen te komen voor 
haar PhD-onderzoek op het gebied van leukemie.  
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Onderwijs kan 
het verschil maken

Eigenlijk ben ik zelf een typisch product van de onover-
zichtelijke, geglobaliseerde wereld: een geboren en  
getogen Maastrichtenaar, met ouders van Chinese oor-
sprong die in Indonesië woonden, maar dat land in het 
begin van de jaren zestig moesten ontvluchten vanwege 
de bloedige razzia’s tegen de Chinese minderheid.
Ik ben vaak in de armste streken van Afrika en Azië  
geweest. Ik heb gewoond in dorpjes waar mensen 
leefden van gedroogde groenten en aardappelen en heb 
gezien wat armoede betekent voor de gezondheid en 
de ontwikkelingskansen van mensen. Maar ik heb ook 
gezien dat investeren in onderwijs enorm kan helpen. 
Dit geldt zowel voor praktische trainingen en basis- 
onderwijs, als voor het universitair onderwijs. 

Als Centre for Develpment Studies van de RUG helpen 
wij onderzoekers uit ontwikkelingslanden bij hun 
contacten met collega-wetenschappers aan onze  
universiteit. De samenwerking en de uitwisseling van 
kennis is bijzonder stimulerend. De problematiek van 
ontwikkelingslanden is complex en de wetenschappers 
uit die landen zijn gretig om nieuwe kennis te verwerven. 
Vaak blijkt dat onze westerse theorieën op hun situatie 
slechts beperkt toepasbaar is. Het klinkt wellicht vreemd, 
maar voor ons is dit geweldig leerzaam. 
In Nederland is de ontwikkelingssamenwerking nog 
altijd omgeven door een ‘morele plicht’, dat moet veel 
pragmatischer worden. Tweerichtingsverkeer. Zie in dat 
je er economisch en wetenschappelijk voordeel mee kan 
doen. De buitenlandse studenten die je hier laat stude-
ren en promoveren, leveren ons een bijdrage aan kennis, 
technologie en innovatie, en als ze terug gaan naar hun 
eigen land zijn ze onze ambassadeurs.

Peter Ho
Hoogleraar International Development Studies,  
directeur van het Centre for Development Studies  
van de RUG en bestuurslid Eric Bleumink Fonds

From: Rowena Suryobroto
To: <bleuminkfonds@rug.nl>
Sent: Monday, November 06, 2006 9:35 AM
Subject: contact with the EBF

Dear contributors to the EBF, 
 
Since I graduated my master degree from University of Groningen in International Financial Management, I returned to Indonesia 
to work in a local company specialized in derivatives trading (Futures trading). I learned about the futures industry in Indonesia, 
which is still new to us. I received the same trainings and materials before I entered the company as everybody else. However, I 
believe because I have background in IFM, I could understand the industry better than my fellow co-workers, especially about the 
field where I have to deal with exchange rate and eventually, international finance.

I quitted the company because I had a better deal in a bond trading company run by an American consultant who had worked in 
IFC, a subsidiary of the World Bank. I did not stay long there because the company was having trouble financially, especially because 
the bond trading in Indonesia has not yet developed that it needs traders specializing in bonds. 

Then I had a offer to work in consulting office located in my almamater. The consulting office is a subcontract of the University 
of Indonesia, run by graduates of University of Indonesia. My job there is to assist senior consultants in doing the researches, field-
works, and reporting. Our clientbase is the government agencies, municipal agencies, and state-owned enterprises. 

I believe this consulting work will be my relevant professional experience since it’s been my aim to be a world consultant. My 
highest wishes is to work around the world, trying to enhance the significance countries’ SMEs by developing their microfinance 
and venture capital industry, starting from my own country, Indonesia. SMEs for developing countries are often very important for 
the countries’ economy. However, they are also the most ignored sector for the government in terms of policies, aids, and infra-
structures. This is what happened in Indonesia and I believe in many countries as well. Therefore, world consultant(s) in this area is 
especially important.

I intend to achieve this goal by 2 ways. One is to pursue my PhD degree in SME and venture capital area. I have already had my 
eyes upon universities that have professors in this area. And the other is the professional way. I hope I can be employed by the World 
Bank or its subsidiaries. The latest will give me further understandings about other countries’ situation, especially those related with 
the area I am studying.

Finally, I am very pleased to be able to share my experiences. I hope that you will all be able to achieve whatever your dreams are. 
My best wishes to you and my fellow students of RuG.

Best regards, WENA

P.S: I am sorry for my deteriorating english. I realize that I really have to improve it.

Rowena Suryobroto (Indonesië) behaalde 
haar Master of Science in International 

Management in 2002
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    Picture Journal

Rukundo Kanyankole from Rwanda studies the Master 
Programme of Applied Linguistics/TEFL (Teaching  
English as a Foreign Language). We asked Rukundo to 
introduce himself and tell us about his daily life.

About me
I live in Rwanda but I was born in a small village in the western 
part of Uganda close to Rwandan and Tanzanian boarders. It 
is in this same village that I attended primary school. I later 
joined one of the best secondary schools in Uganda, Ntare 
School, where I got a chance to learn and use English language. It 
is in this school where I developed a strong interest in langu-
ages. Six years later I joined Makerere University (Kampala) 
where I graduated with Bachelor of Arts in Organizational 
Studies and English Language Studies in 2001. I had been 
searching for possibilities of getting a scholarship since then. 
The turning point came on April 4, 2006 when I received an 
e-mail from the University of Groningen informing me of the 
Eric Bleumink Fonds scholarship award. Since then, my life has 
taken a totally different direction. This scholarship award has 
added a new dimension to my life. I am extremely grateful to 
the Eric Bleumink Fonds for financing my studies in particular 
and for offering students from developing countries the  
opportunity to study in Groningen in general.   

Living in Groningen.
Groningen is a truly wonderful city. I consider Groningen a 
very unique city: the people are very hospitable to strangers, 
riding a bike is safe, range of foodstuffs for everybody’s choice, 
cleanliness, the list is long. I live in Nijenborgh1 near Zernike 
complex. I share a house with students from Italy, Germany, 
Indonesia, Spain, Vietnam, China, and Hungry. It’s a very  
enriching experience.

Activity
I have nine hours of lectures each week. I spend most of the 
remaining time reading course books and doing course assign-
ments. During my free time, which is always in weekends,  
I visit friends or ride my bike to discover new places outside  
the city center.

General picture
My stay in Groningen will be fruitful. There has been a few 
challenging situations with regard to the Dutch culture, the 
education system as well as the way of doing things. However I 
consider this normal and it happens to all of us when we move 
to new locations. I am extremely grateful to Mrs. M. Verspoor, 
Mr. W. Zijlstra and the International Office staff for their  
constant support and advice they offered to me during my  
preparation to come to Groningen.   



Bursalen

Afgestudeerden
Drie bursalen behaalden in augustus 2006 
hun diploma:
    Moses Kwesiga (Uganda, 1977) 
deed onderzoek naar staatsobligaties in de 
EU en studeerde af als Master of Science in 
Econometrics. 
     Justice Joel Kamote (Tanzania, 1973) 
deed onderzoek naar buitenlandse inves-
teringen in Afrikaanse economieën en 
verwierf zijn Master of Science in Interna-
tional Economics and Business.
    Jesman Michael N Chintsanya (Malawi, 1976)
onderzocht de culturele achtergronden van 
de verspreiding van HIV in Malawi en  
behaalde zijn Master of Science in  
Population Studies.

In totaal zijn, met steun van het Eric 
Bleumink Fonds, nu zeventien bursalen 
afgestudeerd en twee gepromoveerd. Meer 
informatie vindt u op: www.rug.nl/ebf.

PhD-onderzoekers 
Twee wetenschappers werken momenteel 
aan een promotieonderzoek, afwisselend 
aan de RUG en aan de eigen universiteit:
    Tony C. M. S. Chang (Suriname, 1947) 
heeft zijn onderzoek naar een bewegings-
programma voor ouderen bijna afgerond 
en zal binnenkort promoveren.   
    Karla Christiana de Souza Queiroz (Brazilië, 
1979) begon in mei 2006 met haar onder-
zoek naar de werking van violacein, een 
pigmentstof uit het Amazonegebied die 
kan helpen tegen leukemie. (zie ook pag. 1) 

Korte verblijven en  
andere beurzen
    Jacques Boco Adjakpa (Benin, 1958) 
kreeg in het kader van zijn PhD-onder-
zoek in Benin een beurs voor enkele korte 
verblijven aan de RUG. Zijn laatste verblijf 
was in het voorjaar van 2006. De afronding 
vindt plaats aan de Université d’Abomey-
Callavi.
    Isaias Gebregiorgis Tesfamichael (Eritrea, 
1968) kon zijn oorspronklijke PhD-onder-
zoeksvoorstel niet uitvoeren. Hij kreeg een 
kortlopende beurs om het voorstel aan te 
passen. Op basis hiervan volgt een nieuwe 
beoordeling voor een PhD-beurs. 

Nieuwe beurzen en huidige  
studenten
In 2006 is een nieuwe beurs voor twaalf 
maanden toegekend aan: 
    Rukundo Kanyankole (Ruanda, 1973) 
voor een Master of Applied Linquistics. 
    Farzaneh Tajdini (Iran, 1970) 
kreeg een verlenging van haar beurs toege-
kend in 2005. Ze heeft haar studie op dit 
moment nog niet afgerond.
    Twee andere bursalen aan wie een beurs 
was verleend trokken zich om persoonlijke 
redenen terug. De hierdoor beschikbaar  
gekomen gelden staan opnieuw ter  
beschikking van het Fonds.

Nieuws

Alumnicapagne 2005 en 2006
Op 15 december is de alumnicampagne 
2006 begonnen. Het is inmiddels de vierde 
keer dat de campagne wordt gehouden. 
In 2005 hebben enkele duizenden oud-
studenten aan de oproep van de rector 
magnificus Frans Zwarts gehoor gegeven en 
het Fonds financieel ondersteund. De actie 
bracht ongeveer 80.000 euro op.      

 

Bestuurswisselingen 
Hilly Mast is de nieuwe voorzitter van de 
Universiteitsraad en daarmee tevens de 
nieuwe secretaris/penningmeester van het 
Eric Bleumink Fonds. In beide functies is 
zij de opvolger van Geert Joosten.

Financiën 2005
Het Eric Bleumink Fonds ontving in 
2005 bijna 100.000 euro aan donaties en 
andere inkomsten. De uitgaven bedroegen 
ongeveer 73.000 euro. De verplichtingen, 
vanwege de beurzen die al zijn toegekend, 
waren per 31 december 2005 ruim 134.000 
euro. De resterende ‘vrije’ reserve van het 
Fonds was op dat moment ongeveer 80.000 
euro. Accountants van PWC controleren 
jaarlijks de financiën van het Fonds. 

Jesman Chintsanya 

Het Eric Bleumink Fonds van de RUG verstrekt 
beurzen aan talentvolle studenten en jonge 
onderzoekers uit ontwikkelingslanden. Het is 
opgericht in mei 2000.

Bestuur
Prof. Dr. F. Zwarts (voorzitter)
Mw. Drs. C. Mast (secretaris/penningmeester)
Mw. Drs. M. van der Hart
Prof. Dr. Ir. P. Ho
Mw. Drs. J.J. Koning
Mw. Drs. J.A. Martens
Prof. Dr. A.J.M. Schoot Uiterkamp

Secretariaat
Internationale Samenwerking RUG
Postbus 72, 9700 AB Groningen
tel. +31 (0)50 363 9111
bleuminkfonds@rug.nl
Contactpersonen: Mw. Drs. M.C. Gardeur- 
Veltman en Drs.W. Zijlstra

Fondswerving
Ubbo Emmius Fonds RUG
Drs. F.R.H. Smit
Postbus 72, 9700 AB Groningen
tel. +31 (0)50 363 7595
ubbo.emmius.fonds@bureau.rug.nl
www.rug.nl/ebf

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
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