Shirish Darak (30) uit India volgt sinds augustus 2007 het masterprogramma Population Studies, dankzij een beurs van het EBF. Hij
is opgeleid tot arts, maar doet in Groningen demografische expertise
op, in het kader van de hiv/aids-bestrijding in zijn vaderland.
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Strijden tegen
hiv/aids

‘Mensen met hiv worden als immoreel beschouwd.
Je krijgt het door (betaalde) seks buiten het huwelijk, dat is de stereotype opvatting in India. Voor
vrouwen is de situatie nog moeilijker, als gevolg van
de sociale machtsverhoudingen. Hun man bepaalt
of hun gezondheidstoestand aan de buitenwereld
verteld wordt of niet. Bovendien geeft hun schoonmoeder de vrouw de schuld als de man ziek is en
ook de man zelf doet dat. Terwijl negentig procent
van de hiv-geïnfecteerde vrouwen besmet is via hun
partner! Maar mensen die besmet zijn, zijn niet de
“boosdoener”, ze zijn eerder de slachtoffers van de
strenge sociale omstandigheden.’

Sociaal probleem
‘Toen ik op de basisschool zat, is mijn tante gestorven bij de geboorte van haar kind. Ze heeft twee
dagen in het ziekenhuis gelegen, maar niemand
deed iets voor haar, behalve mijn moeder. Toen heb
ik besloten dat ik dokter wilde worden.
In 2000, na het halen van mijn bachelorgraad in
medicijnen, ben ik in een kliniek voor hiv-geïnfecteerden gaan werken. Mijn mentoren, die ziekte
niet alleen als een medische kwestie benaderden,
maar als een probleem dat diep geworteld is in het
sociale systeem, gaven mij een nieuw perspectief
om naar de ziekte te kijken. Hun betrokkenheid
motiveerde mij me aan te sluiten bij hun organisatie Prayas*. Dat is een NGO die zich vooral richt op
vraagstukken van seksualiteit en de medisch-sociale
aspecten van hiv/aids. Terwijl ik me inzette om de

problemen aan te pakken, besefte ik dat het mij ontbrak aan de juiste wetenschappelijke inzichten om
de maatschappelijke en culturele kant van gezondheid en ziekte te begrijpen. Daarom heb ik een mastergraad in de medische antropologie gehaald.’

Onderzoeksgroep opbouwen
‘In 2002 hebben we een omvangrijk project geïnitieerd om de hiv-transmissie van moeder naar kind
(tijdens de bevalling) te voorkomen. De afgelopen
vijf jaar hebben we veel kwalitatieve en kwantitatieve data verzameld terwijl we dit project uitvoerden. Er bestaat in India nog weinig informatie
over dit vraagstuk en de noodzaak voor passende
maatregelen is groot. Daarom willen we deze gegevens analyseren en onze ervaringen met anderen
delen. Hier in Groningen hoop ik meer kennis te
verwerven over kwantitatieve data-analyse. Mijn
organisatie Prayas streeft ernaar een deskundige
onderzoeksgroep op te zetten, zodat we belangrijke
research kunnen uitvoeren, gebaseerd op de huidige
behoeften van de mensen om wie het gaat. Uiteindelijk hopen we eraan bij te dragen dat de stem van
veel hiv-positieve mensen gehoord wordt.’
Een uitgebreid interview met Shirish Darak in het Engels
is te lezen op www.rug.nl/ebf
* Kijk voor meer informatie over Prayas op
www.prayaspune.org

Column

Oproep

‘Congratulations! Wie een mail met een dergelijke aanhef
in zijn digitale postvak aantreft, reageert soms wantrouwend. Zou het een zoveelste spam-actie zijn? Bedoeld om je
te verleiden iets te kopen onder het motto dat je iets kunt
winnen?
Degenen daarentegen die bericht met genoemde aanhef
ontvangen van het Eric Bleumink Fonds (EBF) kunnen zich
gelukkig prijzen! Het betreft studenten die op basis van een
selectieprocedure in aanmerking komen voor een beurs
voor een masteropleiding of promotieplaats aan de Rijksuniversiteit Groningen. Studenten die afkomstig zijn uit een
ontwikkelingsland. Jonge, ambitieuze mensen die de aan de
RUG opgedane kennis en vaardigheden willen aanwenden
ter versterking van hun vaderland.

Van: Tony C.M.S. Chang
Aan: bleuminkfonds@rug.nl
Ontvangen: 1-11-2007 20:16
Onderwerp: Re: contact EBF

Recent overkwam het Abdella, Darak, David, Gudina, Nadia
en Ngun Lan. Het bestuur van het fonds heeft bij aanvang
van het studiejaar met hen kennisgemaakt. Een inspirerende
bijeenkomst. De studenten bleken voortvarend hun studie
opgepakt te hebben.
Bij de EBF-beurzen snijdt het mes aan twee kanten. Niet
alleen profiteren begunstigden uit het buitenland, ook
de RUG vaart er wel bij. De internationalisering van onze
instelling krijgt een extra impuls, mede doordat de contacten met de EBF-studenten tot institutionele samenwerking
kunnen leiden met landen in ontwikkeling.
In dat kader is het jammer dat niet alle veelbelovende
aanvragen gehonoreerd kunnen worden met een beurs.
Daarvoor ontbreken simpelweg de benodigde middelen uit
het fonds.
Degenen die de talentvolle medemens en onze universiteit
een warm hart toedragen zou ik dan ook graag oproepen
- wederom- een donatie te overwegen, in welke vorm dan
ook. De diverse, fiscaal aantrekkelijke, mogelijkheden staan
vermeld op de site van het fonds, te bereiken via:
www.rug.nl/ebf. Ook kunt u contact zoeken via
bleuminkfonds@rug.nl. Mogen we op u rekenen?
Hilly Mast
Voorzitter Universiteitsraad Rijksuniversiteit Groningen,
Secretaris van het Eric Bleumink Fonds

Tony Chang rondt in Suriname
zijn promotie-onderzoek
‘Ageing with joy’ af

Geachte donateurs van het EBF,
Het einde van mijn onderzoeksproject, dat moet leiden tot een promotie, is in zicht. De vraag bij dit onderzoek is, in
hoeverre een bewegingsprogramma er toe bijdraagt dat ouderen, die in Surinaamse tehuizen verblijven, zich lichamelijk
en geestelijk beter gaan voelen, waardoor hun dagelijks functioneren en daardoor hun kwaliteit van leven verbetert.
In de vijf grootste bejaarden-/verzorgingstehuizen in Paramaribo hebben wij gedurende een jaar een bewegingsprogramma verzorgd. Daarbij werden bij een experimentele en een controlegroep zowel objectieve als subjectieve
gezondheids- en fitheids indicatoren gemeten. Tevens hebben wij gekeken of hun bewegingsgedrag in de loop van
deze studie is veranderd.
De afgelopen jaren ben ik steeds voor de periode van enkele maanden per jaar in Groningen geweest om onder het
toeziende oog van mijn promotors en begeleiders mijn verzamelde data te verwerken en te analyseren. Sinds mijn hoofd
promotor Prof. Jim van Horn na zijn pensionering in Suriname is komen wonen, is het gemakkelijker en de begeleiding
intensiever geworden. Ook met Dr Martin Stevens en Prof. Johan Groothoff heb ik er regelmatig kontakt, zowel telefonisch als per e-mail. De vier eerste hoofdstukken zijn reeds goedgekeurd en hoofdstuk 5 (Results) is in draft versie af om
beoordeeld te worden door de promotors. Ondertussen ben ik met hoofdstuk 6 (Discussion) al ver gevorderd.
Mijn onderzoek geniet internationale interesse. Dat blijkt uit het feit dat ik hierover voor verschillende internationale
fora mocht vertellen, zoals het 8th International Congress of Behavioural Medicine (25-28 augustus 2004, Mainz, Duitsland) en het Caribbean Symposium on Population Ageing (november 2004, Port of Spain, Trinidad & Tobago).
De Surinaamse gemeenschap zal zeker hiervan profiteren, maar ook onze regio (het Caraïbisch gebied) en vooral de
ontwikkelingslanden in de wereld kunnen hieruit lering trekken. Nu staat reeds vast dat door mijn promotie het wetenschappelijk kader van onze Anton de Kom Universiteit van Suriname versterkt wordt. De leiding heeft dan ook hoge
verwachtingen van mijn resultaten, omdat dit ook betekent dat internationaal de deuren open zullen gaan.
Dankzij het Eric Bleumink Fonds ben ik in staat gesteld dit onderzoek te doen waarvoor mijn hartelijke dank. Ook
wilde ik namens onze universiteit en de Surinaamse gemeenschap, vooral die van de Surinaamse ouderen, hun erkentelijkheid betuigen. Zonder deze ondersteuning zou er geen onderzoek zijn geweest.
Met hartelijke groet,
Tony C.M.S. Chang

Picture Journal
Ngoc Lan Nguyen from Vietnam recently started her
study in Groningen. In this Picture Journal she tells
about her first impressions.

About me
My name is Nguyen, Ngoc Lan. Early this year, I have been
thrilled with the news that I was awarded with an Eric
Bleumink Fund scholarship which allowed me to take the M.A
course in Applied Linguistics (Teaching English as a Foreign
Language). My course is mainly concerned with second language acquisition and new language teaching approaches. My
class is very ideal for discussions on language learning issues
with students from the Netherlands, the U.K, the United States,
Greece, China, Brazil, Canada and Vietnam, which allows for
perspectives from a variety of cultures and backgrounds.

Living in the Netherlands
My social life in Groningen so far is a really fulfilling
experience. My gratitude goes to the very active International
Service Desk department and Erasmus Student Network
Groningen. They offer international students plenty of activities that ensure we are exposed to Dutch culture at a deep level.
I have joined excursions in various cities in the Netherlands
such as The Hague and Rotterdam, as well as fantastic international student life with theme dinner parties. Upcoming events
will definitely continue to thrill me. The rewarding social life
here has taught me an important lesson of how to balance
study and fun, both of which should be integral and complementary parts of student life.

General picture
Starting a new life in a new place is not always easy, because
you have so many things to learn, so many questions to
answer, and so many problems to solve. But, I am quite sure
Groningen is one of rare places that make your transition as
smoothly as it can be, because of the extremely nice English
speaking Dutch people who are always helpful. The other day,
on the way to class my bike broke down and a very nice Dutch
senior man just initiated help. All my questions regarding
travel, residence, health insurance, and so on have been easily
answered by friendly Dutch classmates and Dutch responsible
people. You simply have access to the best supporting
condition possible.

Discover yourself
At the opening ceremony at the historic Martini Kerk this
September, a nice professor talked about the reasons why
people study abroad. One of the most important reasons of
oversea study that he mentioned is that you are “here” not to
just discover about the place, the people, or the culture but
rather the ultimate purpose is to discover more about yourself. I
completely agree with him because your professional and social
growth stem from a full awareness of your limitations, your
dreams, your personalities. And finally, I would like to thank
the Eric Bleumink Fund for giving me that opportunity.

Bursalen
Nieuwe beurzen en huidige studenten
In 2007 zijn zes nieuwe beurzen toegekend,
waarvan vijf voor twaalf maanden, aan:
Abdella Mohammed Oumer
(Ethiopië, 1980, Economics),
Darak Shirinivasan Satyanarayan
(India, 1977, Population Studies),
David O.H.D. Mourat (Mauritius, 1983,
Philosophy),
Nadia (Indonesië, 1982, Chemical
Engineering),
Ngoc Lan Nguyen (Vietnam, 1979,
Applied Linguistics).
Gudina Terefe Tucho (Ethiopië, 1977,
Energy & Environmental Sciences) kreeg
een beurs toegekend voor vierentwintig
maanden.

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

Nieuws
Fondswerving 2006,
alumnicampagne

In 2006 is naast de traditionele alumnicampagne ook een inzamelingsactie gehouden
onder studenten en medewerkers van de
Rijksuniversiteit Groningen. De opbrengst
van beide acties was 61.000 euro.
In december wordt een nieuwe alumnicampagne gehouden.

Bijzondere acties

De Studentenorganisatie Groningen (SOG)
haalde 925 euro op in het kader van
haar lustrum. Tijdens een speciale avond
zamelde de eerstejaarsintroductie KEI 2.500
euro in. Geert Sanders nam afscheid als
directeur van het Ubbo Emmius Fonds en
als hoogleraar; vrienden en relaties maakten naar aanleiding hiervan 5.740 euro
over. Meerdere donateurs gaven in 2006
een lijfrenteschenking aan het Fonds.
De nieuwe bursalen hadden in oktober
een ontmoeting met het EBF-bestuur

PhD-onderzoekers

Drie wetenschappers werken momenteel
aan een promotieonderzoek, afwisselend
aan de RUG en aan de eigen universiteit:
C. M. S. Chang (Suriname, 1947)
heeft zijn onderzoek naar een bewegingsprogramma voor ouderen bijna afgerond
en zal binnenkort promoveren (zie ook
pag. 2).
Karla Christiana de Souza Queiroz (Brazilië,
1979) begon in mei 2006 met haar onderzoek naar de werking van violacein, een
pigmentstof uit het Amazonegebied die
kan helpen tegen leukemie.
Isaias Gebregiorgis Tesfamichael (Eritrea,
1968) heeft een PhD-beurs gekregen voor
een onderzoek naar succesfactoren voor
kleine Eritrese bedrijven in Nederland en
de Verenigde Staten.

Bestuurswisselingen

Tienke Koning is wegens haar aantreden
als directeur van het Ubbo Emmius Fonds
afgetreden als bestuurslid van het EBF.
Marieke van der Hart nam afscheid als
bestuurslid na haar promotie. Nieuwe
bestuursleden zijn: Joost Herman
(Directeur MA-programme Humanitarian
Action), Ineke Molenaar (hoogleraar
Medisch Onderwijs) en Sander van der
Laan (promovendus).

Financiën 2006

Het Eric Bleumink Fonds ontving in 2006
bijna 103.000 euro aan donaties en andere
inkomsten. De uitgaven bedroegen ongeveer 68.000 euro. Accountants van PWC
controleren jaarlijks de financiën van het
Fonds.

Studenten zingen tijdens de
KEI-week voor het Fonds

Overige bursalen

Farzaneh Tajdini (Iran, 1970) heeft haar
studie niet afgerond.
Jacques Boco Adjakpa (Benin, 1958) heeft
na enkele korte verblijven aan de RUG
zijn thèse de troisième cycle behaald en
hiermee een aanstelling als docent aan de
Université d’Abomey-Callavi verworven.
Nu is hij bezig met zijn promotie.

Afgestudeerden

Rukundo Kanyankole (Rwanda, 1973)
behaalde in 2007 zijn masterdiploma. Hij
deed onderzoek naar verschillende methodes voor het leren van Engelse medische
vocabulaire door Franstalige Rwandese
studenten.

kijk voor meer informatie op www.rug.nl/ebf

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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