Thuis in Indonesië legde Nadia Gozali (1982) zich al toe op
de studie van diverse vormen van traditionele en alternatieve
energiewinning. Nu is zij druk bezig met het sluitstuk: de
masteropleiding Chemical Engineering in Groningen.
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Werken
aan beter
energiegebruik

Groningen is een Mekka voor onderzoek en onderwijs op het gebied van energie. De RUG werkt
op veel terreinen samen met de Gasunie en ook
vindt er belangrijk onderzoek plaats op het gebied
van zonne-energie en biobrandstof. Zo wordt de
jatropha-plant bestudeerd, die in de tropen veel
groeit op arme grond. Geprobeerd wordt olie uit
de voor de mens giftige jatropha-noot te gebruiken
als biodiesel. In Nederland is professor Erik Heeres
van de RUG hiermee bezig; in Indonesië professor
Robert Manurung van de universiteit in Bandung.
Nadia behaalde haar bachelorgraad in de technische
scheikunde in Bandung en assisteerde Manurung
anderhalf jaar bij diens onderzoek. Via hem kwam
zij in contact met Heeres en met de RUG en vroeg
– met succes! – een beurs van het Eric Bleumink
Fonds aan.

Duikhobby
‘Ik woon inmiddels ruim een jaar in Groningen en
hoop in februari 2009 mijn master in de technische
scheikunde te halen. Omdat ik erg geïnteresseerd
ben in computermodellen, heb ik ervoor gekozen
om onderzoek te doen naar een model voor biogas.
Ik zoek naar de optimale condities en optimale
combinatie voor verbranding in de reactor.
In oktober sluit ik dit afstudeerproject af en moet

ik vier maanden stage lopen bij een bedrijf. Ik zou
dolgraag geplaatst worden bij de Gasunie, want zij
hebben een onderzoeksproject naar alternatieve
energie. En wellicht kan ik er daarna nog een aantal
jaren blijven werken, om praktijkervaring op te
doen in de industriële sector.
En dan terug naar Indonesië! Wat ik vooral mis, is
de zon. En ook mijn grote hobby: duiken. Dat is zo
heerlijk! En ook dan zie ik de noodzaak om aan het
milieu te werken: grote stukken koraal zijn dood en
je ziet nauwelijks meer grote vissen...’

Thank you!
‘Voorlopig zit ik nog even in Groningen en dat
bevalt me prima. Ik heb een aantal andere Nederlandse steden gezien en volgens mij is Groningen
de mooiste! Het is een echte studentenstad, dat
maakt het leven hier zo prettig. Ik heb een start
gemaakt met het leren van de Nederlandse taal.
Het is alleen zo moeilijk om het in de praktijk te
oefenen, omdat iedereen meteen Engels tegen me
gaat praten! En overdag, wanneer ik op de universiteit ben, spreken we natuurlijk ook Engels. Of ik nog
een boodschap heb aan de lezers? Thank you very
much! Ik ben erg blij dat ik dankzij jullie steun deze
kans heb gekregen!’

Bruggenhoofd van
Europa

Column

sterking van die landen. Samen met de institutionele steun
van Groningen aan partnerinstituten daar, groeien de EBFbursalen bij terugkeer uit tot voortrekkers van zelfbewuste
duurzame ontwikkeling. Door hun opgedane kennis en
ervaring zullen zij in hun land ook een brugfunctie gaan
vervullen voor wat de Europese Hoger Onderwijs Ruimte
wordt genoemd, het samenwerkingsverband van Europese
onderwijsinstellingen. De bursalen stimuleren zo andere
studenten mogelijkheden te zoeken om deels in Europa te
studeren.

Meer en meer wordt duidelijk dat de oprichting van het Eric
Bleumink Fonds een gouden greep is geweest. Het fonds
werd in 2000 opgericht om mensen uit ontwikkelingslanden op master- en PhD-niveau te ondersteunen en hen
in Groningen hun academische vorming te laten vervolgen
en voltooien. Zoveel jaren later blijkt het fonds ook perfect
te passen in de huidige internationaliseringsstrategie van de
Rijksuniversiteit Groningen. Sterker nog, via het EBF draagt
Groningen bij aan de kennisversterking in de zich ontwikkelende delen van de wereld én plaatst het zich op de kaart in
het mondiale hoger onderwijs.
Allereerst is het naar Groningen toehalen van talentvolle
mensen uit ontwikkelingslanden een bijdrage aan de ver-

Tegelijkertijd bieden de contacten tussen de RUG en partnerinstituten onze studenten de mogelijkheid hier ‘het buitenland te leren kennen’. In de huidige mondiale samenleving
is het essentieel te leren functioneren en communiceren in
een internationale omgeving en continu nieuwe inzichten
te vergaren. Het EBF vervult een scharnierfunctie hierin.
Het EBF-bestuur werkt aan een strategie voor de komende
10 jaar. Het is ons duidelijk dat het EBF bij het wezen van
de RUG hoort en dat uitbreiding van het kapitaal en de
activiteiten van het fonds kan helpen Groningen op onderwijsgebied het bruggenhoofd van Europa te maken.
Joost Herman
Director Humanitarian Action Program
Bestuurslid Eric Bleumink Fonds

Ethiopië heeft behoefte aan
internationale experts
In september begint de Ethiopische Mahelet Getachew Fikru
dankzij een beurs van het EBF met de eenjarige masteropleiding
International Economics and Business.
Twee jaar geleden behaalde Mahelet haar bachelordiploma Economie aan de Universiteit van Addis Abeba.
Van haar faculteit kreeg ze de Gouden Medaille toegekend omdat ze cum laude afstudeerde. ‘Ik ben daar
bijzonder trots op’, vertelt ze, ‘vooral omdat in Ethiopië bijna geen vrouwen studeren’.
Mahelet is vooral geïnteresseerd in het domein van internationale economie en financiën. ‘Ethiopië is een
ontwikkelingsland. De financiële sector is zwak en bestaat alleen uit banken en verzekeringsmaatschappijen. De handelssector is te afhankelijk van een gering aantal exportproducten, zoals koffie. Daar komt
bij dat de prijzen op de internationale markt gedaald zijn. Waar we echt een gebrek aan hebben, is aan
experts en onderzoekers in internationale handel en financiën. De ontwikkeling van die sectoren kan de
Ethiopische economie een impuls geven.’
Volgens Mahelet moet haar geboorteland zich toeleggen op meerdere, vooral goedkopere, takken van
export.‘De bloemenindustrie, die nu vijf jaar bestaat, is daar een goed voorbeeld van. Ook de kleinschalige
industrieën moeten gestimuleerd worden om meer concurrerende goederen zoals leer en verschillende
textielsoorten te produceren. Er is hier een enorme vraag naar kennis op dit gebied. De Universiteit van
Addis Abeba is onlangs gestart met een masteropleiding Internationale Handel. Maar we hebben ook
kennis van buitenaf nodig. Ik hoop in het buitenland expertise en ervaringen op te doen en die in
Ethiopië verder over te kunnen dragen. De masteropleiding International Economics & Business aan de
Rijksuniversiteit Groningen vormt daar een belangrijke basis voor. Ik kijk er naar uit!’

Mail uit Dhaka
From: Masud Reza
To: bleuminkfonds@rug.nl
Sent: Sunday, May 25, 2008 7:16 PM		
Subject: contact with the EBF

Masud Reza (Bangladesh)
behaalde zijn Master of Science
in Demography in 2002

Dear contributors to the EBF,
On the 10th of October 2000, I started my MSc in Demography at the Population
Research Centre (PRC) of the University of Groningen. The Master course had already
started in September, but due to problems with my visa my arrival in Groningen was
delayed. The very first day of my life in Holland started with an unforgettable temperature of 4 degrees Celsius, that is unthinkable in a tropical country like Bangladesh!
The overall stay in Groningen was very pleasant, except for riding a bicycle in windy
weather and continually losing weight for not eating rice during lunch! I finished my
MSc in January 2002 and went back to Bangladesh in February.
When I returned, I resumed my job as a statistician/demographer in the HIV/AIDS
programme in the international research organization ICDDRB (www.icddrb.org) in
Dhaka. This organization conducts research on health, population, cholera, HIV/AIDS
and many other things. My job responsibilities include planning, developing, coordinating and participating in quantitative research. This includes analyzing complex data
files, the writing of reports and the presentation of study findings to the programme
managers and policy makers of the Government of Bangladesh in the health sector.
Without any doubt the MSc degree in Demography from the PRC has substantially
increased my scientific skills, which has helped me to get a valuable position as a
statistician/demographer in several important platforms in our country. I also aided in
analyzing data of and writing reports on HIV surveillance in the general population in
Bhutan in 2007. I am now in a position to move on to a PhD, for which I am currently
investigating options, which will enable me further to improve AIDS/STD health care
in my country.
Yours sincerely,
Masud Reza

Weblog Monica Arac
In 2004 studeerde oud-bursaal Monica Arac (Uganda)
af aan de opleiding Master of Humanitarian Action in
Groningen. Inmiddels werkt ze bij het IRIN in Kenia,
een afdeling van de UN Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs. Maar bovenal is ze schrijfster.
Met haar korte verhaal ‘Jambula Tree’ won zij in 2007
de Caine Prize for African Writing. Op de website van
het Eric Bleumink Fonds www.rug.nl/ebf publiceert ze
regelmatig verhalen en vertelt ze over haar leven sinds
zij afstudeerde aan de RUG.

Bursalen
Aankomende studenten
Voor het studiejaar 2008-2009 zijn beurzen
toegekend aan drie studenten die in
september met de opleiding zullen
beginnen. De bursalen zijn:
Ulrich Kayinamura (Rwanda, 1983)
voor een MSc Business Administration
van 12 maanden. Ulrich werkt momenteel
bij de Université Laïque Adventistes de
Kigali als assistent lecturer en haalde zijn
bachelor aan de Université Nationale du
Rwanda.
Mahelet Getachew (Ethiopië, 1984)
voor een MSc Economics van 12 maanden.
Mahelet haalde haar bachelor Economics
aan de Addis Ababa University met ‘great
distinction’.
Vu Hong Hanh (Vietnam, 1984)
voor een master Humanitarian Action van
16 maanden. Vu haalde haar bachelor
Foreign Languages aan de Hanoi University
of Technology en liep stage bij verschillende
internationale organisaties.

Huidige studenten en
PhD-onderzoekers
Op dit moment volgen zes bursalen een
masterstudie en werken vier wetenschappers aan een promotieonderzoek,
afwisselend aan de RUG en aan de eigen
universiteit. Een overzicht is te vinden op
www.rug.nl/ebf > alle bursalen

Fondsenwerving
In december 2007 werd de traditionele
fondsenwervingscampagne onder alumni
gehouden. Bijna 1500 oud-studenten doneerden gezamenlijk ongeveer 60.000 euro.
Daarnaast gaven de 320 vaste donateurs
bijna 20.000 euro. Meer informatie over
doneren en fiscale voordelen is te vinden
op www.rug.nl/ebf

Bezoek aan FC Groningen
De ‘FC’ presteerde goed het afgelopen
najaar, zo zagen ook de bursalen die de
wedstrijden tegen Willem II en PSV in de
Euroborg bezochten. Bestuurslid Jeichien
Martens fotografeerde hen.

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. H.J. Mast (secretaris/penningmeester)
drs. S. van der Laan
prof. dr. ir. P. Ho
dr. J. Herman
mw. drs. J.A. Martens
prof. dr. A.J.M. Schoot Uiterkamp
mw. prof. dr. W.M. Molenaar
Secretariaat
Internationale Samenwerking RUG
Postbus 72, 9700 AB Groningen
tel. +31 (0)50 363 9111
bleuminkfonds@rug.nl
Contactpersonen: mw. drs. M.C. GardeurVeltman en drs.W. Zijlstra
Fondsenwerving
Ubbo Emmius Fonds RUG
drs. F.R.H. Smit
Postbus 72, 9700 AB Groningen
tel. +31 (0)50 363 7595
bleuminkfonds@rug.nl
www.rug.nl/ebf
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