Mustapha Tisan Abdu-Aguye (Nigeria, 1988) volgt sinds september 2012
het twee jaar durende Topmaster Programme in Nanoscience aan het
Zernike Institute for Advanced Materials (ZIAM) van de Rijksuniversiteit
Groningen. Hier kan hij de vraag naar het waaróm stellen.
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Ik wil weten
waaróm iets
zo werkt

‘Het lijkt voor mij nog steeds onwerkelijk: ik ben
terechtgekomen in een wereld waarover ik in
Nigeria alleen maar kon lezen’, vertelt Mustapha.
‘Mensen van wie ik de namen kende uit boeken en
tijdschriften, wereldberoemde wetenschappers, die
kom ik nu gewoon tegen op de campus. Ik kan
discussies met hen voeren en krijg les van ze. Ze
laten me hun laboratorium zien en nodigen me
zelfs uit gebruik te maken van hun onderzoeksfaciliteiten. Het ZIAM hoort tot de echte wereldtop
aan onderzoeksinstituten en ik mag daar een topmaster volgen.’

Nieuwsgierig
Mustapha volgde in Nigeria een BSc in de natuurkunde aan de Ahmadu Bello University (ABU) in
Zaria, de op een na grootste universiteit van Afrika.
‘Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat ik niet
alleen graag wil weten hóe iets werkt in de natuurkunde, maar vooral ook waaróm het zo werkt. Maar
als je die vraag stelt in Nigeria, dan loop je al snel
tegen grenzen aan. Docenten zeggen dan: “Leuk
dat je zo nieuwsgierig bent, maar we weten het
antwoord niet.” Mijn master volgde ik aan de AUST
in Abuja, de African University of Science and
Technology. Dat is een pan-Afrikaanse universiteit in
Nigeria waar ook regelmatig Europese en Amerikaanse
docenten lesgeven. Zij stimuleerden me meer en
zeiden: “Goed dat je zo nieuwsgierig bent, ook al
krijg je niet nu direct een antwoord, het is wel goed
dat je die vraag stelt.” Aan de AUST hoorde ik ook
over het Zernike Institute for Advanced

Materials en het werd mijn doel om aan een dergelijk instituut te kunnen studeren en werken.’

Experiment
Studeren in Groningen voelt voor Mustapha als
een droom die is uitgekomen. ‘Het ZIAM is een mix
van zowel theorie als experiment. Ik kan hier de
lessen die ik krijg bij wijze van spreken een uur later
uitproberen in een laboratorium. Bij Maria Loi leer
ik bijvoorbeeld mijn eigen zonnecellen te bouwen
en kan ik uitvinden waarom ze werken zoals ze
werken. De opleiding is bovendien interdisciplinair. We zitten met onder meer natuurkundigen,
scheikundigen en moleculair biologen. Ik begin
een “wetenschapper” te worden in plaats van een
“fysicus”. Mijn mentor is Kees Hummelen, dat is
een van de tien beste wetenschappers ter wereld in
zijn vakgebied en daar kan ik zo maar terecht als ik
een vraag heb.’
Na zijn master in Groningen hoopt Mustapha zich
verder te kunnen ontwikkelen als wetenschapper en
een PhD te halen. Ook wil hij als docent en onderzoeker een bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van zijn eigen land. ‘De problemen in Nigeria zijn
enorm en niet door één persoon op te lossen. Maar
iedereen kan wel zijn eigen bijdrage leveren. In het
onderwijs zijn er nieuwe generaties studenten die
net als ik nieuwsgierig zijn. Hen wil ik stimuleren
om vragen te blijven stellen.’
De beurs van Mustapha wordt gezamenlijk gefinancierd vanuit
het EBF en het ZIAM. De stichting Greenfield Foundation levert
daarbij een substantiële bijdrage in de bekostiging.

Bescherm het milieu en help het EBF om kosten te besparen. Ontvang deze nieuwsbrief voortaan digitaal.
U kunt zich opgeven via www.rug.nl/ebf.

Bursalen
Huidige bursalen
Er zijn momenteel vier EBF-studenten.
Melkamu Aboma Tolera (Ethiopie, 1987)
kreeg per 1 september 2012 een beurs voor
12 maanden. Hij volgt de master International Law and the Law of International
Organizations. In 2009 studeerde hij af aan
de Bahir Dar University waar hij sindsdien
als Graduate Assistant werkt. In Ethiopië
was Melkamu zeer actief als vrijwilliger bij
verschillende maatschappelijke organisaties
met als doel mensen bewust te maken van
de essentie van recht en van het concept
‘mensenrechten’.
Amisah Bakuri (Ghana, 1988) heeft sinds
1 september 2012 een beurs voor 24
maanden voor de research master Modern
History & International Relations. Ze
haalde een BA aan de Kwame Nkrumah
University of Science and Technology
(KNUST) in Ghana met het onderzoek
Profiles of four Ghanaian politicians.
Vervolgens kreeg ze een aanstelling bij deze
universiteit als assistent bij het Department
of History and Political Studies.

In Groningen hoopt Amisah haar vaardigheden en onderzoeksmethodes verder aan
te scherpen.
Mustapha Tisan Abdu-Aguye (Nigeria, 1988)
heeft sinds 1 september 2012 een beurs
van 24 maanden voor de topmaster
Nanoscience. Op de voorpagina van deze
nieuwsbrief staat een uitgebreid interview
met Mustapha.
Sarah Bomkapre Kamara (Sierra Leone,
1979) kreeg per 1 september 2011 een beurs
toegekend voor een master International
Journalism van 18 maanden. Ze zit in de
eindfase van haar studie en loopt stage bij
de omroep Deutsche Welle in Duitsland.
In de Unifocus van 28 november,
www.rug.nl/unifocus, is een interview
met Sarah te zien.

Afgestudeerden
Dilalew Mekonnen (Ethiopië, 1983) haalde
in maart 2012 zijn master Euroculture.
Hij sloot zijn studie in Groningen cum
laude af.

Fondsenwerving
In december 2011 werd opnieuw de
jaarlijkse EBF-campagne onder alumni
gehouden. Dit keer werden verschillende
media gebruikt om oud-studenten te
benaderen: telefoon, e-mail en post. De
totale opbrengst was 33.388 euro. Opnieuw
bleek vooral de belactie goed te scoren.
Studenten belden met oud-donateurs van
het EBF die al langer dan twee jaar geen
donatie meer hadden overgemaakt. Bijna
een op de vier bereikte alumni bleek bereid
opnieuw te geven.
Door bemiddeling van het EBF-bestuur is
de Stichting Greenfield Foundation uit
Hengelo bereid gevonden 8.000 euro bij
te dragen aan de beurs van Mustapha
Abdu-Aguye.

In februari hield studentenvereniging RKSV
Albertus een speciale Valentijnsactie voor
het EBF. Met de verkoop van rode rozen
werd 454 euro gecollecteerd.
Studentenvereniging Dizkartes hield in
augustus tijdens de KEI haar traditionele
ruilspel. Eerstejaars gingen met een theezakje de stad in om dit voor een groter en
duurder artikel te ruilen. Dat moest weer
geruild worden voor nog een ander artikel,
enzovoort, enzovoort. De verzamelde artikelen werden aan het einde van de avond
geveild. De opbrengst bedroeg 711 euro.

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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Vormgeving

kijk voor meer informatie op www.rug.nl/ebf
Giften aan het Eric Bleumink Fonds zijn voor u fiscaal aftrekbaar. Voor de fiscus is uw schenking
een gift aan een ‘algemeen nut beogende instelling’. Het EBF hoeft als erkend goed doel bovendien
geen schenkingsrecht af te dragen, uw gift komt dus volledig ten goede aan de bursalen.
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en relaties van het Eric Bleumink Fonds

