Nguyen Thu Huong, afkomstig van de Can Tho Universiteit uit Vietnam, is de eerste
wetenschapper met een beurs van het Eric Bleumink Fonds. Sinds begin september
van dit jaar werkt hij aan de faculteit PPSW, bij de vakgroep Pedagogiek,
aan zijn promotieonderzoek.
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‘Dit is voor mij een
unieke kans om
aan mijn promotie
te werken’

Rijksuniversiteit Groningen

De begeleiding van zijn onderzoek is in handen van
professor Bert Creemers en doctor Marjolijn Verspoor.
De komende vier jaar zal Nguyen Thu Huong, die
zich in Nederland Tom noemt, afwisselend in
Groningen en in Vietnam werken aan zijn onderzoek
naar verbetering van methoden om studenten uit
Vietnam de Engelse taal te leren. Een goede beheersing
van de Engelse taal is noodzakelijk om in de wetenschap
en het internationale zakenleven aansluiting te
vinden.

Zijn universiteit
Tom is bijzonder blij met zijn beurs. ‘De beurs is voor
mij een unieke kans om aan mijn promotie te werken.
In Vietnam zijn er op dit moment voor mij geen
mogelijkheden. Mijn faculteit moet zich op het
terrein van onderzoek nog ontwikkelen. Op mijn
afdeling, de afdeling Engels, verzorgen wij momenteel
vooral veel onderwijs. Wij leiden studenten op tot
docenten in de Engelse taal. Op de afdeling waarvan
ik adjunct-directeur ben, werken 60 mensen.
Op mijn vakgebied is er geen hoogleraar en er is ook
nog niemand gepromoveerd. Daar willen mijn collega’s
en ik verandering in brengen. Ik wilde graag een tijd
in het buitenland aan mijn proefschrift kunnen
werken. Mijn handicap was echter dat ik, met mijn
leeftijd van 44 jaar, voor veel internationale
beurzenprogramma’s al te oud ben. Deze programma’s
houden geen rekening met bijzondere omstandigheden

zoals die voor de huidige generatie wetenschappers
in Vietnam gelden. Zo hebben wij na de oorlog een
periode van bijna tien jaar gekend waarin voor ons
geen internationale contacten mogelijk waren.
Gelukkig kent het Eric Bleumink Fonds geen strikt
leeftijdscriterium.’

Zijn verblijf in Nederland
‘In Vietnam woon ik met mijn vrouw en mijn twee
dochters van 17 en 19 jaar op de campus van de
universiteit. Ik mis mijn familie, vooral omdat mijn
dochters in een levensfase zijn waarin ik ze graag wil
begeleiden bij hun keuzes. In Groningen heb ik het
goed naar mijn zin, het is een prettige en veilige stad
en de mensen zijn vriendelijk en hulpvaardig. In de
avonduren ga ik een cursus Nederlands volgen.
Omdat ik als gevolg van een te laat behandelde
oogziekte vooral in het donker slecht zie, wil ik met
deze cursus in het voorjaar starten. Het is dan langer
licht op straat. Mijn oogziekte is waarschijnlijk het
gevolg van een combinatie van slechte voeding, zware
fysieke arbeid en te weinig rust. Als tiener heb ik
jaren moeten werken om mijn schoolgeld en eten te
verdienen. In de avonduren en tussen de middag
reed ik een fietstaxi. Vietnam is zich snel aan het
ontwikkelen. Dankzij de beurs van het Eric Bleumink
Fonds kan ik ook wetenschapper daaraan voor mijn
faculteit een bijdrage leveren.’

INSTITUTIONELE
SAMENWERKING

‘LIKE IN A DREAM’

In de loop der jaren is een intensieve samenwerking
tot stand gekomen tussen de Rijksuniversiteit
Groningen en universiteiten in ontwikkelingslanden.
Het accent ligt vooral op training van jonge stafleden
en op wetenschappelijke samenwerking. Op dit
ogenblik worden er dertig à veertig jonge onderzoekers
uit ontwikkelingslanden door Groningse wetenschappers begeleid bij hun promotie-onderzoek.
Dit vindt voor een deel plaats in het land van
oorsprong en voor een deel in Groningen. Ook
neemt een groot aantal studenten uit ontwikkelingslanden deel aan Engelstalige Masters-opleidingen in
Groningen.
Het Eric Bleumink Fonds is opgericht om meer jonge
mensen uit ontwikkelingslanden de kans te geven
zich verder te scholen. Het aantal aanvragen voor
beurzen bij het Eric Bleumink Fonds is groot. Bij de
selectie van kandidaten is de volgende overweging
van belang. Draagt de beursverlening bij aan een
institutionele samenwerking tussen de RUG en een
universiteit of instelling in een ontwikkelingsland?
In de praktijk betekent dit dat de voorkeur gegeven
wordt aan veelbelovende jonge stafleden, die verbonden
zijn aan instellingen in ontwikkelingslanden,
waarmee de RUG samenwerkt of gaat samenwerken.
Hierdoor draagt het Eric Bleumink Fonds bij aan
versterking van de capaciteit van de instituten
in ontwikkelingslanden en wordt brain drain
voorkomen.
De RUG heeft goede ervaringen met institutionele
samenwerking, zij heeft geleid tot gezamenlijk
onderzoek op velerlei terrein, bijvoorbeeld reproductieve
gezondheidszorg in India, voedselveiligheid in West
Afrika, en volwassenen onderwijs in Zuidelijk Afrika.
Maar vooral heeft zij ook geleid tot wederzijdse
belangstelling en vriendschappelijke banden, die tot
in lengte van dagen zullen blijven bestaan.
Caspar Schweigman
Directeur Centre for Development Studies
en bestuurlid EBF

Het kantoor van de Gasunie is inmiddels een ‘icoon’ geworden
van de stad Groningen. Geen slecht idee dus om bursalen van
het Eric Bleumink Fonds en andere buitenlandse gasten van de
RUG een bezoekje aan dit bijzondere gebouw aan te bieden.
Op donderdag 1 november 2001 was het zover.
Zestien personen hebben zich
aangemeld. We worden meteen

postbussen en liftdeuren bij elkaar en
een centraal keukentje om koffie te

welkom geheten door een vriendelijke
voorlichtster van de Gasunie, die ons
vergast op koffie met een koekje en een

halen. ‘A very special place to work in,
really unique,’ aldus Nguyen Thu
Huong. Iwan Harsono Hwan blijft

introductiepraatje.
Hierna nemen we plaats om een
informatievideo te bekijken. Hierin

staan op de trap en kijkt nog eens
omhoog in het kronkelende trappenhuis.
‘It is like in a dream,’ zegt de chemical

treedt Wilbert Gieske op, voor de
liefhebbers van ‘Goede Tijden Slechte
Tijden’ beter bekend als Robbert
Alberts. Gieske/Alberts is gehuld in een
parka en spreekt de toeschouwer toe in
guur, koud en nat weer, waarmee het
belang van de Gasunie voor de
Nederlandse huishoudens op niet mis
te verstane manier aangetoond wordt.
We zijn gewaarschuwd voor de
Nederlandse winter…
Dan brengt de lift ons naar de nok en
dalen we via de trappen langs alle
verdiepingen naar beneden, waarbij de
voorlichtster ons informeert en wijst
op interessante details. Fraai zijn vele
kunstwerken. Bij een beeld van een
manfiguur die lijkt te zitten zonder

engineer uit Indonesië. Hij probeert de
werkwijze en redenering van de architect
te doorgronden, maar ‘it is too
complicated,’ verzucht hij.
Als we weer op de begane grond zijn
aangekomen, wil iedereen graag dat
het bezoek wordt vastgelegd op de
gevoelige plaat. De groep stelt zich op
de trappen op en zegt ‘cheese’. Hans
Biemans, de organisator, neemt de
foto’s. Hij heeft het er maar druk mee,
want zes camera’s van deelnemers aan
de excursie liggen bij hem op de grond
en hij moet met elk toestel een foto
maken.
Dan is het bezoek ten einde en verlaten
we het pand. Kokou Djagni uit Burkina
Faso draait zich om en bekijkt het nog

stoel, merkt Masud Reza uit Bangladesh
op: ‘In our country you get punished
that way. If you talk during classes, the

eens aandachtig. ‘It reminds me of a
special kind of villages in Mali,’ mijmert
hij. Een vlaag wind brengt de overbekende

teacher makes you sit in that position
for one or two hours.’
Elke verdieping is zo ingericht dat er

geur van verwerkte bieten in de suikerfabriek mee. Iedereen is er inmiddels
aan gewend. ‘The first time I noticed

volop mogelijkheden voor sociale
contacten tussen collega’s ontstaan:

this,’ merkt Rowena Suryobroto lachend
op, ‘I thought I smelled Dutch soup…’

Yongqing Ren
studeert
International
Economics &
Business Law. Zij vertelt over haar
eerste vier maanden in Nederland.

Mewael Asmelash
Mesfin studeert
International Business.
Dit is zijn agenda voor een willekeurige week.

Bursalen

Donatienieuws

Per september 2001 zijn twee studenten met

Aantal donateurs
Het Eric Bleumink Fonds telt, vanaf het

een EBF-beurs aan hun studie begonnen
Mewael Asmelash Mesfin (27) van de
universiteit van Asmara, Eritrea. Hij volgt
de opleiding tot Master of Science in
International Business. De studie duurt 12
maanden
Ren Yongqing (27),van de Tsinghua
universiteit van Peking, China. Zij volgt de
opleiding tot Master of Laws in International Economics & Business Law.

moment van oprichting in mei 2000,
inmiddels bijna 900 donateurs. Het fonds
heeft inmiddels 63 ‘vaste’ donateurs. Dit
zijn mensen of organisaties die voor een
langere periode hebben aangegeven dat
zij het fonds met een bepaald bedrag
steunen.
Afscheidscadeau
Bij het afscheid van prof. dr. H. Huisjes

De studie duurt 12 maanden.

als hoogleraar aan de Faculteit der
Medische Wetenschappen heeft hij zijn

Aan twee andere studenten: de heer Rahmat

gasten de suggestie gedaan als cadeau

uit Indonesië en mevrouw Devaki uit India

een bedrag aan het Eric Bleumink Fonds
te schenken. Een fantastisch initiatief

zijn ook EBF-beurzen toegekend. Vanwege
respectievelijk ziekte en problemen met
het verkrijgen van een visum is de start
van hun opleiding een jaar uitgesteld.
In 2001 zijn twee beurzen toegekend aan
onderzoekers voor hun promotie-onderzoek.
Het promotie-onderzoek duurt in principe
vier jaar. In die periode werken de
onderzoekers afwisselend bij de RUG en de
eigen universiteit, waaraan zij aan
verbonden blijven.
Nguyen Thu Huong (44) van de Letteren
Faculteit van de universiteit van Can Tho
uit Vietnam is in september 2001 aan de
RUG met zijn onderzoek gestart.
Rahadyan Magetsari van de medische
faculteit van de universiteit van Gadjah
Mada uit Indonesië komt zeer binnenkort
naar Groningen.
Van de vier studenten die in september
2000 met een EBF-beurs aan hun studie
zijn begonnen, zal Riza Silvid Pahlavi naar
verwachting in december 2001 haar
opleiding afronden. De andere drie
bursalen (Rowena Suryobroto, Masud Reza
en Iwan Harsono) ronden hun opleiding in
de loop van 2002 af.

met als resultaat een gezamenlijke
bijdrage van meer dan duizend gulden.

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. D.F.J. Bosscher (voorzitter)
drs. G. Joosten (secretaris/penningmeester)
drs. J. Folgering

Honorarium lezingen

mr.drs. C. Hendrikse

Verschillende hoogleraren laten het

prof.dr. H. Huisjes
mw.drs. J. Martens

honorarium dat zij krijgen voor het
verzorgen van voordrachten overmaken
naar het Eric Bleumink Fonds. Voor het
fonds betekent dit jaarlijks enkele
duizenden guldens aan inkomsten.
Erfenis
Eind 2001 heeft het fonds bericht
ontvangen dat een deel van een erfenis
op zijn rekening zal worden overgemaakt.
De erfenis bestaat uit een geldbedrag en
een aanzienlijk pakket aandelen.

Financiën
Inkomsten
In 2001 krijgt het Eric Bleumink Fonds
naar verwachting ruim fl. 200.000,- aan
inkomsten. Voor een deel bestaan deze
uit aandelen uit een erfenis.
De ambitie van het bestuur van het
Fonds is jaarlijks ongeveer fl. 300.000,aan inkomsten te werven. Elk bedrag is
welkom. Gezamenlijk hebben de ‘vaste’
donateurs voor het jaar 2002 een bedrag
van fl. 73.240,- toegezegd.
Uitgaven
Het Eric Bleumink Fonds wil geen fonds
zijn dat grote reserves aanhoudt. In 2000
heeft het Fonds vier beurzen toegekend
voor studenten die een masteropleiding
gaan volgen. In totaal is hiermee voor
ruim fl. 210.000,- aan verplichtingen
aangegaan. In 2001 zijn wederom vier
beurzen voor studenten die een masteropleiding gaan volgen toegekend, plus
twee beurzen voor jonge onderzoekers
die aan hun promotie-onderzoek gaan
werken. In 2001 is in totaal voor ruim
fl. 330.000,- aan verplichtingen aangegaan.

prof.dr A.J.M. Schoot Uiterkamp
prof.dr.ir. C. Schweigman
Secretariaat

Internationale Samenwerking RUG
Postbus 72 , 9700 AB Groningen
tel. (050)363 9111
bleuminkfonds@bureau.rug.nl
Contactpersonen: Madeleine GardeurVeltman en Wiebe Zijlstra
Fondswerving

Ubbo Emmius Fonds RUG
Postbus 72 , 9700 AB Groningen
tel. (050)363 7595
ubbo.emmius.fonds@bureau.rug.nl
Contactpersoon: Hans Biemans
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.
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Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle donateurs
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