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Dare to dream?

Monica Arach komt uit Uganda en volgt de opleiding Master of Humanitarian
Assistance in Groningen. Hieronder schrijft ze over het Fonds en over haar droom.

The moments are still frozen in my mind. The heat
was unbearable that day. I had come to British
Council library Kampala-Uganda like I always did to
check my emails for the day. It was always the same
routine, a few letters in my inbox saying hello, a few
friends accusing me of forgetting to write to them in
a while and the usual and very annoying junk mails.
As I scrolled through each letter, there was another
letter titled The Eric Bleumink Scholarship fund. I
had been waiting for such a letter for a while after
sending in my admission and scholarship applications. As you can imagine, my heart was in my
mouth when I had to click on the read button. The
letter said ‘Congratulations, you have been awarded
the Eric Bleumink Fund scholarship for the academic
year 2003-2004.’

Ladder
It’s amazing. It all happened so fast. A few months
ago I was in Uganda dividing my time between
teaching at a secondary school, managing a small
NGO, and creative writing. Now, I am in Holland;
rushing off to be in time for the train, working at my
class presentation or rushing off to the library to

Rijksuniversiteit Groningen

study for my next assignment.
My mother always said there was a ladder along
every step you ascend to in life. My first ladder was
working so hard in Uganda to empower myself and
be able to help other people with my empowerment.

Imagine
Now I have got this scholarship. I worked so hard for
it. I am studying for my very challenging master
program in humanitarian assistance. I can almost see
my second ladder above my head. What next after
my study program? What path should I take after
this one year of studying for my master’s program?
We can never tell what lies ahead, because we cannot see that far. But I am sure about one thing. I
want to go back home, to Africa. I have this very big
and ambitious dream of starting a big rehabilitation
support centre for women and girls trying to rebuild
their lives after war. Sometimes I close my eyes and
imagine it before me.
Monica Arach
Het volledige verhaal staat op www.rug.nl/ebf

Picture Journal
Tony Chang werkt aan zijn promotieonderzoek. We vroegen
hem een fotoverslag te maken van zijn verblijf in Groningen

Even voorstellen
Ik ben docent en richtingscoördinator fysiotherapie

MENSEN MAKEN
HET VERSCHIL

aan de Faculteit der Medische Wetenschappen
van de Anton de Kom Universiteit in Suriname.
Enkele jaren geleden heb ik in Suriname, samen
met professor Jim van Horn van de RUG/AZG,
een symposium Orthopedie helpen organiseren.
Samen hebben we plannen ontwikkeld voor
uitwisseling tussen beide medische faculteiten.

‘Ontwikkelingssamenwerking.’ Wat een woord

Mijn onderzoek

en wat een onbegrip. Als je de discussies in het
Nederlandse Parlement volgt, zou je soms

Mijn onderzoek richt zich op de vraag hoe ouderen

geloven dat veel ontwikkelingsactiviteiten van
de afgelopen decennia lijken op plaggenvervoer
naar de Sahara, met kruiwagens.
Afschaffen dus? Neen, maar er is wel wat aan de
hand. Veel samenwerkingsprojecten zijn
geslaagd, maar er zijn er ook veel geheel of
gedeeltelijk mislukt omdat ze uitgingen van een
eenzijdig westerse visie over wat het doel van de
projecten zou moeten zijn. Voorbeelden van die
laatste soort projecten kennen we allemaal.
Dit betekent echter niet dat de meeste vormen
van ontwikkelingssamenwerking weggegooid
geld zijn.
Het Eric Bleumink Fonds (EBF) laat zien hoe het
ook kan. Geef veelbelovende academici uit
ontwikkelingslanden de kans zich aan een goede
universiteit als de RUG verder wetenschappelijk
te bekwamen. Dus geen risico’s op luchtkastelen
bouwen en zakken vullen in ontwikkelinglanden, maar mensen stimuleren door hun
kennis te verbreden en te verdiepen. De bursalen
profiteren persoonlijk, hun land profiteert
omdat hun kennis in hun eigen land verder
wordt verbreid en vermenigvuldigd en ook de
RUG zelf profiteert.
Dat laatste lijkt opmerkelijk, maar is het niet.
Bezoekers uit andere landen genereren door hun
aanwezigheid in Nederland nieuwe kennis en ze
verrijken de RUG-medewerkers en -studenten
door wederzijdse uitwisseling van inzichten en
ideeën. En ten slotte creëren de EBF-alumni op
den duur een actief wereldwijd netwerk van
ambassadeurs waarvan de waarde in de loop
der jaren zal toenemen. Kortom, mensen maken
het verschil en dat is het publieke geheim van
het EBF.

Ton Schoot Uiterkamp
Bestuurslid Eric Bleumink Fonds en
hoogleraar milieukunde

in Suriname zich door meer te bewegen lichamelijk en geestelijk beter kunnen voelen. Het gaat
om mensen die in een tehuis wonen. Een omgeving
waarin hun veel uit handen wordt genomen en
zij passief dreigen te worden. Voor die bejaarden
is een bewegingsprogramma opgesteld. Om de
15 weken nemen wij de deelnemers aan het
programma een fitheidstest af. Aan de RUG is een
succesvol vergelijkbaar programma ontwikkeld,
het Groningen Active Living Model. De aanpak
en ervaringen van dit project gebruik ik in mijn
onderzoek, waarbij ik ermee rekening houd dat
Suriname een ander klimaat, een andere sociaaleconomische structuur en een multi-culturele
samenleving heeft.

Collega’s
Voor mijn onderzoek werk ik afwisselend in
Groningen en in Paramaribo. In Suriname vindt
het praktijkgedeelte van het onderzoek plaats en
in Groningen volg ik colleges en analyseer ik de
gegevens. In het AZG deel ik een werkkamer met
vijf collega-onderzoekers. Dit is bijzonder stimulerend, omdat elk ook een andere achtergrond
heeft. Zo ben ik van huis uit fysiotherapeut en
meer clinicus dan onderzoeker.

Brassa
Oudere Surinamers in zowel Suriname als
Nederland willen zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen. Dat is eigenlijk de beste manier
om actief en fit te blijven. Zo heb ik in Groningen
de voorzitster van de Multi-culturele Woonvormvereniging Brassa (Surinaams voor omhelzing)
ontmoet. Dankzij dit initiatief is onlangs een
appartementencomplex geopend waarin leden
van Brassa een eigen woning hebben met
gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen.
Een interessant voorbeeld, ook voor Suriname.

From:
Date sent:
To:
Subject:

Phan Thi Thu Nga (KSP) <pttnga@ctu.edu.vn>
Mon, 3 Nov 2003 00:47:20 +0700
bleuminkfonds@bureau.rug.nl
from Phan Thi Thu Nga- Vietnam

Dear EBF sponsors,
Three months have passed since I left the Netherlands, but I often feel like missing Groningers.
Writing you this email brings me back good memories of the time I was in Groningen.
I lived a busy but pleasant life during last year. In spite of my fixed schedule, I didn’t become
bored or exhausted because I always received enthusiastic help from Dutch teachers and
friends. After studying hours, I usually had fun with international students in the student house.
Also, I was quite pleased with my stay in Groningen; as a result, I could work effectively.
Studying at the University of Groningen helped me accumulate valuable experiences for my
professional development. What I learned from my teachers is how to help students to be independent in learning. Another experience is that the teachers always pay much attention to the
learners’needs. In class meetings, students usually have time to express their own opinions to
their teacher and friends in a very friendly atmosphere. These teaching styles may facilitate
studentslearning process. Thanks to my friends’ help, I have found that, after one year, my
ability to access Internet was improved.
Daily life in Holland offered me fascinating impressions. I was amazed by Dutch behaviors in
public places. Before moving to the Netherlands, I was afraid of having trouble in communicating with native people, as I don’t speak Dutch. However, that fear disappeared on my first
day traveling from Schipol to Groningen. Most of the Dutch people I met in the train and at the
station could speak English very well. They were ready to explain my curiosity about the means
of transportation in this country. I was also impressed by the nice weather of Holland. I loved
the winter here because I could enjoy walking on the ice, seeing my breath and touching snow.

Phan Thi Thu Nga, afkomstig
uit Vietnam, behaalde haar
graad van Master of Education
aan de RUG.

To end my letter, being a former EBF- scholar, I would like to express my deep gratitude to Eric
Bleumink Fund sponsors for your great help. At the present I am making the best use of what I
learned in Groningen in my teaching in Vietnam.
Kindest Regards,
Phan Thi Thu Nga
Cantho University
School of Education
English Department

EBF-beursstudenten
Who inspired you?

What inspired you?

How will you remember Groningen?

What is your most remarkable lesson?

Vraag & Antwoord
Monica: My mother. She raised five children as a single mother and worked hard to
achieve what she wanted to do. For her, anything was possible with hard work,
trust in God and patience.

Puri: I remember one book. It gave me spirit to pursue my study here.
It was The Alchemist by Paulo Coelho. It is about a boy’s adventure to find
his treasure.

Qin: Coming from the mega city of Shanghai with a population bigger than the whole of
Holland, I appreciate the fineness of living in a peaceful little town. With its cleaner air,
more friendly people, better-managed infrastructure, Groningen has showed me the
charm of real Europe. Small is beautiful.

Fesia: I learned in Groningen how to interact with many people from diverse nationalities,
characters, interests and backgrounds. I faced new experiences, good and bad ones,
but I know that at the end they all will only result a good impact on my personality.

Bursalen

de uitnodiging het werk van het Fonds

Huidige studenten

financieel te steunen.
De alumnicampagne van vorig jaar heeft in

In december 2003 zijn vier studenten met
hun opleiding in Groningen bezig.
mw. Monica Arach (Uganda):
Master of Humanitarian Assistance.
mw. Qin Chen (China):
Master of Laws.
mw. Ismudiati Puri Handayani (Indonesië):
Master of Science in Physics.
mw. Fesia Lestari Laksmana Titawijana

totaal bijna 70.000 euro opgeleverd. Ruim
63.000 euro aan eenmalige bijdragen en
ongeveer 6.000 euro afkomstig van nieuwe
vaste donateurs.
Studentenactie
De opbrengst van de benefietactie van de

(Indonesië) Master of Science in

zeven erkende studentenverenigingen in
Groningen was dit jaar voor het Eric

Chemical Engineering.

Bleumink Fonds. Met een collecte, loterij,

Het Eric Bleumink Fonds van de RUG

tafelvoetbaltoernooi en een feest op de
verschillende verenigingen brachten zij

verstrekt beurzen aan talentvolle studenten
en jonge onderzoekers uit ontwikkelings-

3.737 euro bijeen. De eerste prijs van de

landen. Het is opgericht in mei 2000.

aan hun promotieonderzoek. In een periode
van vier jaar werken ze afwisselend aan de

loterij ging naar Hilje de Boer. Haar
favoriete muziek is een maand lang

Bestuur

RUG en aan de eigen universiteit.

gespeeld op het carillon in de toren van

Prof. Dr. F. Zwarts (voorzitter)

Nguyen Thu Huong (Universiteit van

het Academiegebouw.

Drs. G. Joosten (secretaris/penningmeester)
Drs. J.H.A. Folgering

PhD-kandidaten
Momenteel werken drie wetenschappers

Can Tho, Vietnam) onderzoekt de lexicogrammaticale vaardigheden bij gebruikers

Mr. Drs. C.W.A. Hendrikse

van het Engels als tweede taal.
Rahadyan Magetsari (Universiteit van

Prof. Dr. H.J. Huisjes
Mw. Drs. J.A. Martens

Gadjah Mada, Indonesië) onderzoekt het

Prof. Dr A.J.M. Schoot Uiterkamp
Prof. Dr. Ir. C. Schweigman

hergebruik van orthopedische implantaten
in de Derde Wereld.
Tony Chang (Anton de Kom Universiteit,

Secretariaat

Internationale Samenwerking RUG
Postbus 72 , 9700 AB Groningen

Suriname) onderzoekt een bewegingsprogramma voor ouderen.

tel. (050)363 9111
bleuminkfonds@bureau.rug.nl
Contactpersonen: Mw.Drs.M.C. Gardeur-

Afgestudeerden
Er zijn op dit moment tien personen
afgestudeerd van wie de studie bekostigd

Veltman en Drs. W. Zijlstra

is door het Eric Bleumink Fonds. Een overzicht treft u aan op www.rug.nl/ebf.

Nieuws
Alumnicampagne
Op 12 december 2003 is de tweede alumnicampagne voor het Eric Bleumink Fonds
van start gegaan. Alle alumni van de RUG
die nog geen vaste donateur zijn, hebben
een brief van de rector ontvangen met
Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen
UEF/EBF
Postbus 72
9700 AB Groningen
Telefoon (050) 363 75 95
E-mail: bleuminkfonds@bureau.rug.nl

Oud-student van de RUG

Groningen, 12 december 2003
Geachte oud-student,
Met een beurs van het Eric Bleumink Fonds heeft Lakshminarayan Devaki een jaar aan onze universiteit
gestudeerd. Zij is nu terug in India. Met de opgedane kennis en ervaring zet zij een onderwijsafdeling op
voor het instituut waaraan zij is verbonden. Hier kan zij kinderen en volwassen helpen bij het oplossen
van taalproblemen.
Mevrouw Devaki is een van de tien mensen die inmiddels met een beurs van het
Fonds zijn afgestudeerd. Op dit moment zijn vier studenten en drie promovendi aan
de slag. Ik ontmoet hen regelmatig en hoor hoeveel de ondersteuning uit het Fonds
voor hun wetenschappelijke en persoonlijke vorming betekent. Ook zie ik hoe onze
universiteit wordt verrijkt door de culturele, sociale en wetenschappelijke contacten
met mensen uit andere continenten.

Fondswerving

Prijswinnaar Hilje de Boer (studente filosofie
en lid van Vindicat)en beiaardier Auke de Boer

Afscheid
Op dinsdag 11 november 2003 heeft
Caspar Schweigman afscheid genomen als
hoogleraar en als directeur van het Centre
for Development Studies van de RUG. Hij
is nauw betrokken geweest bij de oprichting
van het Fonds en als directeur van het
Centre was hij ook lid van het Bestuur. Bij
zijn afscheid heeft hij aan collega’s, vrienden
en kennissen aangegeven een cadeau in de
vorm van een donatie aan het Eric Bleumink
Fonds van de RUG op prijs te stellen. Velen
hebben hieraan gehoor gegeven.

Ubbo Emmius Fonds RUG
Drs. J.A.W.M. Biemans
Postbus 72 , 9700 AB Groningen
tel. (050)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
Giften komen in principe in aanmerking voor
aftrek van inkomstenbelasting.

colofon
Oratie

Het Eric Bleumink Fonds kent reeds vele donateurs. Vorig jaar heeft ruim 5% van
alle oud-studenten een gift overgemaakt. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het
Fonds nog meer armslag krijgt. Ik nodig u van harte uit het werk van het Fonds
financieel te steunen. Elk bedrag is welkom. Voor 25 euro kan het Fonds voor één
dag voorzien in de kosten van levensonderhoud en de bijkomende uitgaven voor
studie, verblijf en reis van een bursaal.
Kan uw universiteit op uw steun rekenen?
Met vriendelijke groet,

Prof. Dr. Frans Zwarts
Rector Magnificus en Voorzitter van het Eric Bleumink Fonds

Het Eric Bleumink Fonds van
de RUG verstrekt beurzen
aan talentvolle studenten
en jonge onderzoekers
uit ontwikkelingslanden.

Op dinsdag 7 oktober 2003 werd Luchien
Karsten benoemd tot bijzonder hoogleraar
in de Faculteit der Bedrijfskunde. Ter gelegenheid van zijn oratie deed hij collega’s,
vrienden en kennissen de suggestie als
cadeau geld te schenken aan het Eric
Bleumink Fonds. Velen hebben dat gedaan.
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Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle donateurs
en relaties van het Eric Bleumink Fonds

