Rhahadyan (‘Didi’) Magetsari is orthopedisch chirurg en doceert aan de
University of Gadjah Mada Jogyakarta, Indonesië. Met steun van het Eric
Bleumink Fonds werkt hij aan zijn promotieonderzoek. Het onderwerp is
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even eenvoudig als ingenieus: hergebruik van implantaten.
Didi Magetsari (1956) is een bevlogen en gedreven
man. Als ‘bone-setter’, zoals hij zichzelf omschrijft,
moet hij veel en soms ernstige botbreuken behandelen. ‘In Indonesië, zoals in andere ontwikkelingslanden, gebeuren veel trauma-ongelukken.’ Het gaat
hem na aan het hart dat hij bij slechts weinigen de
benodigde orthopedische implantaten, zoals schroeven
en plaatjes, kan inbrengen. ‘Die hulpmiddelen zijn
voor veel mensen onbetaalbaar, terwijl ze de genezing bevorderen en de kans op invaliditeit verminderen.’ Een oplossing zou zijn implantaten te “recyclen”,
maar dat is niet toegestaan. Wij zijn verplicht de
implantaten na gebruik weg te gooien.’

Not sophisticated
Die ‘verkwisting’ ziet Magetsari, en vele orthopedici
uit ontwikkelingslanden met hem, met lede ogen
aan. ‘Hergebruik van de implantaten zou de kosten
per patiënt drukken. Illegaal komt hergebruik wel
eens voor, zonder dat de patiënt schade ondervindt.
Dat het veilig is, wil ik nu wetenschappelijk aantonen.’
In 2001 is Magetsari begonnen met zijn promotieonderzoek. Het Eric Bleumink Fonds stelt hem in staat
drie maanden per jaar naar Groningen te komen.
Daar heeft hij de tijd, de werkplek en de apparatuur
die hij nodig heeft. Zijn begeleiders zijn de hoogleraren Van Horn (orthopedie) en Busscher (onderzoek
naar de medische toepassing van biomaterialen).
Magetsari onderzoekt wat er mechanisch, fysisch en
chemisch met het materiaal van implantaten is

gebeurd nadat ze uit hun eerste ‘gastheer’ zijn verwijderd. Bovendien bestudeert hij welke reinigingsmethode het meest effectief is. Dat is soms allesbehalve
‘sophisticated’: hij test ook ontsmettings- en bleekmiddelen die overal verkrijgbaar en goedkoop zijn,
ideaal voor ontwikkelingslanden. ‘Soms ben ik bezig
met Biotex en tandenborstel.’ Dit jaar hoopt hij te
promoveren en met zijn onderzoek te hebben bewezen dat er geen medische bezwaren zijn tegen het
hergebruik van implantaten.
Dat zou een eerste hindernis wegnemen op de route
naar de ideale situatie dat de producenten hergebruik,
althans in ontwikkelingslanden, toestaan. Andere
hindernissen zijn van commerciële en juridische
aard, maar daarover moet gesproken worden in
ander verband, bijvoorbeeld bij de Verenigde Naties.

Kaas
Magetsari is getrouwd met een psychologe, die eveneens les geeft aan de universiteit van Gadjah Mada,
en heeft twee dochters, van 19 en 17. Tijdens zijn
verblijf in Nederland belt en mailt hij geregeld. Het
bevalt hem hier. ‘Ik heb goede contacten met mijn
collega’s en krijg veel uitnodigingen voor diners.’ En
Groningen? ‘Niet te druk, erg aardige mensen. Zelfs
de buschauffeurs spreken Engels. En het openbare
vervoer is fantastisch: duidelijk, precies op tijd.’ Tot
slot, mist hij de Indonesische keuken niet? ‘Ik hou
van jullie eten. Ik ben een “easy eater”. En ik ben dol
op kaas,’ zegt hij lachend.

Picture Journal
Ismudiati Puri Handayani volgt de Master of Science in Physics. We
vroegen haar een fotoverslag te maken van haar verblijf in Groningen

About me
I was born in the small town of Magelang
(Central Java). My mother, a single parent, was
an elementary school teacher who encouraged
me to pursue my dream. After finishing my high
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school, I continued my study in Gadjah Mada
University in Yogyakarta. It is a student city where
we could meet people from different ethnic
groups in Indonesia. I finished my university in
1999 and moved to Bandung, West Java. Here, I
worked as a teacher. In my opinion, teaching is

Het Eric Bleumink Fonds bestaat vier jaar.
Kijkend naar de studenten die een beurs van het
Fonds hebben gekregen, kunnen wij tevreden
zijn. Het is gelukt om energieke talentvolle
mensen uit ontwikkelingslanden een kans te
geven. Zonder uitzondering hebben zij deze
kans met beide handen aangegrepen. Alle oudbursalen hebben hun masters behaald en de
promovendi zijn druk bezig met hun onderzoek.

not only a transfer of knowledge, but it is also
giving motivation and perspective to students. I
decided to study abroad in order to improve my
ability and knowledge. Then, I started to search
for a scholarship.

Living in Groningen
In my imagination, Groningen was a big and
crowded city. But I was surprised how quiet it is.

Door de warme belangstelling die het Fonds bij
de diverse onderwijsclusters geniet, zijn we er in

This surprise makes me happy. I like this small
and quiet city, the fresh air which makes me free
from breath problem. I like the landscape and

geslaagd om de beurzen te spreiden over de verschillende faculteiten. Op deze wijze draagt het
Fonds eraan bij dat breed in de universiteit

the public spaces that are always available near
housing. My first year I lived in an international
student house. Now I live with two Indonesian

Nederlandse studenten in gesprek komen met
studenten uit ontwikkelingslanden. Het blijvend
onderhouden van contacten met onze oud-

students. My landlord is Mr. Kars. He is a nice
person. He always repairs a broken thing by
himself. Now I know that it is a life style of

bursalen draagt daar ook aan bij. Ook u zult
regelmatig van hen horen via deze Nieuwsbrief.

Dutch people, always solve the problem by
their own hands.

Volgend jaar viert het Eric Bleumink Fonds haar

Activity

eerste lustrum. Uiteraard gaan wij voort op
de ingeslagen weg. Maar voor dit lustrumjaar
hebben we ons als doel gesteld om extra beurzen
te verlenen. Gezien ons groeiende leger aan
donateurs moet dat lukken. Wij zullen in ieder
geval ons uiterste best blijven doen, net als onze
bursalen. Gezamenlijk rekenen wij op uw steun
om nog meer talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden een kans te geven. Dit is niet
alleen in het belang van die studenten en hun
land van herkomst. Ook voor onze universiteit
betekenen de contacten en de samenwerking
met deze talentvolle mensen een waardevolle
verrijking.

My main activity is studying. I spend almost all
my day in Zernike. There are seven international
students including me. Two of us already went
back to their home in Spain and the rest are still
fighting with our final project. I joined the
Optical Solid State group for my internship and
final thesis. I also follow Dutch and English
courses. Besides, I play badminton and table
tennis every Sunday, just for fun.

Geert Joosten
Secretaris/penningmeester
Eric Bleumink Fonds en
Voorzitter Universiteitsraad

Exercise
In general, I enjoy living and studying here.
I learn how to live with people with various
personality, habit, culture, and value, how people
conduct their research and solve problems and
how lecturers teach and motivate their students.
I also face bad moments, but I am sure it is a kind
of exercise for me to be stronger in the future.
I am very grateful to Mr. Frank van Steenwijk
who arranges everything for me.

Bestuur Eric Bleumink Fonds
Rijksuniversiteit Groningen
Postbus 72
9700 AB Groningen

Geacht Bestuur,
Tijdens het collegejaar 2003-2004 heeft mw. L. Devaki, student uit ons master programma
Clinical Linguistics met een beurs van het Erik Bleuminkfonds haar studie kunnen uitvoeren.
Hieronder wil ik graag een kort verslag geven van haar verblijf in Nederland.
Zoals bekend, heeft de komst van mw. Devaki heel wat voeten in aarde gehad. Omdat het zeer
lang duurde voordat zij een visum kon krijgen, kon zij in het jaar 2002, het jaar waarin haar de
beurs was toegezegd, geen gebruik hiervan maken. Gelukkig was u bereid de beurs een jaar
later toe te kennen en daarom kon mw. Devaki in augustus 2003 naar Nederland komen.
Ze kreeg een kamer bij een zeer vriendelijke hospita en werd gesteund door een aantal
Nederlandse kennissen bij de inburgering.
Hoewel mw. Davki al de nodige ervaring had met het volgen en ook het geven van onderwijs,
bleek de aanpassing aan het Nederlandse systeem haar toch de nodige moeite te kosten. Het
eerste trimester bleek dan ook het lastigste voor haar, terwijl hierin juist de inleidende vakken
worden aangeboden. Niettemin heeft ze, zij het met een enkele herkansing, alle onderdelen
gehaald. Wij kregen in de gaten dat we te maken hadden met de zeer intelligente en goed gemotiveerde studente die we voor ogen hadden toen we mw. Devaki hadden geselecteerd voor ons
programma. Na het eerste trimester heeft mw. Devaki dan ook alleen nog maar achten en
negens gehaald. Intussen bleek ze ook als een soort mentor op te gaan treden voor de andere
studenten. Regelmatig nodigde ze studenten uit te komen eten en ze had altijd een luisterend
oor voor haar medestudenten. Het feit dat de groep uit 2003 de beste en leukste groep is
geweest die we tot nu toe hebben gehad is daarom ook mede aan haar te danken.
Met vriendelijke groet
Namens het masterprogramma Clinical Linquistics

Lakshminarayan Devaki is
afkomstig uit India. Met een
beurs van het Eric Bleumink
Fonds volgde zij gedurende twaalf
maanden het masterprogramma
‘clinical linguistics’.

Roel Jonkers, coördinator

EBF-beursstudenten
Who inspired you?

What inspired you?

How will you remember Groningen?

What is your most remarkable lesson?

Vraag & Antwoord
Fesia: My mother inspires me not to be afraid to dream and never give up to
reach it, although sometimes it seems impossible to be true.

Monica: In Uganda there is just so much poverty, war, AIDS, suffering that you
just have to take a vow not to be brought down by them and always keep your
head above water, no matter what it takes.

Qin: A quiet and lovely town full of charm and inspiration, a place where I am
embraced by European culture and Dutch efficiency. I begin to see the world
and other cultures, for the first time of my life.

Puri: In later years, I will remember Groningen as a nice place for study an living.
It is so quiet, like a village, but it has complete facilities for life.

Bursalen
Huidige studenten
Er zijn momenteel vier studenten. Ze zullen
hun studie afronden vóór september 2004.
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
(Indonesië) Master of Science in
Het Eric Bleumink Fonds van de RUG

Chemical Engineering.
Lustrumloop
PhD-onderzoekers
Drie wetenschappers werken aan een

De RUG bestaat 390 jaar en als onderdeel

verstrekt beurzen aan talentvolle studenten
en jonge onderzoekers uit ontwikkelings-

van de lustrumfesitiviteiten was er een
loop op Hemelvaartsdag (20 mei) door de

landen. Het is opgericht in mei 2000.

stad Groningen. Voor elke RUG-deelnemer

Bestuur

Prof. Dr. F. Zwarts (voorzitter)

Nguyen Thu Huong (University of Can Tho,

doneerde de universiteit vijf euro aan het
Eric Bleumink Fonds. Het aantal deelne-

Vietnam) onderzoekt de lexico-grammaticale
vaardigheden bij gebruikers van het Engels

mers aan de lustrumloop was 181 en de
opbrengst was derhalve 905 euro (met

als tweede taal.
Rahadyan Magetsari (University of

dank aan alle lopers!).

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

Gadjah Mada, Indonesië) onderzoekt het

Bestuurswisselingen
Cees Hendrikse is als bestuurslid van het
Eric Bleumink Fonds opgevolgd door Tienke

Prof. Dr. A.J.M. Schoot Uiterkamp
Dr. P. Boele van Hensbroek (a.i.)

Koning. Hendrikse vertegenwoordigde het
Ubbo Emmius Fonds, dat voor het EBF
gelden werft. Ook Caspar Schweigman
heeft afscheid genomen. Zijn lidmaatschap

Secretariaat

promotieonderzoek. Gedurende vier jaar
werken ze afwisselend aan de RUG en aan
de eigen universiteit.

hergebruik van orthopedische implantaten.
Chang Ming Sing Chang (Anton de Kom
Universiteit, Suriname) onderzoekt een
bewegingsprogramma voor ouderen.
Afgestudeerden
Inmiddels zijn tien personen afgestudeerd
van wie de studie is bekostigd door het Eric
Bleumink Fonds. Een overzicht staat op
www.rug.nl/ebf.
Nieuwe beurzen
Het bestuur heeft in april 2004 drie nieuwe
beurzen toegekend.
Farzaneh Tajdini (Institute for Management
and Planning, Iran): Master of Science in
Population Studies.
Justine Joel Kamote (University of Dar Es

van het bestuur was verbonden met het
directeurschap van het Centre for Development Studies (CDS). Schweigman, nauw
betrokken bij de oprichting van het fonds,
ging in november 2003 met emeritaat. De
toekomstige directeur van het CDS volgt
hem op.

Mw. Drs. J.J. Koning

Internationale Samenwerking RUG
Postbus 72 , 9700 AB Groningen
tel. (050)363 9111
bleuminkfonds@bureau.rug.nl
Contactpersonen: Mw.Drs.M.C. GardeurVeltman en Drs. W. Zijlstra
Fondswerving

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

Salaam, Tanzania): Master of Science in
International Economics and Business
Jacques Adjakpa (Université d’AbomeyCallavi, Benin): PhD-onderzoeker in de
biologie.

Nieuws
Alumnicampagne
Op 12 december 2003 is de tweede alumnicampagne voor het Fonds gestart. Alle oudstudenten die nog geen vaste donateur
zijn, werden door de rector in een brief uitgenodigd het werk van het Fonds financieel
te steunen. Velen gaven aan deze oproep
gehoor en er komen nog steeds bedragen
binnen. De verwachting is dat de opbrengst van deze campagne vergelijkbaar
is met die van 2002. Dat was toen 70.000
euro aan eenmalige en periodieke bijdragen.

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

Financiën 2003
Accountants van PWC controleren jaarlijks
de financiën van het Fonds. Het Fonds
heeft in 2003 127.000 euro aan donaties
ontvangen van studenten, alumni en
medewerkers van de universiteit.
De uitgaven hadden hetzelfde bedrag.
De verplichtingen, vanwege de beurzen die
reeds zijn toegekend, waren per 31 december
2003 bijna 80.000 euro. De resterende
reserve van het Fonds was op dat moment
ruim 120.000 euro.

Giften komen in principe in aanmerking voor
aftrek van inkomstenbelasting.
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