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Friends of

Bericht van Barbara Oomen

Waarde vrienden,
Van de week schreef ik een aanbevelingsbrief voor Erisa Nuku.
Als een van de eerste Friends-bursalen studeert zij deze zomer
af, en wil zij graag verder met een master op het gebied van
diplomatie in Oxford. Voorbeelden van redenen om haar daar
toe te laten buitelden door mijn hoofd. Hoe het timide meisje,
dat in de inleiding nog nauwelijks haar vinger op durfde
steken, twee jaar later vol flair presenteerde over humanitaire
interventie in Kosovo. Hoe zij, als studentvertegenwoordiger
in onze academische adviesraad, altijd de juiste balans vindt
tussen begrip en assertiviteit. Hoe zij hoogstwaarschijnlijk
afstudeert met het hoogste cijfergemiddelde denkbaar: een
gpa van 4.0. Hoe lovend haar begeleider is over haar werk over
de verhouding op energiegebied tussen Duitsland en Rusland.
Hoe zij altijd, altijd, voorbereid naar college kwam, zij het
soms met grote kringen onder haar ogen. Hoe zij ooit vanuit
het ziekenhuis mailde of zij echt niet haar huiswerk in hoefde
leveren. Hoe zij, al jaren lang, stapje voor stapje toewerkt naar
de droom waarover zij mij tijdens onze eerste ontmoeting
vertelde: het leveren van een bijdrage aan de opbouw van de
rechtsstaat in Kosovo.
Met het mogelijk maken van Erisa’s studie heeft U, als Friend,
veel meer mogelijk gemaakt. De wijze waarop zij anderen
inspireert. Een betere toekomst voor haar land. Ooit, in de
toekomst, haar eigen bijdrage aan weer een nieuwe studente.
Die uitstraling geldt voor vrijwel alle Friends-bursalen.
Neem nou Pranjal. Niet alleen haalt hij prachtige cijfers
(A+ voor programmeren, economie, psychologie en zijn
onderzoeksprojecten). Hij begon ook lessen mindfulness en
meditatie op de maandag, voor medestudenten en docenten,
omdat hij vond dat wij het vaak wel heel druk hadden.

6

Daarnaast organiseert hij workshops ondernemerschap.
Niet alleen om zijn eigen droom – zonnepanelen in Nepal –
te verwezenlijken, maar ook om mede-studenten vooruit te
helpen. Daarmee is hier een voorbeeld voor studenten met
een meer bevoorrechte achtergrond.
De invloed van een beurs op lange termijn zag ik in
augustus, tijdens ons lustrum. Daar zat de eerste generatie
beursstudenten. Nu leraar, bankier, wetenschapper, hoge
ambtenaar. Allemaal vol van warme verhalen over hun
Middelburgse tijd, en het diepe besef dat zij zonder de steun
van mensen als U nooit waren gekomen waar zij nu zijn. Zij
geven, in het systeem van het revolving fund, hun beurs weer
door aan de toekomstige generatie. Daarmee lijkt een Friendsbeurs de allerbeste investering denkbaar: door de Anbi-status
is uw steun voor U aftrekbaar van de belasting en de beurs
helpt een steeds grotere groep studenten met toppotentie.
Uw steun aan Erisa heeft
dan ook een prominente
plaats gekregen in haar
aanbevelingsbrief. Of zij naar
Oxford mag komen horen wij
pas in mei. Maar wij weten nu al
dat zij, zonder U, zelfs niet eens
de kans had gehad.
Met dank en waardering,
namens het Roosevelt MT
Barbara Oomen, Dean van UCR
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Afgelopen tijd op UCR

• In 2014 vierde UCR haar tienjarig bestaan. Met

verschillende feesten, ceremonies en publicaties is
stilgestaan bij de afgelopen tien jaar
• In augustus organiseerde UCR een grote reünie voor alle
oud-studenten. Met meer dan 150 aanwezigen van over de
hele wereld was het een zeer inspirerende dag.
• In september werd het nieuwe Roosevelt Center for
Excellence in Education (RCEE) geopend door niemand
minder dan hare koninklijke hoogheid Máxima.
• In oktober versloeg het drakenbootteam van UCR de
teams van de HZ en Scalda tijdens King of the Channel.
• Dr. Park en dr. Sklad hebben een grote Europese subsidie
gekregen voor een project dat de radicalisering van
jongeren tegengaat.

Stichting Friends of UCR
Attn: Mrs. J.G.H. Wentink
Postbus 306, 4330 AH Middelburg
Phone: 0118-482611

• De Roosevelt werkte samen met o.a.

Arduin, aan een
project over inclusie in de buurt, met Ter Rede waar onze
studenten concerten verzorgden en onderzoek deden. En
met zorgorganisaties, in een onderzoek naar het tegengaan
van dementie in de provincie.
• UCR is het nieuwe academisch jaar begonnen met
198 nieuwe studenten, geselecteerd uit meer dan 400
aanmeldingen met 31 verschillende nationaliteiten. 112
studenten komen uit Nederland, en de rest van de wereld.
• In november verwelkomde UCR de Amerikaanse
ambassadeur voor een speciale lezing over de band tussen
Nederland en de Verenigde Staten.
• Oud-studente Anneloes Hoff won een prestigieuze
internationale prijs (de Undergraduate Research Award)

E-mail: friends@ucr.nlWebsite:
www.ucr.nl/friends
IBAN NL11RABO0303558350
BIC RABONL2U

Introductie

Voor u ligt de derde Friends of UCR nieuwsbrief.
Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte
van wat er de afgelopen tijd gebeurd is binnen
het fonds, de UCR, de studenten die de eerste
scholarships hebben ontvangen en onze plannen
voor de toekomst.

nieuwsbrief #3
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Friends fundraising dinner

Een terugblik op het 2de fundraising dinner
Vorig jaar hebben we, tezamen met velen van onze Friends,
van ons tweede fundraising dinner genoten. Wij mochten
tijdens deze inspirerende avond, dankzij uw steun, maar
liefst vijf beurzen toekennen. Verderop in deze nieuwsbrief
vindt u een update van de bursalen.
Tijdens deze avond hebben we, na aftrek van alle kosten
(die dankzij genereuze sponsoringsbijdrages heel erg
meevielen), ruim 17.000 euro mogen ophalen. Dit geld zal
worden ingezet voor het verstrekken van de aankomende
beurzen. Wij hopen van harte dat wij ook in de komende
jaren op de steun van u of uw bedrijf mogen rekenen.
Want uw steun opent letterlijk deuren voor de bursalen,
hun studiegenoten aan de Roosevelt.
Save the date: 2 september 2015
Graag nodigen wij u en uw relaties uit om het volgende
Fundraising dinner van 2 september a.s. alvast in uw
agenda te noteren. Het dinner zal wederom in de prachtige
Burgerzaal plaatsvinden en aanvangen om 19 uur. Wij zijn
reeds begonnen met de voorbereidingen.

Uiteraard zullen de uitnodigingen nog volgen en kosten de
kaarten weer € 250 per stuk. Bent u nu al zeker dat u wilt komen of wilt u een aantal relaties mee nemen naar het diner?
Uiteraard kunt u ook een hele tafel afnemen à 8 stoelen.
Uw bedrijf kan het verschil maken
Wilt u uw bedrijfsnaam ook verbinden aan een beurs
en daarmee een student een voor hen onbetaalbare
kans bieden? Verschillende bedrijven zoals Dow, Damen,
Humares Oceanwide en Rabobank gingen u al voor. Onze
bestuursleden komen graag bij u langs om u meer uitleg
te geven over de verschillende mogelijkheden.

•

Contact
Jacqueline Wentink
E friends@ucr.nl
T 0118-482611
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•

Film
Eindelijk is het dan zover! De film, die velen van u al in een
eerste versie konden zien tijdens het Fundraising dinner op
27 augustus 2014, is nu gecompleteerd met de bursalen.
Bekijk de film op: http://youtu.be/BjhKx2tuR-M of ga
naar onze facebook pagina.

• Lentelezingen

Ook dit jaar houdt de UCR weer lentelezingen. Deze
speciale, voornamelijk Nederlandstalige lezingen zullen
plaatsvinden op 8 april, 29 april en op 20 en 27 mei. Meer
informatie over de verschillende onderwerpen van de
lentelezingen kunt u vinden op de site van ucr: www.ucr.
nl. Aanmelden kan via infodesk@ucr.nl of 0118-655500.
Het bijwonen van de lentelezingen is kosteloos.

Dear Friends of UCR,
Thank you all for supporting me these past 2
years and believing in me. Although, I will be
graduating next semester, I loved being in the
fancy dinners and talking with people who are
genuinely interested in me. I hope this message
expresses how grateful I am of your support
and give you a glimpse of what I have been up
to. The past semester and the past few weeks
have been adventurous. I conducted some

•

Friends meet the Students
Op 25 maart van 12.00 tot 13.30 uur organiseert de Stichting
Friends of UCR een kennismakingslunch tussen studenten
en Friends. Wij willen de studenten voorstellen aan onze
Stichting en haar Friends en andersom willen wij de Friends
de kans bieden om de UCR studenten beter te leren kennen.
Zo leert u meer over de UCR en zijn ambitieuze studenten
en het belang van uw donatie.
Voor deze lunch, die wij u als Friend graag willen aanbieden,
dient u zich op te geven i.v.m. de catering. U kunt dit doen
per email: friends@ucr.nl of door te bellen met onze secretaresse, Jacqueline Wentink op 0118-482611.

up-to-date. At this stage, I am the third semester
student and my courses are connected with
economics, finances, banking system, and politics,
simultaneously I study international business at
Lviv University. The knowledge, which I acquired, I
would like to use during my winter holidays while
working as an intern at the enterprise in Ukraine.
I would like to thank once more for your support
and trust!
Roksolana Okolit

I am currently taking all law courses and working
as Chair of UCR’s Common House Elliott. I am
doing well in my courses and working on a plan
for an Honors Thesis on US campaign finance
regulations for next semester, which I’m excited
about. As for the Common House work, I don’t
think I’ve ever learned so much so quickly it’s quite challenging at times, but also very
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Friends NEWS

Facebook
De Friends hebben nu ook een pagina op Facebook!
Bezoek onze pagina, klik op “vind ik leuk”en volg ons. Op
onze Facebookpagina delen wij met regelmaat updates van
onze scholarship studenten en delen wij het laatste nieuws.
www.facebook.com/friendsofucr

New acquaintances and communication with the
Friends UCR at the dinner inspired me to identify
my aims in studies. Ukraine is experiencing the
most dramatic period of its existence, after which
I believe there will definitely commence the rise.
Therefore, new ideas, knowledge, and European
experience will be necessary to work in this
field. My father deals with the development of
the network of biogas stations and this project
involves European partners. That is why I would
like to assist him in his work and to develop the
alternative energy in Ukraine, as this issue is very

Wij zoeken voor ons fundraising dinner nog sponsors,
want we willen natuurlijk zoveel mogelijk geld besteden
aan de beurzen. Graag bespreken wij met u de sponsormogelijkheden!

ber 2015
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Updates Friends bursalen

Kind regards,
Halyna Aleksandrovych

psychological experiments on the powers of
physical attraction, which was amazing. I took
a course that helped me realize my focus in my
career, entrepreneurship. I started working on my
own company with some bright UCR students. I
initiated meditation sessions for UCR students, and
it’s wonderful. Now, I am working as a consultant
for a student-run consultancy company that helps
small businesses and startups.
Pranjal Ghimire

Dear Friends of UCR,
I want to share with you my personal discovery.
This semester I had to give lessons in a Dutch
school, teaching kids empathy and compassion.
Truth to be told, I was very anxious about
this project. To my great surprise the lessons
went smoothly, kids were very intelligent and
cooperative. It was the first time when I got a
chance to apply theoretical knowledge acquired
at UCR. It was a great experience, and it made
me thinking that I have accumulated knowledge

This semester at UCR has been going great. I
feel like I have learned so much from my courses
and I am very happy to be here in Middelburg.
Because I am in my 3rd year already, I am
currently applying to several masters’ programs
such as the European Law programs in Utrecht
and Maastricht, the Diplomacy program in
Oxford and an International law masters in
Geneva, Switzerland. These last weeks of the
semester are very busy here at UCR so I am

rewarding and a very unique opportunity to have
so much responsibility and insight into the inner
workings of a business as a student.

from different spheres like psychology, sociology,
politics, even languages, Dutch, French, Chinese,
and I do nothing with it. Now that I know how
fulfilling it is to put your knowledge to use, I want
to do it again. That is the goal I set for myself for
the next year.
Thank you, without your support this
important discovery of mine wouldn’t have
happened.
Polina Vynogradova

working really hard. However, I am definitely
looking forward to the Christmas break so I can
finally spend time my parents. I will be going to
Albania and I will spend the break interning at
the Ministry of Foreign Affairs.
Thank you very much for giving me the
opportunity to study at UCR, I appreciate it very
much.
Erisa Nuku

