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‘Ik wil terug naar Zambia om
mijn expertise op het gebied van
kinderrechten te delen.’
Waar ontmoet je meer
interessante experts dan
bij een masteropleiding in
Leiden? Dankzij het KuiperOverpelt Studiefonds vloog
Gilbert Mwanza vanuit

Zambia naar Nederland voor
het Master of Law programma Advanced Studies in
International Children’s
Rights. Aan de universiteit
bouwde hij een groot netwerk

Lees verder

op. ‘Bijna alle specialisten
(wereldwijd) op het gebied
van kinderrechten traden
op als gastdocent,’ vertelt
hij. ‘Een fantastische en
intensieve ervaring.’

In deze nieuwsbrief vindt u een aantal bijzondere
verhalen van studenten en onderzoekers die met een
subsidie van het LUF hun ambities tot bloei laten
komen. De verhalen vormen slechts een kleine greep
uit het onderzoek, de projecten en de evenementen die
de schenkers van het LUF mogelijk maken. Benieuwd
naar meer? Lees dan verder op onze website.
Een wereldwijd netwerk voor kinderrechten
Eén van Gilberts hoogtepunten
was het schrijven van zijn
scriptie, onder leiding van
professor Jaap Doek. ‘Dat werkte
zo goed dat we een persoonlijke
mentor/leerling-band hebben
opgebouwd, waarvoor ik hem
erg dankbaar ben.’

Ook liep Gilbert stage bij de
Haagse Conferentie voor
Internationaal Privaatrecht.
‘Een ervaring die je maar één
keer in je leven meemaakt.
Zonder de genereuze hulp van
het echtpaar Kuiper en het LUF
zou niets van dit alles mogelijk

zijn geweest. In november wil ik
terug naar Zambia om daar mijn
expertise te delen en te helpen
op het gebied van kinderrechten. Het is mijn doel om deze te
bevorderen in Zambia, Afrika en
de rest van de wereld.’

‘Tijdens mijn
masterjaar heb ik
bijna alle specialisten
in mijn vakgebied
ontmoet!’

Een statement tegen de kledingindustrie
Dat was het doel van Dieuwertje
de Bruijne, Laura Loffredo en Nina
Kofeti, die de LUF Relatiebevorderende ActiviteitenPrijs (LUF RAP)
wonnen voor hun concept De
Leidse dag tegen snelle mode. Met
het aan de prijs verbonden

‘Veel mensen weten niet hoe
vervuilend het is voor het milieu
om kleren te kopen bij de Zara of
H&M. Die collectie wisselt vaak
elke week. Alles wat niet
verkocht is, wordt zomaar
weggegooid. Dat is enorm
zonde,’ vertelt Nina. ‘Wij wilden
bewustwording creëren, Leidse
studenten uit hun eigen bubbel
trekken en laten zien dat het
kopen van tweedehands kleding
hartstikke leuk is.’ En dat is
gelukt: de Leidse dag tegen
snelle mode werd een groot
succes, mede dankzij de
schenkers van het LUF.

geldbedrag werd het initiatief
met succes tot leven gebracht.
Op De Leidse dag tegen de
snelle mode fungeerden vijf
studentenverenigingen in
Leiden als vintage- en
tweedehands kledingmarkten.

‘Veel mensen weten
niet hoe vervuilend het
is voor het milieu om
kleren te kopen bij de
Zara of H&M.’

Video vormt cultuur
Met een bijdrage van het LUF
vertrok student Giuseppe Pirrotta
naar Jordanië. Daar deed hij
antropologisch onderzoek in het
veld. ‘Ik wilde de relatie tussen
technologie, media en erfgoed
onderzoeken,’ vertelt Giuseppe.
‘Hoe kan ik video gebruiken in het
documenteren van cultureel
erfgoed, en tegelijkertijd de lokale
gemeenschap in ontwikkelingslanden een tool geven zodat ze
beter kunnen deelnemen aan de
samenleving?’
‘Deze ervaring heeft mij absoluut
gevormd. Op professioneel én op

menselijk vlak. Tijdens het eten
met vluchtelingen praatten we
over hun dromen en doelen, heel
intiem. Ik zou iedereen veldonderzoek aanraden – het kan zomaar
leiden tot nieuw besef.’

Deze ervaring
heeft mij absoluut
gevormd.

ANNE-ROOS SCHRADER

‘Er is dringend behoefte aan
een betere methode om deze
behandeling te evalueren én om
de ziekte te monitoren.’

Onderzoek naar agressieve vorm van kanker
Afgelopen zomer begon
dr. Anne-Roos Schrader met
belangrijk lymfoomonderzoek
binnen het LUMC. ‘Primair
cutaan DLBCL is een agressieve
vorm van kanker die zich
presenteert in de huid,’ legt
ze uit. ‘In principe is het goed
te behandelen met chemotherapie. Het probleem is alleen
dat de ziekte daarna lijkt weg
te zijn, maar bij ongeveer
twee derde van de patiënten
terugkomt.’
Anne-Roos en haar collega’s
kunnen niet voorspellen bij

wie de ziekte zal terugkeren.
‘Daarom is er dringend behoefte
aan een betere methode om
deze behandeling te evalueren
én om de ziekte te monitoren,
zodat we de patiënten een veel
duidelijker toekomstbeeld
kunnen geven en de behandeling
zo nodig kunnen aanpassen.’
Verwacht wordt dat het
onderzoek de opsporing van
achtergebleven ziekte verbetert.
‘Mijn onderzoek maakt gebruik
van een techniek die
al voor andere kankersoorten
wordt gebruikt. Onze vraag is:

werkt die techniek ook om dit
type lymfoom op te pikken?
Het is erg belangrijk dat
patiënten met deze zeldzame
vorm van kanker in specialisatiecentra als het LUMC
terechtkomen, zodat we deze
specifieke ziekte nog veel beter
kunnen onderzoeken,’ zegt
Anne-Roos. ‘De subsidie geldt
voor mij als een belangrijke
springplank naar het aanvragen
van grotere subsidies en het
ontwikkelen van mezelf als
klinisch onderzoeker. Daarvoor
ben ik de schenkers van het LUF
zeer dankbaar.’

Populaire podcast observeert grenzen
In podcastserie De Verbranders
gaan rechtenpromovendus
Neske Baerwaldt en promovendus in de antropologie &
sociologie Wiebe Ruijtenberg
wekelijks in gesprek met
migranten, activisten en
wetenschappers over de
oorsprong van Europa’s grenzen
en de structuren die eruit voortvloeien. De serie werd mede
ontwikkeld met een subsidie
van het Elise Mathilde Fonds,
een fonds op naam van het LUF.
‘De Verbranders’ slaat op de
Arabische term harraga, dat
verwijst naar het verbranden

van identiteitspapieren. ‘Bij
grenzen en migratie denken we
vaak aan overvolle bootjes in de
Middellandse Zee,’ vertelt
Neske. ‘Een eendimensionaal
beeld. In onze podcast proberen
we ruimte te maken voor een
dieper gesprek over de
structuren die ervoor zorgen dat
bepaalde mensen deze
gevaarlijke routes afleggen.
Waar komen categorieën zoals
‘migrant,’ ‘burger,’ en ‘vluchteling’ vandaan?’ Wiebe: ‘Het
verlegt de nadruk van de
identiteiten van deze mensen
naar de (Europese) grenzen die
zij onderweg tegenkomen.’

Op zoek naar antwoorden
Vooruitgang begint altijd met
een vraag. Met de behoefte om
problemen te onderzoeken en
op te lossen. De Nederlandse
universiteitsfondsen slaan de
handen ineen met een
landelijke campagne over het
belang van steun voor wetenschappelijk onderzoek.
#supportjouwuniversiteit

De Verbranders seizoen 1
bestaat uit 18 afleveringen en 2
lespakketten: een inhoudelijk
lespakket over Europa’s grenzen
en een lespakket over het maken
van podcasts als methode van
onderzoek en verslaglegging.
‘Het was echt een experiment in
interdisciplinair samenwerken
en in het ontwikkelen van
nieuwe methodes en onderwijsvormen. Het is altijd moeilijk
daar financiering voor te krijgen.
Het is belangrijk dat het LUF dat
wel verstrekt, omdat juist uit dit
soort experimenten mooie
nieuwe methoden ontstaan,’
zegt Wiebe.

Sociaal ongemakkelijk theater
‘Beste Ruben Jansen, Vandaag
wordt een goede dag, en dit is
waarom.’ In theatervoorstelling
‘Rubens Brieven’ door studententheatervereniging Augustijns
Theater schrijft Ruben brieven
aan zichzelf, in opdracht van zijn
therapeut. De brieven moeten
hem helpen bij zijn sociale
angststoornis.
De voorstelling werd gemaakt
door studenten voor studenten

om onderwerpen als eenzaamheid, depressie en sociale media
te belichten. Best zware
onderwerpen. Om goed in hun
rollen te komen deelden de
leden in het proces hun eigen
ervaringen. Daarna werden de
thema’s op een luchtige manier
bespreekbaar gemaakt door
afwisseling met grappen,
liedjes en dans. Twee jaar
werkte het Augustijns Theater
aan het stuk. Uiteindelijk werd

Help meer projecten mogelijk te maken!
Wilt u ook bijdragen aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek,
innovatief onderwijs en de ontwikkeling van jong talent?
Kijk dan op www.LUF.nl/geven.

het in het Ins Blau theater
opgevoerd. De reacties waren
lovend. ‘Onze bezoekers waren
redelijk unaniem: wat een
ontzettend belangrijke boodschap! Iedereen voelt zich wel
eens eenzaam, iedereen is op
zoek naar dat beetje genegenheid,’ vertellen de leden van
Augustijns Theater. Een
herkenbaar verhaal voor alle
leeftijdscategorieën – missie
geslaagd.
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