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Studenten Fontys doen hun minor
bij BenG projecten
In de nieuwsflits van september 2015 deden we verslag van de
ervaringen van vrijwilligers Paul Heuts en Rebekka Lensink, studenten aan de Fontys Hogeschool Tilburg. Zij deelden na afloop hun
ervaringen tijdens een informatie bijeenkomst op de Hogeschool.
Vanuit verschillende studierichtingen kan er een minor Global
Development Issues gevolgd worden en mogen studenten naar het
buitenland om een maand vrijwilligerswerk te doen. Na de informatie
bijeenkomst kozen vijf studenten ervoor om hun minor bij BenG
projecten in Zuid India te volgen!
Viola Klaver en Bas van der Voort interviewden in de afgelopen

een baan

maand studenten. Ze interviewden oud studenten, studenten die

aangeboden

midden in hun studie zitten en studenten die net zijn gestart met een

in Bangalore

studie. De gesprekken zijn gerapporteerd ten behoeve van de plan-

die haar erg

ning & control cyclus van MERDS, de partner organisatie, en ter

aansprak.

informatie aan de sponsoren. In deze nieuwsflits doen we beknopt
verslag van interviews met 2 oud studenten en een master student.

Volgens haar

is het niet gebruikelijk dat een

Verslag van Bas en Viola

Interview met Vetiselvi

vrouw op een dergelijk grote af-

interview beter te leren kennen en

opleiding software. Ze is in 2013

Aan het slot van het interview doet

Om elkaar voorafgaand aan het

een veilige omgeving te scheppen is

gebruik gemaakt van een icebreaker.
De student kreeg een A4-vel uitge-

deeld en er werd gevraagd een groot
hart te tekenen. Vervolgens werd

gevraagd om dat gene waar ze van
houdt in het hart te tekenen of te

beschrijven. De interviewers deden

hetzelfde. Daarna werden de ingetekende harten aan elkaar uitgelegd.

Zo werd er op een informele manier

kennis met elkaar gemaakt. De stu-

denten die voor deze nieuwsflits zijn
geïnterviewd zijn Vetiselvi, Nilofernisha en Umadevi.

Vetiselvi is 22 jaar en deed een ICT
afgestudeerd. Ze tekende een hart
met haar familie in het midden.

Direct begon ze te vertellen over

haar familie, haar vader, moeder en
broertje. Haar familie is alles voor

ze een aanbeveling: ‘’Het zou mooi

zijn als er in de toekomst nog meer
studiebeurzen beschikbaar zouden
zijn.’’

haar. Als haar familie gelukkig is, is

Interview met Nilofernisha

familie afhankelijk is van het inko-

het tweede jaar van haar master

zij ook gelukkig. Ze vertelt dat haar
men van haar vader. Nu ze zelf ook
werkt leunt de familie ook meer op
haar. In de buitenste randen van

het hart heeft ze treden getekend

Nilofernisha is 22 jaar en zit ze in
wiskunde.

In het hart tekent ze haar gezin.

Haar vader, moeder en haar broertje, die ook studeert. Ze heeft

die haar leven symboliseren. Stap

bergen en vogels getekend. Van uit

De grof getekende treden (links

zien. De overvliegende vogels zijn

voor stap bereikt ze haar doelen.

onderin) geven de moeilijke tijden
aan, maar na moeilijke tijden volgen er betere tijden zegt ze met

een glimlach (zie de rustige golven
getekend verderop).

Vetiselivi heeft een baan in Natham,
Bas en Viola met de studenten

stand van haar familie gaat werken.

dicht bij haar familie waar ze werkt

voor een financieel bedrijf. Ze kreeg

haar huis zijn de bergen goed te

voor haar een symbool van vrijheid.
Ze vindt zichzelf vrij, mede door
haar studie heeft ze veel meer
kansen gekregen.

Nilofernisha is erg geinterreseerd in
wiskunde en wil later graag lerares

wiskunde worden op de universiteit.
Ze wil het liefste les geven aan de

heid geeft te studeren. Bovendien

leert ze via BenG projecten buitenlandse mensen kennen. Hierdoor

zijn haar Engels en communicatievaardigheden verbeterd. haar huis
zijn de bergen goed te zien. De

overvliegende vogels zijn voor haar
een symbool van vrijheid. Ze vindt

zichzelf vrij, mede door haar studie
heeft ze veel meer kansen gekregen.

Interview met Umadevi
aller arm-

sten. In haar
eigen buurt
wonen veel
mensen

waarvoor regulier onderwijs niet is
weggelegd vanwege een financieel

zwakke positie. Ze wil hier een verschil in maken. Ze geeft aan hierna
nog door te willen gaan met nog

Umadevi is 22 jaar en studeerde

handel. Ze is in 2014 afgestudeerd.

dankbaar

vrienden en haar hondje Tobi. Ook

mogelijkheid

In het hart tekent ze haar familie,
haar werk tekent ze in het hart

evenals de tempel. Elke vrijdag

kent ze meerdere vogels: ‘’I’m free

Bezoek de website: www.bengpro-

goden te bidden. In het midden telike a bird’’.

te kunnen werken aan haar dro-

Madurai waar ze nog steeds werkt.

den voordat ze trouwt. Nilofernisha
heeft geen aanbevelingen voor

BenG. Ze is erg blij dat het studiebeurzenproject haar de mogelijkVoor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen of
kijken
op onze website:
www.bengprojecten.nl
Secretariaat BenG:
Onze bestuursleden en
vertegenwoordigers
in India zijn te
bereiken via het secretariaat.
Mail:
secretariaat@bengprojecten.nl
Interesse in
vrijwilligerswerk?
Kijk op www.bengprojecten.nl

BenG projec-

ten heeft gekregen om te kunnen

Twee maanden na haar afstuderen

men. Ze wil eerst haar studie afron-

die ze via

gaat ze naar de tempel om tot de

een één-jarige Master en daarna

een PHD te willen doen om verder

met de

is ze aangenomen op een baan in

Ze werkt voor een bedrijf dat batterijen verkoopt. Ze werkt zes dagen

studeren.

jecten.nl voor de volledige versla-

gen van Viola Klaver en Bas van der
Voort

2Charity Walk & 2 Charity Run
Kom in beweging voor BenG

projecten op zaterdag 21 mei

per week en de zondag is ze vrij.

Deze sponsor wandeltocht en run

door haar leuke collega’s. Omdat

rondom Hilversum en Baarn. Deelne-

Ze heeft plezier in haar werk, mede
fulltime verder studeren voor haar
geen optie was doet ze naast haar
werk een correspondentie cursus.

Ze geeft aan dat de combinatie van
werken en studeren lastig is. Ze wil
graag in de toekomst een baan bij
een groter bedrijf omdat ze denkt

dat ze dan meer kan leren. Ze zou
graag bij een bank willen werken
als bankmanager.

Ook Umadevi heeft geen aanbevelingen en zou het fijn vinden als er
nog meer mensen gebruik kunnen

maken van het studiebeurzen pro-

ject van BenG. Ook zij is erg blij en

gaat door een prachtig natuurgebied
mers halen van tevoren sponsorgeld
op voor het goede doel.

Doelgroep: Iedereen die kan en wil
wandelen of rennen. Voor zowel

jong als oud. De afstanden van de
wandeling zijn 20 km, 10 km en 5
km en van de Run: 1,5 km (kids)
5 km, 10 km en 21 km.

Beide events vinden plaats vanaf
Startpunt Werf35 in Hilversum.

Er volgt een persoonlijke uitnodi-

ging maar noteer de datum alvast

in je agenda! Wil je meer informatie
of je alvast opgeven dat kan via secretariaat@bengprojecten.nl

Bezoek ook de BenG Facebook pagina en Like Us: www.facebook.com/pages/BenG/112802848810748

