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Hoger- en universitair onderwijs is voor jonge 
talentvolle vrouwen uit rurale gebieden in 
Zuid-Afrika geen vanzelfsprekendheid. En dat 
terwijl deze jonge vrouwen de ambitie 
hebben om wat te betekenen voor de 
samenleving.  
Het Tania Leon Studiefonds wil een bijdrage 
leveren aan het verkleinen van de 
achterstandspositie van jonge zwarte 
kansarme vrouwen door middel van financiële 
ondersteuning voor een intensieve 
studiebegeleiding van deze jonge studentes 
uit plattelandsgebieden, uitgevoerd door onze 
Zuid-Afrikaanse partnerorganisatie REAP. Een 
gemiddeld zeer hoog studierendement is 
hiervan het resultaat! 
 
 
2013  
was een goed jaar voor het studiefonds. 
Ondanks het feit dat we een relatief kleine 
stichting zijn konden via REAP dertig 
studentes intensief begeleid worden in hun 
studie en hun persoonlijk leven. Dat is een 
mooi aantal maar geen reden om achterover 
te leunen. Van enkele grote gevers is de 
schenkingstermijn met ingang van volgend 
jaar verstreken, wat een uitdaging betekent 
voor het bestuur om nieuwe fondsen aan te 
boren. Verjonging van de achterban bijv. door 
middel van het benaderen van 
studentenverenigingen en het 
enthousiasmeren van organisaties, die willen 
investeren in kleine goede doelen zijn hierbij 
speerpunten voor het komend jaar. De totaal 
vernieuwde website is het begin!  
 

Nieuws uit Zuid-Afrika 
Op 5 december 2013 overleed Nelson 
Mandela. Zuid-Afrika en met hen de hele 
wereld rouwt om het heengaan van Mandela. 
Zijn leven stond in het teken van afschaffing 
van de apartheid en de opbouw van een ander 
Zuid-Afrika. Daar heeft hij zich op een 
onnavolgbaar grootse wijze voor ingezet. Zijn 
persoon is van onschatbaar historisch belang 
waar het gaat om recht op vrijheid, respect 
en verzoening. Het Tania Leon Studiefonds 
rouwt mee, maar gaat door in het 
ondersteunen van de opbouw van zijn nieuwe 
Zuid-Afrika.  
 

 
 

 
In 2014 gaan de Zuid-Afrikanen naar de 
stembus om een nieuwe president te kiezen. 
Ter voorbereiding kunnen mensen, die nog 
niet geregistreerd waren of jongeren, die voor 
het eerst gaan kiezen zich registreren.  In één 
weekend meldden zich meer dan één miljoen 
mensen, 75% van hen waren jongeren.  Niet 
iedereen meldt zich, soms uit protest en 
onvrede omdat men zich vergeten voelt en 
niet profiteert van de veranderingen. Maar 



 

 

veel jongeren zijn ook gemotiveerd om 
eindelijk te kunnen stemmen, veel van hen 
zijn in vrijheid geboren.  
Uiteraard gaan de verkiezingen met veel 
debat gepaard, waaronder over het thema 
‘positieve discriminatie’. Na de apartheid was 
het van groot belang om speciale maatregelen 
te treffen om de historische achterstand van 
de zwarte bevolking in te lopen. Het ging  
niet alleen om voorkeur bij sollicitaties en 
quota voor overheid en organisaties, maar ook 
om beleid voor gelijke kansen en 
mogelijkheden. Racisme en discriminatie van 
vrouwen zit diep en voor verandering is een 
lange adem nodig. Discussies over dit beleid 
zijn daarom vaak emotioneel beladen.  
 
 
Ontwikkelingen bij partnerorganisatie REAP. 
Organisaties worden beoordeeld op hun 
diversiteitsbeleid en REAP scoort  erg hoog, 
zowel door haar personeelsbeleid als door de 
doelstelling van de organisatie. Dit maakt 
REAP interessant voor bedrijven, die sociaal 
beleid willen steunen (maatschappelijk 
verantwoord ondernemen) en biedt nieuwe 
mogelijkheden voor fondsenwerving. Want 
door REAP te steunen scoren deze bedrijven 
ook punten, een win-win situatie.  
De samenwerking tussen het Studiefonds en 
partnerorganisatie REAP verloopt goed. We 
worden regelmatig op de hoogte gebracht van 
de studiekeuzes, aantallen studentes en 
studieresultaten van de door ons 
ondersteunde studentes. Onze secretaris 
Liesbeth van Hoogte heeft een inspirerend 
bezoek gebracht aan het REAP kantoor in 
Durban. Naast een ontmoeting met enkele 
REAP-medewerkers heeft zij in een 
geanimeerd gesprek met een aantal studentes 
onder andere het idee gelanceerd een blog te 
schrijven voor de website van het 
studiefonds, wat enthousiast ontvangen werd.  
 
 
 
Website 
In september 2013 is de totaal vernieuwde 
website ‘live gegaan’.  
Het nieuwe websiteadres is: 
www.tanialeonstudiefonds.nl.  
Het bestuur streeft ernaar door middel van 
deze nieuwe website een krachtig en 
inspirerend beeld te geven van het Tania Leon 
Studiefonds.  
 

Nieuw op de website zijn de blogs van enkele 
studentes en hun studiementor over het leven 
op hun universiteit of hoge school.  
Eind december wordt door het Tania Leon 
Studiefonds een bedrag van € 48.000 
overgemaakt naar partnerorganisatie REAP 
voor het nieuwe studiejaar 2014. Dit door 
REAP geoormerkte geldbedrag wordt 
aangewend voor ondersteuning van de 
specifiek voor het Tania Leon Studiefonds 
geselecteerde studentes. 
 
 
Bijzondere gelegenheden 
Een bijzondere gift: een promovenda heeft 
familie en vrienden gevraagd als cadeau een 
bijdrage te geven aan ons fonds met als 
resultaat de prachtige opbrengst van  duizend 
euro. Dank daarvoor! 
  
 
Sponsorwandeling 2013 
Voor de vierde keer op rij vond afgelopen 
zomer een sponsorwandeling voor donateurs 
en belangstellenden plaats. Op 30 juni 
trokken we met 28 deelnemers door de 
duinen van het Nationaal Park Zuid 
Kennemerland en verder over het strand naar 
Zandvoort. Een afstand van goed vijftien 
kilometer. De goden waren ons goedgezind; 
het was prachtig weer. We hadden er flink de 
pas in zodat we, eerder dan verwacht, in 
Zandvoort aankwamen. Bij strandterras 
Parnassia hadden we al gezamenlijk 
gepauzeerd, maar de heerlijke zomerzon was 
zo uitnodigend dat het grootste deel van de 
groep een tweede terrasje pikte in Zandvoort. 
Ook deze keer hebben de deelnemers weer 
gezorgd voor een prachtig bedrag aan 
sponsorgeld. Met z’n allen liepen we € 2000,- 
bij elkaar. Van dit geld kan tenminste één 
studente een jaar lang studeren. 
Met dank aan alle sponsoren.   
 

 



 

 

Beleidsdagen  op 16 maart en  26 oktober 
2013 
Wat is onze visie? Waar willen we staan over 
vier jaar? Welke uitdagingen liggen voor ons?  
Welke keuzes maken we qua fondsenwerving? 
In het laatste jaar van ons meerjarenplan en 
met enkele nieuwe bestuursleden in de 
gelederen heeft het bestuur zich op twee 
zaterdagen vol enthousiasme gestort op deze 
vragen, wat leidde tot een gezamenlijke visie 
op en plannen voor de komende vier jaar en 
het meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Vanaf 
januari 2014 kunt u dit plan op onze website 
lezen. 
 

 
 
 
 
Samenstelling bestuur 
Het afgelopen jaar werd het bestuur versterkt 
door Milou de Hollander. Milou heeft onder 
andere met grote inzet en deskundigheid de 
opzet en vormgeving van de nieuwe website 
begeleid, waarvoor het bestuur haar zeer 
erkentelijk is. Vanaf het komend jaar zal 
Milou geen deel uitmaken van het bestuur 
maar plaatsnemen in de op te richten 
steungroep, waarbij wij ten allen tijde een 
beroep kunnen doen op haar expertise. Deze 
steungroep zal het bestuur gaan versterken. 
Het idee is dat het bestuur gebruik kan maken 
van de expertise van mensen, die zich op 
incidentele basis verdienstelijk willen maken 
voor het Studiefonds.                 
Wilt u zich op grond van uw expertise of 
vaardigheden inzetten voor het Studiefonds? U 
bent van harte welkom. Meld u aan via ons 
mailadres! 
 
 
 

 

Nieuw bestuurslid gevraagd: Kent u iemand, 

die interesse heeft voor een bestuursfunctie 

bij het Tania Leon Studiefonds? Schroom niet 

om contact met ons op te nemen.   

 
 
Wij, als bestuur, willen alle gevers en 
anderen, die het Studiefonds een warm hart 
toedragen, heel hartelijk danken voor de 
steun en het in het Studiefonds gestelde 
vertrouwen. En natuurlijk hopen wij van harte 
in 2014 weer op u te mogen rekenen!  
 
 
 
Het TLS staat voor een belangrijke opgave om 
in de huidige economische situatie de 
fondswerving op peil te houden en een 
nieuwe doelgroep te bereiken. Alleen dan 
kunnen we zoveel studentes blijven steunen 
als we nu doen of misschien wel meer.  
 

 
 

 
 
 
Heeft u een idee of een suggestie voor het 
TLS om dit doel te bereiken? Of heeft u een 
andere opmerking voor het TLS? Wij zijn u 
zeer erkentelijk als u het ons laat weten!  
 
Per e-mail: tanialeonstudiefonds@gmail.com 
Per post: Postbus 15354, 1001 MJ Amsterdam.  
 
Via de website:  
www.tanialeonstudiefonds.nl (Contact) 
 
 
 
Rest ons nog u namens alle bestuursleden 
een hartverwarmend en inspirerend 
Nieuwjaar toe te wensen! 
 
 
 
 
 
Wij willen graag onze nieuwsbrief en andere informatie 
zoveel mogelijk per mail versturen. Dat spaart kosten en 
papier. Hebt u een e-mailadres, geef het a.u.b. aan ons 
door. 
 


