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Beste vrienden van het Tania Leon Studiefonds, 
 
Het einde van het jaar nadert alweer in snel tempo. Tijd voor een korte terugblik op 
2018 en vooruitblik naar 2019. Door uw hulp heeft het fonds een prachtig resultaat in 
2018 behaald. Voor het einde van het jaar zullen we € 36.000 (vorig jaar was dat 
€ 35.000) aan REAP beschikbaar kunnen stellen voor de ondersteuning van 
studentes in 2019, zodat zij hun toekomstplannen kunnen verwezenlijken.  

 
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage en 

wensen u prettige feestdagen en een mooi 2019! 
 

 
 
Ontwikkelingen in Zuid-Afrika en REAP 
 
Eind 2017 werd de ANC leider Jacob Zuma vervangen door Cyril Ramaphosa. In 
februari 2018 volgde Ramaphosa Zuma ook op als president. Kort voor zijn vertrek 
kondigde Zuma aan dat het hoger onderwijs gratis zou worden. Daarmee kwam hij 

tegemoet aan de eis van de 
studentenprotesten, echter zonder daarvoor 
zelf een oplossing te hoeven zoeken. Dat 
besluit betekent onder meer dat studiebeurzen 
voor een grotere groep beschikbaar komen.  
 
De overheidsorganisatie die de 
studiefinanciering uitvoert, NSFAS of National 
Students Financial Aid Scheme, had zonder 
uitbreiding al grote problemen om de registratie 
en besluitvorming over aanvragen van de 
studiebeurzen goed uit te voeren en tijdig uit te 
betalen. In het oude systeem werd een 
gedeelte van het werk uitbesteed. Zo kon 



REAP ook beurzen aanvragen en administreren voor studenten uit arme rurale 
gezinnen. Deze manier van werken maakte het REAP mogelijk om studenten te 
selecteren en te ondersteunen met de studiefinanciering. In het nieuwe systeem 
moeten alle aanvragen direct door studenten bij NSFAS worden ingediend.  
 
Deze wijziging heeft consequenties voor sommige programma’s van REAP en zal tot 
beleids- en strategiewijzigingen binnen de organisatie leiden, waaraan op dit moment 
wordt gewerkt. We zullen u daarover in het nieuwe jaar op de hoogte houden.  
Het programma dat studenten ondersteunt met begeleiding, coaching en informatie 
zal echter, in ieder geval voorlopig, niet veranderen. Met fondsen van het Tania Leon 
Studiefonds zullen ook in de nabije toekomst jonge vrouwen worden begeleid om hun 
kansen op een succesvol doorlopen van een studie te vergroten. 
 
 
Samenwerking met Djembé 
 

 
 
Djembé is de naam van de Utrechtse studievereniging van Culturele Antropologie. In 
de loop van ieder studiejaar organiseert de vereniging een aantal activiteiten 
waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Voor het studiejaar 2018-2019 heeft 
Djembé het Tania Leon Studiefonds gekozen als doel. Zo zetten Nederlandse 
studenten zich in om minder kansrijke collega-studentes in Zuid-Afrika via ons fonds 
te helpen. Daar zijn we uiteraard heel blij mee en we vinden het bijzonder leuk om op 
deze manier samen te werken. Meer weten over deze inspirerende studievereniging? 
https://djembehok.nl 
 
 
Meer vrouw op straat 
 

Onlangs onderzocht de online krant De 
Correspondent de straatnamen van Amsterdam, 
Utrecht en Groningen. Van alle straten die een 
mensennaam hebben, refereert 88% aan mannen; 

slechts 12% is vernoemd naar vrouwen. Vaak is dat dan ook nog 'de vrouw van' of 
een godin; vrouwelijke wetenschappers en politici zijn op een hand te tellen.  
 
Is dat erg? Straatnamen vormen een overzicht van wie onze 
samenleving besluit te eren. Wanneer vrouwen geen straatnamen 
krijgen, worden ze onzichtbaar gemaakt. De actiegroep "De 
Bovengrondse" besloot dat het tijd werd om eens aan deze 
verhoudingen te tornen. Met #meervrouwopstraat selecteerden ze 
12 vrouwen die vervolgens een straatnaam verdienen. Een van 
de 12 is Tania Leon, de initiatiefneemster en naamgeefster van 
ons fonds! Zie voor meer informatie http://meervrouwopstraat.nl. 



 
Filmtip: The State against Mandela and the others 
een film van Nicolas Champeaux en Gilles Porte 
 
In 2018 is het 100 jaar geleden dat Nelson Mandela is geboren. Tijdens het 
historische proces in 1963/1964 stonden naast Mandela nog acht mannen terecht die 
op het punt stonden om veroordeeld te worden tot de 
doodstraf. Aan de hand van recent herontdekte 
geluidsarchieven worden we mee terug genomen naar 
de bewuste rechtszaal.  
 
Deze film brengt het verhaal van de mannen die in 
1963/1964 terecht stonden samen met Nelson 
Mandela. De rechtszaak is weergegeven in gestileerde animaties. Ook leren we in 
interviews de mannen kennen die hier naast Mandela stonden en vochten voor 
hetzelfde doel: het einde van het apartheidsregime in Zuid-Afrika. 
 
 
Boekentip 
 
De Gouden Ganzenveer werd dit jaar uitgereikt aan de Zuid-Afrikaanse schrijfster 
Antjie Krog. Ze kreeg deze voor haar bijzondere en veelzijdige werk, als een 
uitzonderlijk integer schrijfster en journaliste, en als een begenadigd performer van 
haar eigen werk. 
 
Wilt u kennismaken, of meer lezen van haar? Haar laatste boek, Hoe alles hier 
verandert, is een geëngageerd drieluik over Zuid-Afrika waarin ze een persoonlijke 
keuze maakt uit De kleur van je hart, Een andere tongval en Niets liever dan zwart 
met een aangrijpend voorwoord. Het resultaat is een intrigerend nieuw werk dat niets 
aan kracht heeft ingeboet, omdat de kwesties die Krog zo lucide beschreef nog altijd 
actueel zijn. 

 
‘Antjie Krog is Nobelprijs-waardig.’ Remco Campert 
‘Antjie Krog weet haar lezers altijd te raken.’ de Volkskrant 
over Niets liever dan zwart 
‘Snoeihard en hoopvol.’ André Brink over Een andere 
tongval 
‘Met dit boek heeft Krog mij lamgeslagen.’ Adriaan van Dis 
over De kleur van je hart 

 
 
 
 

Een boek bestellen bij YouBeDo betekent tegelijkertijd een 
goed doel, bijvoorbeeld het Tania Leon Studiefonds, 
steunen! Ontdek deze leuke manier van doneren en kijk op 
www.youbedo.com.  



 
Activiteiten in 2019 

 
Ook in het komende jaar zullen wij weer 
activiteiten organiseren. Het succes in 
2017 heeft ons doen besluiten weer een 
zangworkshop te organiseren. Over de 
datum en het repertoire wordt nog druk 
overlegd.  
 
Natuurlijk zullen we ook weer gaan 
wandelen. Hanny studeert al op de route, 

zodat we weer samen natuurschoon kunnen ontdekken. 
 
Meer informatie over de activiteiten houdt u van ons tegoed. Houdt u vooral de 
website in de gaten!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Privacy 

 
N.a.v. de nieuwe wet (AVG) hebben we ons privacybeleid opnieuw 
onder de loep genomen. U heeft ons in het verleden gegevens 
verstrekt, o.a. om u op de hoogte te houden door middel van onze 
nieuwsbrief. Wilt u deze niet meer ontvangen, of wilt u dat uw 
gegevens niet langer bij ons worden opgeslagen (anders dan zover 

wettelijk verplicht als u donateur bent), dan verzoeken wij u ons dat per e-mail mee te 
delen: tanialeonstudiefonds@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………. 
     
   Postbus 1000, t.a.v. Box A7500   
    2260 BA Leidschendam    
    www.tanialeonstudiefonds.nl 
    Bankrekening: NL93TRIO0390274178 
 

Heeft u zelf een idee voor een fondswervende activiteit 
voor het Tania Leon Studiefonds? Leuk! Laat het ons 
weten per e-mail: tanialeonstudiefonds@gmail.com 


