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Voorwoord 
 
Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Hanze University Foundation. De Foundation 
is een initiatief van de Hanzehogeschool dat zich richt op het bevorderen van 
beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden. 
 
2014 stond voor een deel in het teken van de Care4Kenya actie waarmee in 2013 
gedurende het hele jaar geld in werd gezameld voor het North Coast Medical 
Training College. Maar ook op het gebied van technisch onderwijs werd er weer 
actief geld geworven. Zo was er de kerstactie ten bate van het Kaliro Technical 
Institute in Oeganda en het Inspiration Breakfast ten bate van het Dar es Salaam 
Institute of Technology.  
 
Natuurlijk was er ook weer aandacht voor individuen die een beurs ontvingen van de 
Foundation. Brenda Sanau studeerde na een periode van 3 jaar af aan de 
Hanzehogeschool, 4 docent uit Zuid-Afrika en Tanzania ontvingen een beurs om deel 
te nemen aan een drieweekse Summer school en een aantal studenten in Kenia 
kregen ondersteuning bij het financieren van hun medische opleiding. 
 
Het bestuur werd in 2014 versterkt met twee nieuwe leden: Bix Jacobse en Paul van 
der Wijk. De toetsingscommissie werd versterkt met Elanna Veldkamp die ook extra 
ondersteuning verleend op het gebied van de publiciteit van de Foundation. 
 
Financieel gesproken was 2014 een bijzonder goed jaar voor de Foundation. In totaal 
is er door studenten, medewerkers, bedrijven en bestuurders een bedrag van 
€108.311  bij elkaar gebracht. Met de opbrengsten van de verschillende 
sponsoracties konden vijf projecten worden gefinancierd.  
 
Voor 2015 zijn er al volop plannen voor het verwerven van fondsen en het 
ondersteunen van nieuwe projecten. 
 
 

  
Eric Dam, Voorzitter Hanze University Foundation 

 

  
Linda Maat, Coördinator Hanze University Foundation  
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1. De Hanze University Foundation in het kort 
 
Doelstelling 
 
De doelstellingen van de Hanze University Foundation zijn: 

 Het bevorderen van duurzaam beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden. 
 Het in stand houden van een beurzenstelsel ten behoeve van studenten uit 

ontwikkelingslanden. 
 Het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid binnen en buiten de 

Hanzehogeschool Groningen. 

De Hanze University Foundation staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en 
is in het bezit van de ANBI status. 

Doelgroep 

De Foundation richt zich op een aantal doelgroepen in Nederland en het buitenland: 
 
 Beroepsgerichte instellingen en opleidingen in ontwikkelingslanden die hun 

onderwijs willen opstarten, verbeteren of uitbreiden. 
 Jonge mensen uit ontwikkelingslanden die door middel van scholing een betere 

toekomst voor zichzelf en hun omgeving willen creëren. 
 Studenten, medewerkers en alumni van de Hanzehogeschool Groningen die zich 

willen inzetten voor ontwikkelingssamenwerking. 
 Bedrijven in Noord-Nederland die blijk willen geven van hun maatschappelijke 

betrokkenheid. 
 
Organisatie 

De Foundation kent drie organen: het Bestuur, het Comité van Aanbeveling en de 
Toetsingscommissie. Voor de dagelijkse leiding van de Foundation is een coördinator 
aangesteld.  

 De Coördinator verzorgt de informatievoorziening en organiseert sponsoracties. 
Bereidt bestuursvergaderingen voor en zorgt voor het doelmatig beheer van de 
financiële middelen. 

 Het Bestuur stelt een coördinator aan en houdt toezicht op (jaar)plannen, 
jaarverslagen en jaarrekeningen. 

 De Toetsingscommissie beoordeelt projectaanvragen en doet aanbeveling aan 
het bestuur over de toekenning van fondsen. 

 Het Comité van Aanbeveling verbindt partijen uit het werkveld aan de 
Foundation en ondersteunt bij de fondsenwerving. 
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Focuslanden en projecten 

In 2014 was de Hanze University Foundation actief betrokken bij projecten in Kenia, 
Oeganda, Tanzania en Zuid-Afrika.  

 Aan één onderwijsinstelling is steun verleend bij het verbeteren van de 
leeromgeving. 

 Aan vijf medewerkers en één student is een beurs verleend voor een 
studieperiode aan de Hanzehogeschool. 

 Verder is er financiële ondersteuning geboden voor het betalen van het 
collegegeld van een groep studenten van het North Coast Medical Training 
College (NCMTC). 

Financiën 

Ook in het jaar na het lustrum, waarin veel extra activiteiten werden georganiseerd, 
blijven de inkomsten van de Foundation op pijl. Naast medewerkers, studenten en 
bedrijven verwelkomt de Foundation steeds meer vaste donoren die ieder jaar een 
bedrag schenken ten bate van een van de partners van de Foundation. 

 Inkomsten  € 108.311 
 Uitgaven  € 82.474 
 Liquiditeitssaldo € 102.491 

De Foundation heeft een vordering uitstaan van €2.985 en is voor €32.421 
verplichtingen aangegaan. Voor 2015 is er €73.055 beschikbaar om te besteden aan 
nieuwe projecten. 
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2.  Projecten  
   
Kenia   - North Coast Medical Training College 
 
Partner organisatie: 
Het North Coast Medical Training College (NCMTC)  is geïnitieerd door één 
Nederlandse en drie Keniaanse artsen. In 2012 is de opleiding voor Clinical Officers 
van start gegaan. In 2013 gevolgd door een opleiding voor Verpleegkundige / 
Verloskundige, Sociaal Werker en Voeding & Diëtetiek. Momenteel studeren er 200 
studenten aan het NCMTC en in september 2015 levert het college de eerste 
afgestudeerden af aan de regio Mombasa. 
 
Resultaten: 
In 2013 zijn met de opbrengsten van de Foundation klaslokalen, practicumruimtes, 
docentenkamers en de mediatheek afgebouwd en ingericht. In 2014 gevolgd door de 
bouw van het Hanze house, een verblijf voor gastdocenten die tijdelijk les komen 
geven aan het college. Daarnaast zijn er zonnepanelen op het dak van de school 
geïnstalleerd zodat de docenten ook tijdens de dagelijkse stroomstoringen door 
kunnen gaan met het geven van onderwijs. 
 
Toekomst: 
De Foundation zal de relatie met het North Coast Medical Training College ook de 
komende jaren voortzetten. Docenten van de Hanzehogeschool zullen gevraagd 
worden om op vrijwillige basis een of meerdere weken hun kennis te delen met 
collega’s van het  NCMTC. Hierbij kan gedacht worden aan curriculum ontwikkeling, 
het ontwikkelen van lesmaterialen en de  invoering competentie gericht onderwijs. 
 
Financiën: 
Toekenning: €34.364 
Uitgaven: €50.097 
Toelichting: Aan het einde van het lustrum jaar 2013 is er een bedrag van €79.680 

overgemaakt aan het NCMTC en daarnaast nog een bedrag van 
€15.733 toegezegd. In 2014  werd er nog voor een bedrag van €34.364 
aan extra donaties ontvangen. In totaal komt daarmee het bedrag dat 
ten goede komt NCMTC op €129.777. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     De docenten en studenten van het NCMTC          De bouw van het Hanze huis 
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 Kenia  - Community Health Promotion Kenya 
        
Partner organisatie: 
Community Health Promotion Kenya (CHPK) is opgericht in 2009 en heeft als doel 
om de gezondheidszorg in Oost Afrika te stimuleren. Een van de activiteiten van het 
CHPK is het verwerven van beurzen voor studenten van het North Coast Medical 
Training College. 
 

Resultaten: 
In 2012 heeft de Foundation Edwin Weseka en Nicton 
Mumbo gesponsord om de drie jarige opleiding tot 
clinical officer te volgen. Het volledige  bedrag voor de 
studiekosten is in een keer overgemaakt, maar over de 
voorgang van de studieresultaten wordt jaarlijks 
gerapporteerd. Edwin en Nicton zijn in 2014 beide 
toegelaten tot het 3e studiejaar en zullen naar 
verwachting afstuderen in september 2015. Naast deze 
beurs voor Edwin en Nicton komen er ieder jaar 
geoormerkte giften binnen voor andere studenten van 
het North Coast Medical Training College. Aangezien de 
Foundation een lange termijn relatie is aangegaan met 
CHPK zijn de geoormerkte giften van harte welkom. 
 

 
Toekomst: 
De Foundation wil ook in de toekomst Community Health Promotion Kenya blijven 
steunen door open te blijven staan voor geoormerkte giften ten bate van studenten 
van het North Coast Medical Training College.  
 
Financiën: 
Toekenning: €17.750 
Uitgaven: €17.750 
Toelichting:  Veel sponsor bedragen worden 

eind december overgemaakt, 
waardoor het niet altijd mogelijk 
om deze ook in het zelfde jaar over 
te maken aan CHPK. Een bedrag 
van €2.250 is als toezegging 
opgenomen in de jaarrekening en 
is begin 2015 aan NCMTC 
overgemaakt.  
 

 
 
 
 
 

Nicton (links) en Edwin (rechts)  
zijn bijna afgestudeerd als clinical officers 

                   

Edwin & Nicton tijdens een Medical 
Camp.  
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Uganda - Uganda Christian University, Kampala  
        
Partner organisatie: 
De Academie Minerva, een van de onderdelen van de Hanzehogeschool, is door 
middel van een onderzoeksproject verbonden aan de Uganda Christian University 
(UCU). Een docente van de Hanzehogeschool reist regelmatig af naar Oeganda in het 
kader van haar promotie onderzoek en assisteert de UCU bij het verder ontwikkelen 
van de opleiding ‘Industrial & Fine Arts’. De dean van de academie heeft aangegeven 
graag tot een lange termijn samenwerking te willen komen met UCU. 
 
Resultaten: 
In november 2014 zijn Eria Nsubuga (docent) en Sara Akol Ljangolet (student) twee 
weken te gast geweest in Groningen om kennis te nemen van het kunstonderwijs in 
Nederland. De focus van de samenwerking lag op het gebruik van beeld om de lokale 
geschiedenis en cultuur van een land inzichtelijk te maken. Het werk van studenten 
van UCU en de Hanzehogeschool is gezamenlijk tentoongesteld en Eria en Sara 
hebben colleges gevolgd en gegeven. 
 
Toekomst: 
De komende jaren blijft UCU een samenwerkingspartner van de Hanzehogeschool en 
waar mogelijk zal de Foundation een bijdrage leveren aan de samenwerking. In 2015 
zal onderzocht worden of de samenwerking kan worden uitgebreid naar andere 
onderdelen van de Hanzehogeschool en UCU. 
 
Financiën: 
Toekenning: €4.660 
Uitgaven: €4.000 
 
 
 

 
   Eria (links) en Sara (rechts) worden welkom  geheten aan de Academie Minerva 
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Tanzania / Zuid Afrika - Deelname Docenten aan Summerschool  

‘Doing Business in Europe’ 
           
Partner organisaties: 
De Foundation werkt al jaren samen met TSiBA Education, Zuid-Afrika, een 
onderwijsinstelling die studenten uit de townships de mogelijkheid geeft om een 
bachelor degree in economie halen. Daarnaast is er sinds 2013 contact met de 
University of Dar es Salaam, Business School (UDBS) in Tanzania. Beide 
onderwijsinstellingen willen studenten voorbereiden op een carrière in het 
zakenleven. Om studenten goed voor te bereiden op hun toekomstige werkveld is er 
dringend behoefte aan docenten die kennis hebben van de internationale 
zakenwereld, waaronder die van Europa. 
 
Resultaten: 
Twee docenten van TSiBA en twee docenten van UDBS hebben deelgenomen aan de 
3-weekse Summer school ‘Doing Business in Europe’. Naast inhoudelijke kennis over 
het vakgebied hebben ze ook veel geleerd van de manier waarop er op de 
Hanzehogeschool wordt lesgegeven. Al deze kennis en vaardigheden nemen ze mee 
terug naar de onderwijsinstellingen waar ze werkzaam zijn.  
 
Financiën: 
Toekenning: €13.615 
Uitgaven: €10.975 
Toelichting: Voor het bedrag van €10.975 kon vier docenten deelnemen aan de 

Summer school. Het rest bedrag is gereserveerd voor de deelname 
van docenten aan de Summer school in 2015. 

 
 
 

 
               Studenten werken aan een opdracht 
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Beurs Student Communicatie & Media 
           
Partner organisatie: 
Bij het Instituut voor Communicatie & Media van de Hanzehogeschool wordt de 
opleiding International Communication aangeboden. Deze studierichting trekt naast 
veel Europese studenten ook regelmatig studenten uit ontwikkelingslanden. Een van 
de studenten die met zeer goede cijfers het eerste jaar had afgerond verloor haar 
sponsor en zou haar studie moeten staken. Zij diende een verzoek in bij de 
Foundation voor een bijdrage in haar studiekosten voor het 2e – 4e studiejaar. 
 
Resultaten: 
Brenda Sanau heeft in juli 2014 haar bachelor opleiding International 
Communication succesvol afgerond. Ze volgt nu op eigen kosten de master 
International Communication en wil daarna terug naar Kenia om daar aan het werk 
te gaan. 
 
Financiën: 
Toekenning: € 0 
Uitgaven: € 0 
Toelichting: In totaal heeft de Foundation € 15.735 geïnvesteerd in de opleiding 

van Brenda Sanau (2011: €4.724 + 2012: €4.979 + 2013: €6.032). In 2014 zijn er 
geen extra kosten geweest voor het afronden van haar studie. 

 
 
 
 

 
Brenda Sanau heeft succesvol haar Bachelor in International Communication afgerond 
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3.  Fondsenwerving en Communicatie 
   
Acties  
Kerstactie 2013 en 2014 
In december 2013 konden de medewerkers van de Hanzehogeschool, net als de 
voorgaande jaren, hun kerstpakket schenken aan de Foundation. 528 medewerkers 
hebben hun kerstpakket geschonken of een bedrag naar keuze gedoneerd. Een 
bedrag van €415 werd gestort eind 2013 en een bedrag van €13.200 begin 2014. Het 
totaal bedrag van de actie was € 13.615 De opbrengsten van de actie waren bestemd 
voor beurzen van docenten die deelnamen aan de Summer school ‘Doing Business in 
Europe’. 
 
De kerstactie van 2014 stond in het teken van het Kaliro Technical Institute in 
Oeganda. Een klein deel van de donaties, €430 werd voor het einde van het jaar 
gestort. Het eindbedrag, zal vermeld worden in het jaarverslag 2015. 
 
Voorjaarsacties 
Op 25 juni 2014 vond al weer het 5e het Inspiration Breakfast plaats. ’s Ochtends 
vroeg werd er in het stadsparkpaviljoen een ontbijt geserveerd voor bedrijven uit 
(Noord) Nederland. De bedrijven kochten voor €500 een stoel of voor €1.000 een 
tafel om aan te zitten aan het ontbijt samen met honours studenten van de 
Hanzehogeschool. In totaal zijn er 23 stoelen verkocht en daarmee is er €11.550 
opgehaald. Daarnaast heeft de mediatheek van de Hanzehogeschool in het voorjaar 
haar oude boeken opgeruimd en deze verkocht aan studenten en docenten wat in 
totaal €2.986 opleverde. Deze twee acties samen leverden een mooi bedrag van 
14.536 op voor het Dar es Salaam Institute of Technology. 
 
Care4Kenya actie:  
2013 stond in het teken van het werven van fondsen voor het North Coast Medical 
Training College. Ook in 2014 werden nog donaties gedaan voor dit doel. Een bedrag 
van €25.247 werd begin 2014 overgemaakt. Dit was de opbrengst van een 
Internationaal Seminar georganiseerd door de Hanzehogeschool waarbij de 
inschrijvingskosten werden gedoneerd aan de Foundation. Ook de firma Eekels uit 
Kolham heeft de TBI innovatieprijs ter waarde van €10.00 die zij wonnen gedoneerd 
aan het North Coast Medical Training College. 
 
Geoormerkte giften: 
Regelmatig wordt de Foundation benaderd met de vraag of men een donatie mag 
doen voor een specifiek project dat gesteund wordt door de Foundation. In 2014 
werd er in totaal een bedrag van €17.750 gedoneerd voor Community Health 
Promotion Kenya (CHPK). Aangezien de Foundation een lange termijn relatie is 
aangegaan met CHPK zijn geoormerkte giften de komende jaren van harte welkom.  
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Vacatiegelden en overige donaties 
Ook dit jaar hebben leden van de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool (een deel van) 
hun vacatiegelden geschonken aan de Foundation en daarmee een bedrag van €11.700 bij 
elkaar gebracht. Daarnaast zijn er oude computers van de hogeschool verkocht wat een 
mooi bedrag opleverde van €12.264 en waren er grotere en kleinere giften van individuen 
en bedrijven.  
 
Publiciteit 
 
Intern 
In 2014 is er veel gerapporteerd over de opbrengsten van de Care4Kenya actie. Dit 
gebeurde zowel op het intranet als in het tweemaandelijkse personeelsblad van de 
Hanzehogeschool. Belangrijk onderdeel hiervan was een reisverslag van de 
coördinator over haar bezoek aan het North Coast Medical Training College. 
Daarnaast hebben alle medewerkers van de hogeschool een persoonlijke mail 
ontvangen waarin hen gevraagd werd hun kerstpakket te schenken aan de 
Foundation of een vrijwillige bijdrage te doneren. 
 
Extern 
Eind 2014 is er speciaal voor de publiciteit van de Foundation een nieuwe 
medewerker aangetrokken. Zij draagt zorg voor het beheer van de website en  is 
actief op LinkedIn, Facebook en Twitter. Op deze manier hoopt de foundation nog 
meer mensen te bereiken en wil zij zich ook gaan richten op de studenten van de 
hogeschool. \ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sponsoren Inspiration Breakfast 2014 
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4.  Plannen voor 2015 

Fondsenwerving en publiciteit 
 
Medewerkers en studenten Hanzehogeschool  
In 2015 zal er opnieuw een kerstactie worden gehouden waarbij HG medewerkers er 
voor kunnen kiezen om hun kerstpakket af te staan aan de Foundation. De actie slaat 
goed aan bij de medewerkers en is eenvoudig te organiseren. Daarnaast is er met de 
medewerkers van de mediatheek afgesproken dat zij opnieuw een boekverkoop 
zullen organiseren in het voorjaar. Tenslotte is het plan opgevat om een van de 
projecten van de foundation te financieren via crowd funding, een methode die 
vooral bij jongeren veel aansluiting vindt. 
 
Bedrijven en bestuurders 
Het concept van het Inspiration Breakfast zal worden voortgezet maar wel in 
gewijzigde vorm.  Op 10 juni 2015 zal er een Inspriation Lunch worden georganiseerd 
in het Groninger Museum waar studenten van de Hanzehogeschool zullen pitchen en 
waar vertegenwoordigers van TSiBA Education zullen vertellen hoe zij het geld gaan 
besteden dat wordt opgehaald door middel van de lunch. 
 
Leden van de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool hebben in 2014 ruim 
gedoneerd aan de Foundation. In 2015 zal opnieuw aan bestuurders de vraag 
voorgelegd worden of zij bereid zijn hun vacatiegelden of inkomsten uit 
nevenfuncties te doneren aan de Foundation. 
 
 
 

 
Deelnemers Inspiration Breakfast 2014 
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Projecten 
 
Projectevaluatie 
Voor de inhoudelijke en financiële evaluatie van projecten wordt er gewerkt met een 
vast format en bij grotere projecten moet de evaluatie worden vergezeld van een 
accountantsverklaring. Op deze manier kan de besteding van de fondsen nauwkeurig 
worden gevolgd en gecontroleerd. Beide evaluatie-instrumenten zullen ook in 2015 
worden ingezet. Daarnaast zullen een aantal grotere projecten in de loop van 2015 
worden bezocht om zo ook op locatie te kunnen controleren of de projectgelden zijn 
gebruikt voor het juiste doel. Het streven is om geen kosten te maken voor 
projectevaluaties, door projectbezoeken te combineren met reeds gefinancierde 
buitenlandse dienstreizen voor de hogeschool. 
 
Om de komende jaren projectevaluaties goed te kunnen uitvoeren wordt er gefocust 
op landen waar de Hanzehogeschool al actief is.  
 
Projectverwerving 
Bij de verwerving van projecten wordt aangesloten bij reeds bestaande relaties 
tussen de aanvragende partij en de Hanzehogeschool. Op deze manier kan van te 
voren worden nagegaan in hoeverre de aanvragende partij betrouwbaar is en het 
project op de juiste wijze kan uitvoeren. In 2015 zal de coördinator weer een bezoek 
brengen aan alle schools van de Hanzehogeschool en daar de Foundation onder de 
aandacht brengen. 

 
 
 
 
 

 
Boekenmarkt Hanze Mediatheek ten bate van het Dar es Salaam Institute of Technology  
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5.  Organisatie 

De Coördinator 
 
Linda Maat Senior Manager International Projects, Hanze Centre for 

Development Cooperation,  Hanzehogeschool Groningen 

 
Het bestuur 
 
Eric Dam  President Energy Delta Instituut en voormalig lid Raad van 

Bestuur Gasunie  (voorzitter) 

Bix Jacobse CEO Groningen Internet Exchange (GN-IX) 

Hugo Klomp   Voormalig directielid Kunstopleidingen Hanzehogeschool 

Bert Kunst Waarnemend directeur Financiële Zaken  

Hanzehogeschool Groningen (penningmeester) 

Paul van der Wijk Lid Raad van Bestuur Koninklijke Kentalis 

 
De Toetsingscommissie 
 
Elvira Ardon Senior Projectleider, Hanzehogeschool Groningen 

Willem Benjaminse Voormalig Senior Manager Hanze Centre for Development 

Cooperation, Hanzehogeshool Groningen 

Janneke Hermes Senior Coördinator Corporate Strategy, NV Nederlandse  

   Gasunie 

Elanna Veldkamp Project Medewerker, Hanze Centre for Development 

Cooperation, Hanzehogeschool Groningen 

 
Het Comité van Aanbeveling 
 
Max  van den Berg  Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen 

Jacob Emmelkamp Voorzitter Kamer van Koophandel Noord-Nederland 

Pieter Krijne  Directeur KZ, Meet- en regelapparatuur, Zwolle 

Henk Piek  Directeur Peaks BV 
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6.  Financiën 
 
Financieel verslag 
 
Het vijfde jaar van de Foundation was financieel gezien een uitstekend jaar. Dit 
kwam deels door de nagekomen inkomsten van de Care4Kenya actie, maar ook de 
reguliere activiteiten van de Foundation leverden weer een goede opbrengst op. In 
totaal werd er een bedrag van € 108.311 bij elkaar gebracht. Het grootste gedeelte 
van de inkomsten werd gegenereerd door medewerkers van de Hanzehogeschool, 
gevolgd door bestuurders en bedrijven. 
 
Van de uitgaven is er €82.249  direct besteed aan projecten en €214  aan bankkosten. 
Hiermee is een directe besteding aan projecten van 99,7% gerealiseerd. De 
personele kosten, kantoorkosten en publiciteitskosten van de Foundation worden 
gedragen door de Hanzehogeschool Groningen en komen daardoor niet voor op de 
begroting.  
 
Aan het einde van het jaar heeft de Foundation nog €102.491 in kas. Na optelling van 
de vordering van €2.986 en aftrek van verplichtingen van 32.421 heeft de 
Foundation een bedrag van €73.055 beschikbaar om te besteden aan projecten in 
2015. 
 
De reserveringen die zijn opgenomen zijn voor het Dar es Salaam Institute of 
Technology (€14.536), het Kaliro Technical Institute (€15.635) en Community Health 
Promotion Kenya (€2.250). 
 
Het eigen vermogen is in 2015 hoger als gepland, omdat een reservering voor de 
stichting Turiani van €15.000 is verlopen. De start van de verpleegkunde opleiding is 
door een te hoge werkdruk uitgesteld, waardoor ook de inrichting van het skills lab 
nog niet actueel is. 2015 zal het streven zijn om het eigen vermogen terug te 
brengen naar maximaal €50.000. 
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Postadres: 
Hanze University Foundation 
Postbus 70030 
9704 AA Groningen 
 
Bezoekadres: 
Zernikeplein 11 
9747 AS Groningen 
 
Tel:  050 – 595 7554 
d.a.maat@pl.hanze.nl 
www.hanzeuniversityfoundation.nl 
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