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KIT Scholarship Fund  

Al 50 jaar leidt het KIT artsen, verpleegkundigen  en andere gezondheidsprofessionals van over de hele 

wereld op tot leiders en experts in internationale  gezondheidszorg. Studenten van over de hele wereld 

volgen Mastersprogramma’s of korte cursussen aan het KIT. Na hun studie bekleden ze vaak hogere 

posities waardoor ze kunnen bijdragen aan beleidsvorming van gezondheidszorg op district, regionaal en 

landelijk niveau. Op deze manier kunnen ze wezenlijk verschil maken in de gezondheidszorg in hun land. 

Vaak geven ze hun kennis ook weer door aan lokale gezondheidsprofessionals door les te geven aan 

universiteiten en opleidingsinstituten.  

Het KIT Scholarship  Fund is opgericht om meer studenten uit ontwikkelingslanden de kans te geven een 

opleiding aan het KIT te volgen. Want investeren in toekomstige leiders en experts in gezondheidszorg 

draagt bij aan verbetering van internationale gezondheidszorg. De financiële steun wordt gegeven aan één 

student maar komt hele gemeenschappen ten goede. 

In September 2019 zijn er met de fondsen die geworven zijn in academisch jaar 2018-2019  vier beurzen 

uitgegeven. Na hun studie aan het KIT kunnen deze mensen een verschil maken in de gezondheidssituatie 

in eigen land en bijdragen aan een betere gezondheid van velen. 

Algemene Informatie  

 

KIT Scholarship Fund  

Het KIT Scholarship Fund is in juni 2013 opgericht.  

Het KIT Scholarship Fund is een subfonds van de stichting KIT Fonds, voor opleiding en onderzoek. De 

stichting heeft als doel bij te dragen aan capaciteitsopbouw in lage en midden inkomenslanden door middel 

van hoger onderwijs en onderzoek vanuit het Koninklijk Instituut voor de Tropen of in samenwerking met 

andere organisaties.  

 

Het KIT Scholarship Fund stelt zich tot doel om studenten uit lage en midden inkomenslanden 

studiebeurzen aan te bieden om Masters opleidingen op het gebied van internationale gezondheid aan het 

KIT te volgen.  

 

Contact informatie  

KIT Scholarship Fund  

KIT Fonds, voor opleiding en onderzoek  

Bezoekadres: Mauritskade 64  

1092 AD Amsterdam  

P.O. Box 95001, 1090 HA Amsterdam  

Nederland  

Telefoon: +31(0)20 568 8411  

 

Contactpersoon: Kim Vandenberghe 

e-mail: k.vandenberghe@kit.nl 

Telefoon: +31(0)20 568 8411  

 

Bestuur KIT Fonds  

Voorzitter: Dancker Bijleveld  

Penningmeester: Eduard van der Kun  

Secretaris: Alexander Huygen  

 

Informatie  

ANBI status: toegekend juli 2013  

RSIN/fiscaal nummer: 8529 96 688  

Inschrijving KvK: 58344837  

 

Beloning  

De stichting is strict non profit. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

  

mailto:k.vandenberghe@kit.nl
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STICHTING KIT Scholarship Fund 
    

      

Balans per 31 december 2019 
    

Voor winstdeling 
     

 
31-12-2019 

 
31-12-2018 

 
31-12-2017 

ACTIVA 
     

      

      

Vorderingen 
     

nog te ontvangen subsidie 0 
 

0 
 

0 

Interest 0 
 

0 
 

0       

Liquide middelen 
     

ABN Rekening Courant 51.341 
 

80.157 
 

14.597 

        
 

  

Totaal: liquide middelen 51.341 
 

80.157 
 

14.597       

TOTAAL ACTIVA 51.341 
 

80.157 
 

14.597 
      

      

PASSIVA 
     

      

      

Eigen Vermogen 
     

      

Beginsaldo 17.997 
 

14.591 
 

29.780 

Exploitatie saldo 33.344   3.406 
 

-15.183 

Totaal: eigen vermogen 51.341 
 

17.997 
 

14.597       

 
0 

    

Overlopende passiva 
     

Nog te betalen kosten 
  

62.160 
  

      

      

TOTAAL PASSIVA 51.341 
 

80.157 
 

14.597 
      

 
0 

 
0 

 
0 

  



 

4 

Versie 25052020 

STICHTING KIT Scholarship Fund 
    

      

      

Staat van Baten en Lasten over 2019 
  

      

 
2019 

 
2018 

 
2017 

BATEN 
     

      

Interest 
     

Giften 125.173 
 

65.824 
 

95.256       

TOTAAL 125.173 
 

65.824 
 

95.256 
      

      

LASTEN 
     

      

Algemene kosten  208 
 

258 
 

116 

Diverse baten en lasten 0 
 

0 
 

0 

Beurzen 
    

110.323 

2017/18 (retour overschot) -6.715 
    

2018/19 
     

2019/20 98.336 
    

Nog te betalen beurzen 
  

62.160 
  

  
  

  
 

  

TOTAAL 91.829 
 

62.418 
 

110.439 
      

Explotatiesaldo            33.344  
 

            3.406  
 

         15.183- 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019  
Activiteiten  

De stichting heeft ten doel bij te dragen aan capaciteitsopbouw in lage en midden inkomenslanden door 
middel van hoger onderwijs en onderzoek vanuit het KIT of in samenwerking met andere organisaties.  

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
- het verwerven van middelen bij het bedrijfsleven, overheden, fondsen en particulieren op basis 

van voorstellen die door het KIT en/of door de stichting zelf zijn ontwikkeld 
- het ter beschikking stellen van studiebeurzen aan talentvolle studenten uit lage en 

middeninkomenslanden voor het volgen van Mastersprogramma's en korte cursussen aan het 

KIT 
- het stimuleren van activiteiten van studenten van het KIT in lage en middeninkomenslanden op 

het gebied van studie en onderzoek door middel van het ter beschikking stellen van subsidies 

en beurzen 
- het bevorderen van samenwerking van het KIT en het bedrijfsleven en maatschappelijk 

relevante organisaties 
- het bevorderen van de contacten met en ten behoeve van het KIT.  

 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening  
Algemeen  

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde.  

 
Vorderingen  
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt 
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de 

vorderingen.  
 
Liquide middelen  

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 
kredietinstellingen en kasmiddelen. 

 
Toelichting op de jaarrekening 
Baten 
Het totaal aan baten bestaat uit giften aan het KIT Scholarship Fund. 

In 2019 is 125.173 Euro ontvangen. De giften bestaan uit eenmalige, periodieke giften en grote giften 
van stichtingen, organisaties, particuliere donateurs. 
 

De fondsenwervende periode en bepalen van beurzen loopt gelijk op met het academische jaar en niet 
met het kalenderjaar van de jaarrekening. De fondsenwervende periode, en uitgifte periode bestrijkt 
altijd de helft van twee kalenderjaren. Dat wil zeggen dat fondsen die we verkrijgen na juni van het 

desbetreffende jaar pas worden uitgegeven als beurzen in september van het daaropvolgende jaar. In 
praktijk: De selectieperiode van studenten en vastleggen van uitgave beurzen voor academisch jaar 
2019-2020 vond plaats in juni 2019. Alle giften ontvangen na juni 2019 worden ingezet voor beurzen in 
academisch jaar 2020-2021.  

 
Lasten  
De gemaakte kosten in 2019 bestaan uit bankkosten en uitgegeven beurzen. 

Personeelskosten voor fondsenwerving, communicatie, website, administratie werden in 2019 volledig 
gedragen door het KIT. 
 

Activiteiten KIT Scholarship Fund 
 
Bestuur 
In 2019 vonden er twee bestuursvergaderingen plaats. Daarnaast werd er gewerkt aan 

fondsenwervende activiteiten bij bedrijven, stichtingen en particulieren.  
 
Bestuursveranderingen 

Penningmeester Eduard van der Kun trad af als penningmeester op 5 september 2019. We danken 
Eduard ten zeerste voor zijn inzet. 
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Beurzen 

Voor academisch jaar 2019-2020 zijn er vier beurzen uitgereikt. Het gaat om twee volledige beurzen en 
twee deelbeurzen. Er was een vijfde beursstudent geselecteerd, deze is op het allerlaatste moment niet 

kunnen doorgaan vanwege privé omstandigheden. Op dat moment was het te laat om een andere 
kandidaat te selecteren. Deze beurs zal uitgegeven worden in academisch jaar 2020-2021. 

De studenten met deelbeurzen hebben een aanvullend deel zelf gefinancierd of met steun van andere 
beurzeninstantie, werkgever, werkgever, familie, lening bank of een andere instantie. 
Het totaal bedrag aan beurzen dat werd uitgegeven voor beurzen in 2019-2020 bedraagt 98.336 Euro.   

 
Studenten 2018-2019 
In deze periode studeerden drie studenten met een beurs van KIT Scholarship Fund. Twee studenten 

zijn succesvol afgestudeerd in september 2019 en teruggekeerd naar hun land van herkomst. Een 
student volgt zijn masters programma in parttime modus (hiervoor is uitzonderlijk toestemming 
verleend) en de verwachting is dat hij september 2020 zal afstuderen.  
 

Studenten 2019-2020 
Vier studenten zijn begonnen met hun studie in September 2019.  
 

Volledige beurzen: 
Melina Dzowela, Malawi, Master of Public Health, specialisatie Sexual and Reproductive Health and 
Rights  

Muchamad Nur Ramadhani, Indonesia, Master of International Health 
 
Deelbeurzen: 
Oonno Jamir, India, Master in International Health  

Merette Khalil, Egypt, Master of Public Health 
 
Zie volgende pagina voor de profielen van de beursstudenten van 2019-2020 
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Profielen studenten KIT Scholarship Fund in 2019-2020 

 

My name is Melina Dzowela, from Malawi. I have a Bachelor’s Degree in 

Education from the University of Malawi and I have twelve years 

professional experience in the management of development centred 

projects in in my country, particularly in the areas of Sexual 

Reproductive Health Rights, HIV/AIDS, Comprehensive Sexuality 

Education programmes targeting youth and adolescents. 

 

I believe that key to sustainable STI and HIV prevention programmes, is 

ensuring availability of quality and age appropriate Youth Friendly 

Health Services, accessibility to Comprehensive Sexuality Education (Life 

Skills), existence of well-tailored impact mitigation activities, and a supportive community 

structure in place. 

 

My motivation for applying for the Master of Public Health/International Course in Health 

Development course, track in SRHR is that this qualification will enhance my capacity to 

formulate effective strategies and design sustainable programmes to apply in Malawi and in the 

developing world. 

Upon completion of the course it is my intension to continue working in non-governmental 

organizations that work to increase the accessibility of health facilities for all Malawians, at the 

same time improving the quality of service delivery at the health facilities and even community 

level. As my heart and special interest lies with working with adolescents and young people, it is 

my intention to continue coordinating programmes that facilitate a supportive environment for 

adolescents and young people to access their sexual and reproductive health rights. 

 

Melina Dzowela uit Malwi heeft een Bachelor degree in Education. Zij studeert de Master in Public Health, 
Track in Sexual and Reproductive Health. Ze werkt bij de Christian Health Association of Malawi als SRHR 
programme manager.  
 

 

My name is Ramadhani, and I am an Indonesian community dentist with 

a physical disability. Indonesia has a population of over 260 million 

people living mostly in Java as the capital Island. Based on the national 

basic health research, 22% Indonesian population are people with 

disabilities. The access to good quality health care shows great 

differences within Indonesia. Professionals in health education are 

needed in my country in order to reach the optimum level of public 

health. 

 

As candidate of Master in International Health at KIT Amsterdam, I am 

interested to empower people with physical disabilities in Indonesia as human health resources, I 

want to contribute to creating affordable and effective health facilities, and innovate programs 

in health prevention and promotion. KIT Royal Tropical Institute Amsterdam has courses that 

provide basic and advanced knowledge about social determinants of health, basic research 

methods, health needs and responses, health systems. 

 

In addition KIT as the SDGs house will provide me more information about the SDGs which I can 

implement as lecturer, government employee and health professional both in national and 

international perspectives in my country. KIT Scholarship Fund has supported me not only in 

finance, but it helps me also to broaden my international network and opportunities for the 

future. I look forward to put newly acquired skills to use in Indonesia in support of the people 

who need it. 

 
Mochamad Nur Ramadhani uit Indonesia heeft een achtergrond in tandheelkunde. Studeert de Master in 
International Health. Hij werkt aan de faculteit tandheelkunde aan Universitas Padjadjaran, Bandung, 
Indonesia.  
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My name is Merette Khalil from Cairo, Egypt. My background in public 

health has spanned from grassroots level advocacy, to entrepreneurship 

for maternal health education, to health systems research and policy. I 

have always been motivated by social justice and am particularly 

passionate about ensuring the right to health for all, especially women 

and girls and those in vulnerable settings. 

 

I am grateful for the opportunity to study at KIT for my Masters, not 

only to sharpen my skills in health systems management, but more so to 

strengthen my critical thinking, leadership, and multi-cultural 

communication, as I learn from scholars who value equity and public health practitioners with 

experiences from all around the world. 

I look forward to bringing the lessons and experiences back to Cairo, and to all future field 

assignments related to the global humanitarian agenda. I aspire to transform the landscape of 

maternal health, not just in Egypt, but across the surrounding Region. My dream is to reform 

health systems in my Region to become more gender-inclusive and equity-sensitive as they 

respond to the increasing pressures from escalating conflicts and increasing refugee 

populations. My hope is to become a catalyst for this change that would drive systems to protect, 

center, and serve the most vulnerable, provide access and quality care to marginalized 

communities, empower women and girls, and improve health equity for all. One step at a time… 

starting with KIT. 

 
Merette Khalil uit Egypte heeft een achtergrond in Public health en als doula. Zij studeert de Master in Public 
Health. Ze werkt als technical officer en doula.  

 
 

I come from the state of Nagaland in India. This region with more than 

three million people borders Myanmar. It is a land of tribal 

communities where socio-economic problems are widespread. 

After my MBBS graduation as a doctor, I started working under the 

Health & Family Welfare Department of Nagaland in different rural 

areas. During this period, I saw the disparity of the health status in 

Nagaland especially in the rural areas. I realised then that effective 

policy making from the ground level was necessary, so I decided to 

pursue my masters in an area which would help me be a part of the 

system so I would be able to make a difference through proper 

management and be the voice for the people who need it. 

I am thankful to KIT for giving me this amazing opportunity to study my Masters in International 

Health and to KIT Scholarship Fund and it donors for supporting and enabling me to pursue my 

dreams. I believe the skills acquired from this programme will help me be a part of the 

movement to successfully educate, encourage and empower people to live a healthy life. I believe 

I would be able to make informed and enlightened contributions to improve the present health 

care system for the underprivileged communities across the borders and in my home country 

India, Nagaland in particular and play a significant role to help connect people and the health 

care system. 

I hope to serve as an instrument to enhance the efficacy, effectiveness and efficiency of existing 

health programs and find better ways to promote health. 

 
Oonno Jamir, arts uit India studeert de Master in International Health. Hij werkt als Medical officer.  

 
 


