Dies Natalis 26 maart 2019
Zilveren penning voor InclUUsion (Marij Swinkels, Hilke Grootelaar, Elena Valbusa)

Graag wil ik uw aandacht vestigen op een bijzonder initiatief. Het stamt uit 2016. Het
was een periode dat veel vluchtelingen, vooral uit Syrië, naar Europa kwamen. Dat
leverde in de samenleving soms weerstand op. Tegelijk kwamen er veel
maatschappelijke initiatieven tot stand om een helpende hand te bieden.
In die fase namen Marij Swinkels en Hilke Grootelaar, promovendi van de faculteit
REBO, het initiatief om vluchtelingenstudenten de gelegenheid te bieden onderwijs te
volgen bij de Universiteit Utrecht. Snel daarna voegde Elena Valbusa zich bij het duo.
Hun idee: als je vluchtelingen zo snel mogelijk na hun aankomst in Nederland de kans
biedt om onderwijs te volgen, zijn ze snel in staat zijn om een nieuwe toekomst op te
bouwen.
Het initiatief begon klein, met een cursus binnen de Utrecht Summerschool, voor 15
vluchtelingstudenten. Maar het breidde zich al snel uit naar het bacheloronderwijs: als
elke docent van een Engelstalige bachelorcursus twee plaatsen zou reserveren, zouden
veel vluchtelingenstudenten onderwijs kunnen krijgen aan onze universiteit.
Inmiddels heeft het project ruim 280 vluchtelingenstudenten onderwijs geboden aan de
Universiteit Utrecht. Het initiatief heeft bovendien navolging gekregen aan andere
universiteiten, zoals in Wageningen en Eindhoven. InclUUsion geeft zo op een hele
mooie manier uitdrukking aan onze missie: werken aan een betere wereld.
Om de impact te illustreren, lees ik graag een citaat voor uit DUB van een van de
studenten. Die zei: “Door InclUUsion heb ik ook een antwoord als mensen mij vragen
wat ik in Nederland doe. Ik hou er namelijk niet van om te zeggen dat ik een vluchteling
ben. Ik haat het woord vluchteling, omdat mensen denken dat vluchtelingen een
bedreiging zijn. Terwijl niemand er voor heeft gekozen om vluchteling te worden. Nu kan
ik zeggen dat ik een student ben. (…). Daarom ben ik enorm dankbaar voor dit project.”
Als College van bestuur zijn we trots op InclUUsion. Ik wil alle docenten die eraan
bijdragen heel hartelijk bedanken!
U doet geweldig werk. En dat geldt natuurlijk in het bijzonder ook voor de
initiatiefnemers die hier zoveel energie in hebben gestoken.
Dat willen we graag onderstrepen.
We vinden dat Marij Swinkels, Hilke Grootelaar en Elena Valbusa op inspirerende en
ondernemende wijze invulling hebben gegeven aan het thema van deze Dies ‘Onderwijs
voor het leven’. En daarom hebben we besloten aan hen de Zilveren Penning van de
universiteit toe te kennen; een onderscheiding die we uitreiken aan personen die zich
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Universiteit Utrecht.

