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Ja. En aan mij nu de eer om bekend te maken wie er gewonnen heeft. Maar voordat ik dat doe wil 
ik de jury onder voorzitterschap van Dop Bär hartelijk bedanken. De jury heeft een lastige taak 
gehad. Eerst om uit de voordrachten drie genomineerden te kiezen, en daarna 1 winnaar.  
 
Wat mij opvalt, is dat de verschillende projecten en activiteiten eigenlijk heel erg goed aansluiten 
bij het thema van vandaag. We willen samen een omgeving creëren waarin mensen zich veilig en 
gezien voelen. Renate zet zich in het bijzonder in voor mensen met een beperking, Kimia zet zich 
in voor hulp aan vluchtelingen en Marloes, Lotte, Giulia, en Isa van Gelijkspel willen de seksuele 
cultuur in het studentenleven verbeteren en onwenselijke ervaringen voorkomen. Wie de krant 
leest, weet dat alle drie de thema’s uiterst actueel zijn. Als college van bestuur zijn we er heel erg 
trots op dat jullie naast de studie tijd weten te maken om je maatschappelijke betrokkenheid zo 
concreet gestalte te geven. 
 
En voordat ik inga op het juryrapport over de winnaar wil ik alle genomineerden vragen even op te 
staan voor een groot applaus. 
 
De jury zegt over de winnaar het volgende. 
 
De maatschappelijke verdienste is heel divers en van uitermate hoog niveau. De jury is onder de 
indruk van de bevlogenheid én de veelzijdigheid. En vindt het bewonderenswaardig dat de winnaar 
zich inzet voor een mondiaal probleem wat groter is dan haar zelf. Er is een stichting opgericht om 
de initiatieven te verduurzamen. De jury juicht deze verduurzaming toe en hoopt dan ook dat de 
stichting en haar werkzaamheden gecontinueerd kunnen worden én de studentenprijs hier een 
mooie boost voor geeft. 
   
Beste mensen,  
De studentenprijs voor maatschappelijk verdiensten is voor Kimia Milani Sabzewar. 
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