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“We come from a generation of intellectuals and activists 
inspired by the women's movement: we were carried by 
history. Now it is our turn to help the next generation of 

promising female scholars.” 
 

Rosi Braidotti and Anneke Smelik 

 
Website ROSANNA Fund 

 

 

Dear ROSANNA Fund for Women supporters, friends and contacts, 

With the end of the academic year drawing near we would like to update you about all the 
ROSANNA Fund has achieved this year and about our plans for the near future. 

Grant award ceremony 2019  
On March 8 2019 the third edition of the ROSANNA Fund for Women award ceremony took 
place as part of Utrecht University’s celebration of International Women’s Day. This year 
the fund was able to give out grants to four talented and ambitious students and employees 
of Utrecht University: Huda Al Baker, Christina Verbruggen, Dalal Ghanim and Annemiek 
Prins. The award ceremony was preceded by a lecture on the meaning of March 8 by social 
historian prof. dr. Berteke Waaldijk and a round-table interview with previous ROSANNA 
grant winners.  

Watch a short video report or the full recording of the event on our website or visit our 
Facebook page for more photos. Do you prefer to read? Pandora, the magazine of Utrecht 
University’s women’s network has published an article (in Dutch) about the award 
ceremony. 

 

Left: Anneke Smelik opens the ceremony in a packed Academy Hall in Utrecht University’s Academy Building. 
Right: ROSANNA grant 2019 winners Dalal Ghanim, Annemiek Prins and Huda Al Baker. Not pictured: grant 
winner Christina Verbruggen. Photos by Wieke Eefting. 
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New round of applications  
The next round of applications for a ROSANNA grant is open as of now. The deadline for 
applying is December 1, 2019. Read more about the eligibility requirements and application 
procedure here. 

We again expect many outstanding applications, as the need for financial support among 
Utrecht University’s talented women students and employees remains high. This year the 
ROSANNA Fund is helping pay tuition and travel costs and is enabling grant winners to do 
an unpaid internship and finish their dissertation. As the number of ROSANNA grant 
winners keeps growing, a ROSANNA alumni society is slowly starting to take shape. We 
hope to add to their number in 2020.  

 

Left: Grant winners Dalal Ghanim, Huda Al Baker and Annemiek Prins admire each other’s checks. Right: Laial 
Allaham, ROSANNA grant winner in 2018, shares how the grant has helped her achieve her goals. Photos by 
Wieke Eefting. 

Become a member of Utrecht 1636  
You can help us give out grants in years to come by donating. This year Utrecht’s University 
Fund established a new way to contribute to the ROSANNA Fund: Utrecht 1636. Members of 
the Utrecht 1636 community support the general objectives of the Utrecht University Fund 
and/or one of its registered funds, such as the ROSANNA Fund, for a longer period of time. 
Find out more about Utrecht 1636 here. Regular contributions are of course still more than 
welcome. 

Save the date  
Preparations for the 2020 grant award ceremony are underway. We cannot give any details 
away yet, but it promises to be an inspiring and festive event. International Women’s Day 
falls on a Sunday in 2020 so please save March 6 instead of March 8. 

Best regards,   

Rosi Braidotti and Anneke Smelik 

 

 

 

If you no longer wish to receive emails about the ROSANNA Fund for Women, please reply “unsubscribe” to this 
email. 
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ROSANNA Fonds voor Vrouwen – Zomer 2019 Nieuwsbrief 

 

 
 

“Wij komen uit een generatie van intellectuelen en 
activisten geïnspireerd door de vrouwenbeweging: wij 
werden gedragen door de geschiedenis. Nu is het onze 

beurt om de volgende generatie van veelbelovende 
vrouwelijke wetenschappers te helpen.” 

 
Rosi Braidotti en Anneke Smelik 

 
Website ROSANNA Fonds 

 

 

Beste supporters, vrienden en contacten van het ROSANNA Fonds voor Vrouwen, 

Met het einde van het academisch jaar in zicht sturen we u graag een update over de 
resultaten van het ROSANNA Fonds van het afgelopen jaar en onze plannen voor de nabije 
toekomst. 

Op 8 maart 2019 vond de derde editie van de ROSANNA Fonds voor Vrouwen award 
ceremonie plaats, als onderdeel van de viering van Internationale Vrouwendag van de 
Universiteit Utrecht. Dit jaar heeft het fonds beurzen kunnen uitreiken aan vier 
getalenteerde en ambitieuze studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht: Huda 
Al Baker, Christina Verbruggen, Dalal Ghanim en Annemiek Prins. De uitreiking van de 
beurzen werd vooraf gegaan door een lezing over de betekenis van 8 maart van sociaal 
historica prof. dr. Berteke Waaldijk en een ronde-tafel-interview met eerdere ROSANNA 
beurswinnaars. 

Bekijk een kort videoverslag of de volledige opname van het evenement op onze website of 
bezoek onze Facebookpagina voor meer foto’s. Leest u liever? Pandora, het magazine van 
het vrouwennetwerk van de Universiteit Utrecht publiceerde een artikel over de award 
ceremonie. 

 

Links: Anneke Smelik opent de ceremonie in de volle Aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. 
Rechts: ROSANNA beurswinnaars Dalal Ghanim, Annemiek Prins en Huda Al Baker. Niet op de foto: 
beurswinnaar Christina Verbruggen. Foto’s door Wieke Eefting. 
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Nieuwe aanmeldingen  
Nieuwe aanmeldingen voor een ROSANNA beurs kunnen vanaf nu worden ingediend. De 
deadline voor aanmeldingen is 1 december 2019. Lees hier meer over de selectiecriteria en 
het aanmeldingsproces. 

We verwachten weer een groot aantal hoogstaande aanmeldingen aangezien de behoefte 
aan financiële steun onder de getalenteerde vrouwelijke studenten en werknemers van de 
Universiteit Utrecht nog altijd groot is. Dit jaar helpt het ROSANNA Fonds bij het betalen 
van collegegeld en reiskosten en maakt het voor beurswinnaars mogelijk een onbetaalde 
stage te doen of een dissertatie af te maken. Met een toenemend aantal ROSANNA 
beurswinnaars begint langzaam een ROSANNA alumni genootschap te ontstaan. We hopen 
hun ledenaantal te doen groeien in 2020. 

 
Links: Beurswinnaars Dalal Ghanim, Huda Al Baker en Annemiek Prins bewonderen elkaars cheques. Rechts: 
Laial Allaham, ROSANNA beurswinnaar in 2018, deelt hoe de beurs haar heeft geholpen haar doelen te 
bereiken. Foto’s door Wieke Eefting. 

Word lid van Utrecht 1636  

U kunt ons helpen de komende jaren weer beurzen uit te reiken door te doneren. Dit jaar 
ontwikkelde het Utrecht’s Universiteitfonds een nieuwe manier om aan het ROSANNA 
Fonds bij te dragen: Utrecht 1636. Leden van het netwerk Utrecht 1636 steunen de algemene 
doelen van het Utrecht’s Universiteitsfonds en/of een van de fondsen op naam, zoals het 
ROSANNA Fonds, voor een langere periode. Lees hier meer over Utrecht 1636. Reguliere 
bijdragen zijn natuurlijk nog steeds meer dan welkom. 

Save the date  
De voorbereidingen voor de award ceremonie van 2020 zijn in gang gezet. We kunnen nog 
geen details weggeven, maar het belooft een inspirerend en feestelijk evenement te worden. 
Internationale Vrouwendag valt op een zondag in 2020, dus houdt u in plaats daarvan 
alstublieft 6 maart vrij. 

Met vriendelijke groet, 

Rosi Braidotti and Anneke Smelik 

 

 

Als u geen e-mails meer wilt ontvangen over het ROSANNA Fonds voor Vrouwen, antwoord dan “afmelden” op 
deze e-mail. 
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