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iSTEPup: Stimuleren van onderwijs en 
zelfredzaamheid in lage inkomenslanden 

Pas afgestudeerde AIGT Jan Henk Dubbink heeft op 21 februari 2018 
samen met Nikki van der Velde (arts-onderzoeker) en Nick Blok (huisarts 
in opleiding) stichting iSTEPup opgericht. De stichting voorziet in de 
financiering van medische opleidingen van studenten in laag- 
en middeninkomenslanden. De stichting kijkt terug op een succesvol 
eerste jaar welke staat beschreven in het recent gepubliceerde 
jaarverslag. iSTEPup hoopt dit jaar meer gemotiveerde studenten die 
onvoldoende financiële middelen hebben een studiebeurs aan te bieden. 

Helpen jullie ook mee? 

iSTEPup staat voor Interational Sustainable Tertiary Education 
Programme en zij heeft als missie om de gezondheidszorg in laag- en 
middeninkomenslanden vanuit de basis en op een duurzame manier te 
ondersteunen. Dit doet zij door jonge en talentvolle studenten die geen 
of onvoldoende financiële middelen hebben om een studie te volgen een 
studiebeurs aan te bieden voor de opleiding tot verpleegkundige, 
verloskundige, arts of apotheker. iSTEPup studenten hebben elk hun 
eigen buddy die als contactpersoon fungeert voor de student, helpt met 
financieren van de studenten door middel van crowdfunding en de 
inhoud van de persoonlijke pagina bijhoudt op onze website i-step-
up.com. 

De buddy is vaak de persoon die de nieuwe student aanmeldt via 
bijvoorbeeld onze website. Dit zijn vaak AIGT’s of co-assistenten die 
bijvoorbeeld een tropencoschap doen of andere vrijwilligers in deze laag- 
en middeninkomenslanden. Helaas kan niet elke student worden 
geholpen aangezien we strikte aanmeldcriteria hanteren waar de student 
aan moet voldoen. We proberen naar zowel de donateurs als de 
studenten zo transparant mogelijk te blijven. Op dit moment is er echter 
nog ruimte voor meer studenten dus we hopen deze zomer nog op een 
aantal aanmeldingen! 

Wat was de aanleiding voor de oprichting van iSTEPup? 
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“Paul Kalungi” geeft Jan Henk aan. Paul (Uganda) probeerde in de bouw 
in Tanzania geld te verdienen voor het bekostigen van zijn 
verpleegkunde studie. Als gevolg van een noodlottig ongeval raakte hij in 
coma en moest zijn been worden geamputeerd waardoor hij niet langer 
kon werken in de bouw om te sparen voor zijn studie. Jan Henk 
ontmoette Paul tijdens een tropencoschap in Haydom in Tanzania en 
was net als anderen geïnspireerd door zijn verhaal en wonderlijke snelle 
herstel. Samen met vele anderen besloot Jan Henk Paul te helpen en er 
waren al gauw meer dan 30 donateurs uit zes verschillende landen. Paul 
bleek een onvermoeibare inzet te hebben en studeert nu verpleegkunde 
in Uganda en haalt goede resultaten. 

Recent is een andere gemotiveerde studente aangemeld door AIGT Eva 
Wouda. Caroline Anyait (Uganda), een gemotiveerde en intelligente 
health officer, heeft met hulp van iSTEPup de stap naar studie 
geneeskunde kunnen maken. 

Kennen jullie ook een student die in aanmerking zou kunnen komen voor 
een studiebeurs vanuit iSTEPup voor een medische opleiding? Laat het 
weten via info@i-step-up.com of bezoek de website www.i-step-up.com. 

 
Paul Kalungi, student verpleegkunde (Uganda) 
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