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Genomineerden Studentenprijs 2010-2011 

Categorie bijzondere verdiensten 

 

De winnaar van de Studentenprijs 2010-2011 van de Universiteit Utrecht, in de 

categorie bijzondere verdiensten is Eefje van de Sanden 

 

Laudatio Prijs bijzondere activiteit, Eefje van de Sanden 

De jury heeft unaniem besloten om de Studentenprijs 2010, categorie bijzondere 

verdiensten toe te kennen aan Eefje van de Sanden, studente van de 

masteropleiding Onderwijskundig Ontwerp en advisering.  

De Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen, SIB-Utrecht heeft haar 

voorgedragen omdat zij een zeer betrokken persoon is die met veel daadkracht 

uiteenlopende activiteiten weet te organiseren. 

De jury vat haar persoon en scala aan activiteiten samen met de woorden 

belangeloos en initiërend.  

In haar tweede bachelorjaar was Eefje actief bij het Bureau Inburgering waar zij 

migrantenjongeren die willen gaan studeren ondersteunde met taallessen 

Nederlands. In dat jaar werd ze ook actief binnen Amnesty International. Met de 

studentengroep Utrecht zette zij zich met succes in om twee Birmese studenten 

vrij te krijgen die tot lange gevangenisstraffen waren veroordeeld vanwege een 

vreedzame demonstratie. 

 

Bij de studentenorganisatie SIB-Utrecht was zij co-voorzitter van het 

Genootschap Wereldreligies en een drijvende kracht achter vele activiteiten, 

waaronder excursies, lezingen en symposia. Zo organiseerde zij het symposium 

‘New Wars’ in het kader van de Utrechtse Vredesdagen en blies zij een leesclub 

over religies nieuw leven in. 

 

Tijdens haar masteropleiding leverde zij een uitzonderlijke prestatie met het 

opzetten van Book4Life in Utrecht: een charitatieve winkel voor tweedehands 

boeken die in 2009 haar deuren opende. Zij nam niet alleen het initiatief samen 

met twee vriendinnen, maar fungeerde ook als penningmeester. Het succes van 

de boekhandel is vooral te danken aan het brede scala van PR-activiteiten die zij 

heeft opgezet. De opbrengsten gaan onder andere naar de Sao Sary Foundation.  

 

Ook nu weer blijkt dat nevenactiviteiten en studeren goed samengaan. Tijdens 

haar bacheloropleiding heeft zij anderhalf keer zoveel studiepunten behaald als 

voorgeschreven. En in de masteropleiding haalt zij prima cijfers.  
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Kenmerkend voor Eefje is dat zij ook een initiatief, als het eenmaal goed in de 

steiger staat, loslaat en zich richt op nieuwe activiteiten. De jury is getroffen door 

haar intrinsieke motivatie om telkens weer een bijdrage te leveren aan onze 

samenleving.  

 

De universiteit is er trots op om de Studentenprijs bijzondere verdiensten 2011 te 

overhandigen aan Eefje van de Sanden.  


