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Carsten Vollebregt

Regiocoördinator

Communicatie

Ik ben Sarah (23) en heb in 2017 mijn
MSc Neuroscience met o.a. steun van
VSBfonds afgerond bij UCL. Nu ben
ik werkzaam als Cognitive business
consultant bij IBM in Amsterdam, wonend te Den Haag.
Met veel plezier en dankbaarheid zet ik mij in om het
regionetwerk van bursalen in Den Haag e.o. op te zetten.
sarah.zheng@live.com

Hi! Mijn naam is Carsten en ik ben in 2013
afgestudeerd aan de EUR in economie.
Ik heb vervolgens een VSBfonds Beurs
gekregen voor de University of Edinburgh
vanwaar ik naar Egypte ben uitgestuurd om opkomende
markten te bestuderen. Inmiddels weer terug in Nederland
en werkzaam in de telecomsector. Mijn favoriete plek in
Den Haag is Scheveningen om een golfje te pakken of
een visje te happen. carsten.vollebregt@gmail.com

Yoshua Witteveen

Matthijs Even

Penningmeester

Secretaris

Ik ben Yoshua. Na een studie economie
en bedrijfseconomie aan de EUR heb
ik macro-economie gestudeerd aan
Bocconi in Milaan en bestuurskunde aan
Rockefeller College of Public Affairs & Policy in de VS.
Ik ben nu onderdeel van het internationale team bij het
Ministerie van Financiën. Verder doe ik aan bedrijfshockey,
hardlopen en sta ik graag in de keuken.
yoshuawitteveen@gmail.com

Mijn naam is Matthijs en dankzij VSBfonds
heb ik in 2016 mijn mastergraad in Peace
and Conflict Studies behaald aan de
University of St Andrews in het Verenigd
Koninkrijk. Inmiddels werk ik als Rijkstrainee voor het
Miniserie van Defensie. Ik volg graag het nieuws, lees veel
en ben zo af en toe op het Plein te vinden. Woonachtig in
Den Haag kijk ik ernaar uit met een mooi regionetwerk van
bursalen actief te zijn. matthijsarthur@hccnet.nl

Belle Fazel
Evenementen
Na mijn Bachelor Rechter aan Inholland
ben ik in 2016 naar Zuid-Afrika
vertrokken voor de LLM Mensenrechten.
Tegenwoordig werk ik bij UNHCR, wat ook
mijn doel was.
Ik ben 25 en woon nu in de mooie stad achter de duinen.
In mijn vrije tijd ga ik graag naar de bibliotheek, de
bioscoop, een goed restaurant of koffietentje.
belle.fazel@gmail.com
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