Regiobestuur Den Haag

Belle Fazel
Regiocoördinator
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

Matthijs Even
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

Het VSBfonds Bursalen
Netwerk is er voor
iedereen die ooit met
een VSBfonds Beurs
naar het buitenland is
geweest.

Carsten Vollebregt
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

Rick Punt
Momenteel ben ik werkzaam als
marketing- en communicatieprofessional in
Den Haag. Daar voor heb ik 6 jaar in ZuidKorea gewoond en gewerkt. Dat avontuur
is begonnen dankzij een studiebeurs van
VSBfonds in 2013. Nu geef ik graag terug aan VSBfonds
door me in te zetten voor het regionetwerk in Den Haag.
rickpunt@gmail.com

Sanne Toonen
In 2014 ben ik met steun van VSBfonds
naar Zweden gegaan voor de
Masteropleiding Tourism Destination
Development. Momenteel ben ik
werkzaam als projectleider in duurzame
projecten. Duurzaamheid is ook een belangrijk onderdeel
van mijn persoonlijk leven; ik woon namelijk in een
tiny house. Mijn liefde voor een duurzame levensstijl is
ontstaan gedurende mijn tijd in Zweden. Als bestuurslid
Den Haag hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het
Bursalen Netwerk.
sannetoonen107@gmail.com
Iedereen doet mee

