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Naam: Gezy Megalita (IN-02) 
Geboortedatum: 18 mei 2006 
 
Gezy is een zeer talentvolle student Accountacy met als droom te werken bij een Engelstalig bedrijf. 
Ze blinkt uit in wiskunde en rekenen, economie. Daarnaast is ze ook zeer goed in de Engelse taal. Ze 
spreekt ook Mandarijn, hoewel ze daar nooit een cursus in heeft gevolgd. 
Ze wil graag aan de universiteit studeren, maar helaas geeft de school waarop zij zit geen directe 
toegang tot Universitair niveau. Daarom kiest ze voor de Politeknik Negeri Jakarta (D3 niveau, 
vergelijkbaar met HBO). 
Haar ouders zijn beiden leerkracht op een basisschool en ze helpt hen regelmatig bij het lesgeven. Ze 
vindt het erg leuk om les te geven, het liefst doet ze Engels. Het liefst zou Gezy zich naast de opleiding 
die ze gaat volgen zich ook nog verder willen ontwikkelen in de Engelse taal, zodat ze bij een 
buitenlands bedrijf kan werken. Na het behalen van haar D3, wil ze het liefst doorstuderen (S1, 
Bachelor degree). 
 
 
Omschrijving:  
Toekomstplannen: Gezy werkt nu bij een Japans bedrijf als accountant. Haar droom is om nog verder 
te kunnen studeren. Ze hoopt dat de werkgever dit voor haar wil financieren. 
Gezy heeft in plaats van een, twee studies afgerond. Haar resultaten waren zonder exceptie 
uitmuntend. Zij heeft de haar geboden kans om haar talent te ontwikkelen ten volle benut. Bovendien 
heeft ze haar studies afgerond binnen een periode van vijf jaar. Dit is een ongekende prestatie.  
De kosten hebben het budget niet overschreden. Bovendien geeft het budget een realistisch beeld van 
de werkelijk gemaakte kosten. Gezy heeft daarnaast in al die jaren een zeer zorgvuldige administratie 
gevoerd. Gezy werkt nu als een accountant bij een Japans bedrijf en heeft het erg naar haar zin.  
 
Conclusie: De algemene doelstellingen van de stichting en de specifieke doelstellingen van dit project 
zijn volledig bereikt.  
 
 
Dear Madame and Sir 
I’m Gezy Megalitta Feranda Tanjung (23 years old) just graduate from University of Indonesia, Major 
Business Administration with Bachelor Degree Program. This is my farewell and thankful letter for the 
scholarship program that I’ve got from PvT since I was enter State Polytecnic of Jakarta, Major Finance 
and Banking with Diploma program, I’m really honor for getting this scholarship so I can continue my 
education and one step closer to reach my dream, now I’m working in a Japan Company named, PT. 
Otsukatec Inti Prima in Bekasi, it is so far from my home. I work here as a junior accountant since 
September 20th 2011. I work here 3 days after my graduation ceremony on September 17th 2011. I got 
good score for my GPA (3.54) I hope all of you will happy to know it. Once again I wanna tell to all of 
you THANK YOU A TON for all your kindness and support so I can finish my study for Bachelor Degree, 
this Degree help me to find the best job, I’m still looking for experience now, I hope I could get the best 
job that suitable with my major and help me to reach my dream to have one big business that could 
help all my family for the financial problem. I hope we will be keep on contact either by message or 
email. I dream and hope someday I could be volunteer like people on Peter van Tilburg, I start with 
giving small amount of my money to help student pay his school fee. I give you some pictures of my 
graduation, thank you very much for you attention, I’ll be missing moments with PvT.  
 
Sincerely 
 
 
Gezy Megalitta F.T, S.IA 
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Evaluatie juni 2013: 
 Al in het eerste gesprek na de start van de studie zien we dat Gezy het wel naar haar zin heeft, maar 
dat ze de opleiding eigenlijk te schools en te makkelijk vindt. Al na het eerste jaar wordt ze in de topklas 
geplaatst (met de beste leerlingen) en ze behoort tot de top 3 van deze klas. Haar gemiddelde cijfer 
over de hele 3 jaar is een 3,7 (uit 4).  
Gezy houdt ons via (Engelse) brieven en later ook via de mail op de hoogte. Een van onze leden doneert 
haar een oude computer zodat ze niet meer naar een internetcafé hoeft. Niet alleen zij is hier zeer blij 
mee, maar ook haar ouders en haar (jongere) zusje. Gezy geeft in het weekend Engelse les maar ook 
rekenen, aan kinderen uit de buurt. Ze doet dit met veel plezier. De kosten van de opleiding zijn 
duurder uitgevallen dan in het begin ingeschat zijn. Dit komt vooral door extra kosten in het laatste 
semester. In dit semester was het collegegeld hoger geworden en waren er extra kosten voor een 
studiereis en voor de examentraining. Ook kosten voor vervoer niet opgenomen in het budget. 
 
Conclusie: 
De algemene doelstellingen van de stichting en de specifieke doelstellingen van dit project zijn volledig 
bereikt. 
 
Verbeterpunten: 
Er was slechts voor 1 jaar een budget opgesteld. Inmiddels maken we voor de talenten een budget 
voor de duur van de opleiding. We nemen daarin heel bewust nu ook de reiskosten, boeken en 
eventuele andere kosten mee. Daarmee is ook veel beter te controleren gedurende het traject of deze 
binnen het budget blijft. 
Tot aan het eind van de studie ging de communicatie over en met Gezy zeer goed. Op het moment dat 
er echter gesproken wordt over een vervolg traject blijken er misverstanden te ontstaan over het wel 
of niet volgen van een vervolgopleiding. Haar mentor lijkt naar ons andere signalen te geven dan naar 
haar. Hij is inmiddels op hoge leeftijd en we realiseren ons dat er ook een “back-up” moet zijn. We 
hebben dit voorlopig opgevangen door een van onze Indonesische leden mee te nemen, zodat zij ook 
met Gezy kan spreken. Zodat we zeker weten dat ze begrijpt wat we bedoelen. 


