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Alumnistipendiet 

I juni 2008 tog Svenska Kommittén initiativ till ett alumnistipendium. Vad det handlar om är att 

samla in tillräckligt mycket pengar från svenska före detta UWC-elever för att det skall räcka till 

(åtminstone!) ett stipendium. Målet är att vi skall klara det före den 1 april 2009, lagom till 

uttagningarna.   

Det här numrets stora nyhet är att Andreas Versteegh (Atlantic College 1985-87) har beslutat sig 

för att stödja alumnistipendiet i stor stil. Men nu hänger det på oss andra om vi skall förverkliga 

idén om ett alumnifinansierat stipendium! Det Andreas har lovat göra är nämligen att ge 

matchande bidrag, det vill säga för varje krona som vi andra ger (fram till den 1 april 2009) så ger 

Andreas en krona (upp till ett belopp som motsvarar ett stipendium).   

 

Andreas Versteegh, Atlantic College 1985-87  

För er som inte känner Andreas så vill Nyhetsbrevet gärna ge en liten bakgrund. Andreas är son till 

Arend och Cissi Versteegh. Familjen flyttade från Djursholm till London (England) i början på 1980-

talet. Där läste han först vid den progressiva skolan Frensham Heights, känd bland annat för att 

även Pink Floyds trummis Nick Mason gått där. 1985 kom han till Atlantic College och där var han 

en av de färgstarkaste och festligaste personligheterna.  



För Andreas var det ingenting nytt att gå från den ena kulturen till den andra och genom sin 

utstrålning skaffade han sig snabbt nära vänner från alla kontinenter. Samtidigt satte han stort 

värde på att bevara och fördjupa banden till det svenska. Han lyckades förena en självklar 

svenskhet med en lika självklar världsvana och på så vis blev han lite av en förebild för oss andra 

svenskar på Atlantic College. 

Kanske just tack vare att den internationella miljön var så hemtam för Andreas så kunde han 

hjälpa oss andra att hålla en befriande och gärna lätt ironisk distans till våra höga och ofta 

överdrivet pretentiösa ideal. För Andreas var det en främmande tanke att vi skulle ha några snäva 

principer eller några mallar som vi allihop måste passa in i. För honom var det aldrig fråga om att 

förverkliga något abstrakt ideal om internationell förståelse, utan om att ha en genuint fördomsfri 

och nyfiken inställning till människor. Inte för att våra portalparagrafer krävde det utan för att det 

var kul. 

Efter Atlantic College valde Andreas att återvända till Sverige och läste vid Handelshögskolan i 

Stockholm 1987-90. Därefter inledde han en karriär i London som strategi-konsult, finansman och 

företagare. 1999 grundade han företagsgruppen Living Capital, verksam inom bland annat 

varumärken och underhållning. 1996 gifte han sig med Finin (som egentligen heter Catharina, men 

det är det ingen som säger) med vilken han fått tre barn som är nästan lika egensinniga som han 

själv. Efter många år i England har Andreas med familj nu återvänt till fosterlandet, inte minst för 

att barnen skall få stifta närmare bekantskap med sina svenska rötter.  

 

 
Andreas på Restaurang Prinsen med Nyhetsbrevets 
redaktör 

I mitten på december åt Andreas lunch 
med er redaktör för att göra upp om 
detaljerna om sitt stöd till 
alumnistipendiet. Apropå vad han gjort de 
senaste åren berättade han, i förbigående, 

om hur det gick till när han senast hade 
stött United World Colleges. Det var någon 
gång i början på 00-talet. "Det var ett år 
då det hade gått ganska bra för företaget," 

berättade Andreas, "så jag lyfte på luren 
för att ge pengar till välgörande ändamål. 
Bland annat ett stipendium för en student 

från Kenya och en från Palestina. Det var 
världens egotripp." Det är mycket typiskt 
Andreas. Det är ju möjligt att Andreas har 
ett stort ego, men i så fall bara i den 
meningen att det är så generöst tilltaget 
att det räcker till alla. Genom att Andreas 
har lovat matcha alla våra bidrag så har 

han i ett slag fördubblat alla våra egon. 
Gör som Andreas – åk på en egotripp du 
också och ge ett bidrag till 
alumnistipendiet före den 1 april 2009! 

Hittills, den 12 januari 2009, har vi fått in 32500 kronor vilket med hjälp av Andreas har 

fördubblats till 65000. Det återstår alltså 235000 för att vi skall komma upp i målet, 300000. Det 

är det ungefärliga priset för ett stipendium till American West, Mahindra eller Costa Rica. (Övriga 

skolor har Kommittén tackat nej till i år.) 

Det krävs inte så mycket per person för att vi skall lyckas. Om var och en ger 500 kronor så 

kommer vi upp i över 400000. Men om du är extra entusiastisk eller har det väldigt bra ställt så 

kan 1000 kronor eller mer vara ett lämpligt bidrag. Är du å andra sidan studerande så är det mer 

realistiskt med 150 kronor. Varje bidrag är på sätt och vis lika välkommet. Visst handlar det om 

pengar, men inte bara om pengar. Det handlar om att visa att vi är engagerade, att UWC betyder 

mycket för oss. Ju mer vi visar det, desto mer stärks Svenska Kommittén i dess arbete för att söka 

pengar från andra källor.   



Det är lätt att bidra till alumnistipendiet. Antingen sätter du in ditt bidrag på Svenska Kommitténs 

bankgiro 656-8752 eller så går du till www.uwc.se och klickar på ALUMNI. Där hittar du 

instruktioner för hur du kan betala med ditt Visa eller Mastercard säkert via Internet genom något 

av betalningsförmedlingsföretagen Payson eller PayPal. Glöm inte att ditt bidrag fördubblas av 

Andreas om du ger före den 1 april 2009. 

Insamlingsarbetet kommer att organiseras kring årgångsrepresentanter som uppmuntrar sina 

årskamrater att ge ett bidrag. Er redaktör kommer att försöka rekrytera en person från varje 

årgång, och det arbetet börjar nu. Ett möte med årsrepresentanterna kommer att äga rum 

torsdagen den 19 februari 2009 klockan 20.00 på Kammarkargatan 48 i Stockholm. (Tack till 

Viggo Engström, AC 2001-2003, som upplåter lokalen som tillhör YellowCar CommuniAction!) Hör 

gärna av dig till paul.klein@uwo.ca om du vill vara med och uppmuntra dina årskamrater att ge ett 

bidrag. 

  

Nytt namn i Svenska Kommittén 
Sedan december 2009 är Charlotte Widing (AC 1987-89) ny uttagningsansvarig. Så här skrev 

hon när hon presenterade sig för Kommittén inför sitt inval:  

”Jag hade förmånen att få lämna den trygga uppväxtmiljön i Lund för att gå på det vackra Atlantic 

College under åren 1987-89. Där blev jag mycket väl omhändertagen av Jonas Moberg, min 

andraårselev. Därefter reste jag under ett par år, varvade med studier på Lunds Universitet och 

extra jobb och njöt av tillvaron. Under denna period deltog jag också i uttagningarna i södra 

Sverige och ansvarade 1 eller 2 år. Jag minns att jag också var ute och pratade om UWC på flera 

gymnasieskolor.  

Därefter trädde jag in i den riktiga vuxenvärlden, jobbade heltid, träffade min man och vi fick tre 

barn. Under dessa intensiva år var jag med om att bygga upp det företag som jag idag jobbar för. 

Vi arbetar med bemanning och rekrytering av studenter och unga akademiker och jag älskar det! 

Nu har jag kommit ur småbarnsåren och känner att jag har tid och lust att engagera mig i UWC. 

Jag vill satsa på att hela tiden öka kvaliteten i samband med uttagningarna. De som ska resa ut 

och representera Sverige ska vara så väl rustade som möjligt, inklusive deras föräldrar, och de 

som inte blir utvalda ska lämna oss med fina minnen från vår urvalsprocess och kontakten med 

UWC.” 

  

Ny informationsansvarig sökes 

Kommittén söker en ny informationsansvarig efter Hilda Fridh (WK 1992-93). Hör av dig till 

info@uwc.se om du är intresserad. 

Sommarträffen 
Någon gemensam nordisk sommarträff blir det inte i år, därtill är intresset i de övriga nordiska 

länderna för svagt. Däremot är ni alla välkomna till vår sommarträff i Skåne. Exakt datum är ännu 

inte fastställt – se framtida nyhetsbrev eller vår sajt på internet, www.uwc.se.  

Alla är förstås också välkomna till träffen i Norge helgen den 12-14 juni i Viubråtan utanför Oslo. 

Danmarks sommarträff äger rum den 26-28 juni. 

Nästa nyhetsbrev  

Nästa nyhetsbrev kommer i mars 2009. Där berättar vi om hur långt vi kommit med 

alumnistipendiet och om planerna på en stor fest där vi allihopa firar vår triumf.  

 

Varma hälsningar och en god fortsättning på det nya året önskar er trogne redaktör 

Paul Klein (AC 1985-87)  
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