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WETENSWAARDIG
Het Universiteitsfonds Limburg werft fondsen ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderwijs en het hoogwaardige onderzoek aan de Universiteit Maastricht (UM). Het fonds opent de deuren naar de universiteit en wil de UM
en haar omgeving met elkaar verbinden. Via deze nieuwsbrief willen wij u periodiek een beeld geven van de projecten
die, dankzij onze donateurs en sponsoren, op steun konden rekenen.

STIMULATIE WETENSCHAPPELIJK WERK

Hooglerarenfonds
Het Hooglerarenfonds wordt door de hoogleraren gevoed met

weldoeners en vermogensfondsen het Prof. Dr. W.A. Wagenaar-

royalties en andere. Vanuit de bijzondere verantwoordelijkheid

Forensic Psychology), het Theo van Boven Fonds (om onder-

gelden die zij hebben ontvangen voor inspanningen voor derden,

en voorbeeldfunctie die aan hun ambt verbonden is, achten zij
het gepast hun universiteit en de academische gemeenschap
te steunen.

Met de financiële middelen willen de hoogleraren excellentie

fonds (ter ondersteuning van de tweejarige masteropleiding

zoek naar mensenrechten en wetenschappelijk onderwijs aan
rechtenfaculteit te ondersteunen) en het Universiteit en Stad

Fonds (om de verbinding te bevorderen tussen de academische
gemeenschap en de stad Maastricht) gevestigd.

in het wetenschappelijk werk van studenten en promovendi,
verbonden aan de Universiteit Maastricht, stimuleren. In het
bijzonder wordt gedacht aan studenten en onderzoekers, die

zich in het begin van hun wetenschappelijke carrière bevinden

en voor wie een gebrek aan middelen het realiseren van excellent
onderzoek in de weg staat. Het fonds beloont tevens jaarlijks
het beste proefschrift dat verdedigd is aan de UM.

Naast het Hooglerarenfonds zijn met steun van particuliere

Wist u dat...

Het fonds dit academisch jaar in totaal € 110.000,- aan kleinschalige onderzoeks- en onderwijsprojecten heeft bijgedragen?
De UM tegenwoordig ook een opleiding natuurwetenschappen aanbiedt?
De UM op nr. 6 van jonge universiteiten wereldwijd staat?
UM studenten dit jaar de RoboCup@Work wonnen? Zij konden mede dankzij het fonds deelnemen.
We dit jaar 80 nieuwe contribuanten mochten verwelkomen?
Dat er sinds 2005 70 studenten zijn afgestudeerd met een studiebeurs van het Universiteitsfonds?
Er € 80.000 is uitgekeerd voor onderzoek in het nieuwe scannerlab (Brains Unlimited)?
Dankzij donerende alumni inmiddels twee volledige studiebeurzen zijn uitgekeerd?
Cofely, Biopartner (Curatorium) en Vivantes (Friend) nieuwe sponsoren van het fonds zijn?
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BETROKKENHEID

Universiteitsfonds
bedankt particuliere gever
Onze particuliere gevers waren in maart te gast in de

Cornips, hoogleraar Taalcultuur in Limburg, vertelde over

komst wilden wij nogmaals onze dankbaarheid tonen voor

hiervan. Daarna introduceerde directeur van de Universiteits-

Universiteitsbibliotheek in de binnenstad. Met deze bijeende betrokkenheid van deze donateurs en de band tussen

gever, universiteitsfonds en universiteit versterken. De gasten
die we mochten begroeten waren (oud) hoogleraren, mede-

werkers, alumni en omwonenden van de universiteit. Leonie

tweetaligheid, in het bijzonder bij kinderen, en de voordelen

bibliotheek Ingrid Wijk het Academisch Erfgoed en kregen de
gasten de gelegenheid om de bijzondere collecties (Jezuïtencollectie), documentatie van Charles Eyck en Pierre Kemp’s
persoonlijke bibliotheek te bewonderen.

Eric kreeg unieke kans
Zes beursalen van het universiteitsfonds rondden in augustus

van dit jaar hun studie af aan de Universiteit Maastricht. Zowel
bedrijven, gemeentes als particulieren ondersteunden talent en
ambitie met een tegemoetkoming in de studiekosten en/of de
kosten in levensonderhoud gedurende hun tijd in Maastricht.

Een unieke kans waar zowel de begunstigden als de Universiteit

Maastricht erg dankbaar voor zijn. Eric Nsiah Boateng is één van

hen. Deze jongeman verruilde zijn gezinsleven in Ghana voor een

Eric Nsiah Boateng

studentenleven in Maastricht. Zijn sponsoren, leden van Lion’s Club

schoolse” pakte hij mee. Z’n scriptie is er niet zomaar één. Hij

er op toe dat hij het echte Nederland leerde kennen, dat van de

in zijn vaderland. Op basis van dit onderzoek kan het beleid

Trajectum ondersteunden hem niet alleen financieel. Zij zagen
stamppot, gezelschapsspelen en Sinterklaas. Hij dompelde zich

doet onderzoek naar de duurzaamheid van de sociale zekerheid
verbeterd en aangescherpt worden; het verdwijnt dus zeker niet

helemaal onder in het Maastrichtse studentenleven en betrok een

op een stoffige boekenplank. Hij keert spoedig huiswaarts, daar

nog te studeren als zijn Britse huisgenoten het volgende feestje

de banenjacht. Zijn verbrede kennis, ervaring en netwerk

internationaal studentenhuis vlakbij de markt. Steevast zat Eric

voorbereidden. Want al was zijn studie qua inhoud volledig naar
wens, aan tijd had hij vaak gebrek. Eric studeerde publiek

beleid (Maastricht Graduate School of Governance) en haalde

het maximale uit zijn studie hier: alle activiteiten, ook “buiten-

wacht hem een warm weerzien met zijn vrouw en kinderen en
stemmen hem hoopvol. We zullen zeker nog van hem horen.
In september 2013 zijn er 9 studenten van start kunnen gaan
met een studiebeurs van het Universiteitsfonds Limburg.
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