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WETENSWA ARDIG
Het Universiteitsfonds Limburg heeft in 2015 al bijna €500.000 toegekend aan tientallen onderzoeken. Onderzoekers
konden met deze subsidies hun onderzoek starten of afronden en de verkregen inzichten inbrengen bij internationale
congressen, kennis uitwisselen met andere wetenschappers in hun netwerk en daardoor werken aan gezamenlijke projectvoorstellen voor grotere subsidies. Wij konden ook de helpende hand bieden aan bijzondere inspanningen van promovendi
en studenten. Wij zijn blij dat wij met uw hulp studiebeurzen aan jong talent uit de derde wereld kunnen aanbieden.
Het fonds is bijzonder dankbaar dat wetenschappelijk onderzoek maar ook het kansen geven aan talent gecontinueerd kan
worden en talent tot bloei kan komen aan de Universiteit Maastricht. Dank zij zijn weldoeners, dank zij U.

Betrokken emeriti steunen
opleiding met eigen fonds
Vaak lopen artsen vast; dan kan er geen diagnose
gesteld worden en krijgt men met symptomen
en aandoeningen te maken waar nog geen
behandeling voor bestaat. “Als arts-klinisch
onderzoeker kun je met wetenschappelijk
onderzoek nét dat stapje verder gaan in de
zoektocht oorzaak gevolg. Uiteindelijk heeft
dat meestal impact op meer mensen dan één
patiënt. Dat is toch het mooiste wat er is?”
Aldus A-KO studente Celien Kuiper, die heel
bewust voor deze hybride opleiding koos.

Prof. Snoeckx en Prof. de Goeij zijn de “founding fathers” van de
opleiding tot Arts - Klinisch Onderzoeker binnen van onze universiteit.
Zij onderstreepten hun betrokkenheid bij deze opleiding door na hun
pensioen met eigen middelen een speciaal A-KO Fonds binnen het
Universiteitsfonds Limburg op te richten. Vanuit dit fonds worden
medewerkers en studenten beloond, die een bijzondere bijdrage
hebben geleverd aan de A-KO opleiding. Om deze doelstellingen
te kunnen blijven realiseren, vraagt het fonds financiële steun van
alumni en de ouders van studenten. Het bestuur van de stichting
blijft continu zoeken naar manieren om de talenten van de
studenten te maximaliseren.

Stichting doneert
groot bedrag voor
biochemisch
onderzoek
De Stichting dr. ir. J.H.J. van de Laar voor Wetenschappelijk Biochemisch Onderzoek, gevestigd
in Heerlen, stelt een bedrag van €400.000 ter
beschikking aan het Universiteitsfonds Limburg.
Met deze royale donatie werd onder de vleugels
van het Universiteitsfonds Limburg het Van De
Laar Fonds gevestigd.

Vanuit dit fonds wordt de wetenschappelijke studie naar de biochemie van hart- en vaatziekten en de toepassing daarvan binnen
de translationele geneeskunde, uitgevoerd door het Cardiovasculair
Onderzoeks-instituut Maastricht (CARIM), ondersteund.
Het Universiteitsfonds Limburg is blij met het gestelde vertrouwen
om bij deze donatie een voor alle partijen aantrekkelijke verbindende
rol te hebben mogen vervullen.
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ABN Amro schenkt leerstoel aan UM
De ABN Amro bank heeft onlangs haar betrokkenheid bij
wetenschap en onderzoek onderstreept met een schenking
aan het Universiteitsfonds Limburg. In een overeenkomst
met het Universiteitsfonds committeert de bank zich aan
de voortzetting van de bijzondere leerstoel Open Innovation
and Business Venturing aan de Universiteit Maastricht.

Zij kreeg een studiebeurs
“Momenteel werk ik aan het Athena Instituut van
de Vrije Universiteit Amsterdam. In mijn promotie
onderzoek evalueer ik het gebruik van mobiele
technologie in de strijd tegen de sterfte van
moeders en zuigelingen in Afrika ten zuiden van de
Sahara. Ik wil precies weten welke innovaties goed
werken, en hoe ze precies werken. Op basis van die
gegevens wil ik beleidsmakers en artsen adviseren,
het systeem veranderen en verbeteren.”
Ibukun Adepoju (Ghana) is de Stichting Elisabeth
Strouven dankbaar voor de studiebeurs die ze ontving.
Dankzij de beurs, rondde ze haar Master in Global
Health (cum laude) aan de Universiteit Maastricht af.

Met deze genereuze schenking kan de School of Business
and Economics aan de UM onderzoek en onderwijs de
komende 2 jaar in deze lijn continueren. De leerstoel wordt
vanaf 1 juni bezet door Professor Dr. Paul Iske; hij was al
een reeks van jaren actief op dit onderzoeksveld.

Lopen voor het
goede doel:
Het is hart nodig!
In Nederland zijn er jaarlijks circa 16.000 mensen die getroffen worden door een hartstilstand. In Limburg zijn dat er 1344
en in Maastricht 146. Onmiddellijke reanimatie geeft de
grootste overlevingskans. Slechts in de helft van de gevallen
weten omstanders hoe te handelen in deze situatie. Sinds
2006 zijn er al meer dan 15.400 leerlingen in het voortgezet
onderwijs getraind in reanimatie. De Taskforce QRS (studenten geneeskunde) verzorgt deze reanimatiecursussen maar
gezien er geen structureel budget is blijft de taksforce
afhankelijk van bijdragen van Provincie, UM en particuliere
stichtingen. Met onze deelname aan Zweit Veur Leid op
17 januari steunen we de taskforce om zoveel mogelijk
scholieren een reanimatiecursus aan te bieden. Wilt u dit
project steunen? Ga voor meer informatie naar onze website.

Wist je dat...?

De Universiteit Maastricht volgend jaar 40 jaar bestaat.
Het Universiteitsfonds Limburg daarom in 2016 met presentaties en evenementen de regio in trekt om de Limburgers te
bedanken voor de steun die de universiteit en het fonds in de voorbije decennia hebben gekregen?
Stichting Elisabeth Strouven met een donatie aan het Academisch Erfgoed Fonds het project ‘Gedrukt in Maastricht’
ondersteunt. Met dit project willen Centre Céramique, de Universiteitsbibliotheek en het Regionaal Historisch Centrum
Limburg door verschillende publieksactiviteiten aandacht besteden aan dit interessante Maastrichtse verleden.
We ons donateursbestand dit jaar met 21% hebben zien groeien ten opzichte van vorig jaar.
Het Universiteitsfonds Limburg in totaal 17 studenten een beurs heeft aangeboden voor het academisch jaar 2015-2016.
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