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WETENSWAARDIG
Steun voor onderzoek. In 2014 heeft het fonds ongeveer 900.000 euro geïnvesteerd aan onderzoek en onderwijs van
de Universiteit Maastricht. In de vorm van studiebeurzen, onderzoek subsidies en bijdragen voor wetenschappelijke
conferenties heeft het Universiteitsfonds Limburg mede vorm kunnen geven aan de internationale ambities van de
Universiteit Maastricht.

Jubileum
In 1965, dit jaar dus 50 jaar geleden, werd de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg - “SWOL” - opgericht. SWOL

zou zich sterk gaan maken voor de vestiging van een eigen

universiteit in Limburg. Bedrijven, instellingen, gemeenten en
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burgers van Maastricht en Limburg doneerden vanaf toen en

ambities van de Universiteit Maastricht te realiseren en draagt

doel. Het Universiteitsfonds Limburg, de huidige naam, kon

van morgen.

daarna nog vele jaren aan SWOL voor dit gemeenschappelijk

daardoor mede zorg dragen voor de financiële middelen voor de

daardoor op een breed front bij aan de kwaliteit van de wereld

universiteit, die in 1976 daadwerkelijk tot stand kwam. Volgend

Dit alles zou het Universiteitsfonds Limburg niet kunnen

stad en de provincie. De universiteit is niet meer uit Limburg

pen 50 jaar heen hebben duizenden particulieren en ruim

jaar is de UM alweer 40 jaar onverbrekelijk verbonden met de

weg te denken. Missie geslaagd zou je zeggen. Nog steeds kent
het Universiteitsfonds Limburg een levendig bestaan en

ontvangt talloze donaties van particulieren en bedrijven.
Daardoor kan het Universiteitsfonds ieder jaar opnieuw

onderwijsfaciliteiten en wetenschappelijk onderzoek van
UM wetenschappers mogelijk maken. Het fonds helpt de

realiseren zonder zijn donateurs en sponsors. Door de afgelo200 bedrijven ons gesteund. We zijn daarvoor zeer dankbaar.

Het Universiteitsfonds Limburg gaat vastberaden verder met
de zoektocht naar financiële partners voor projecten die bij

hun kernwaarden passen. Met maar één doel: de Universiteit
Maastricht en de wetenschap extra vleugels geven, voor een
goede toekomst van ons allemaal.

Mens én Dier centraal
Eind 2014 werd het Mens Dier Duurzaamheid Fonds opgericht.
Pim Martens, hoogleraar Duurzaamheid aan de Universiteit

Maastricht, wil onderzoek doen naar duurzame relaties tussen
mens en dier, bijvoorbeeld de inzet van dieren in de geestelijke

gezondheidszorg. Welk effect heeft dit op de mens maar ook op

het betreffende dier? Hoe wordt er bepaald welk dier voor welke

behandeling geschikt is? Maar ook andere vraagstukken waarbij

de mens-dier relatie centraal staat zijn onderwerp van onderzoek,
zoals de huidige situatie rondom de vogelgriep, de rol van dierentuinen in onze samenleving, enz. Deze vraagstukken worden

idealiter allemaal vanuit de duurzaamheidsgedachte benaderd.
Particulieren en bedrijven die begaan zijn met duurzaamheid,

onze toekomst en het lot van dier en mens kunnen onderzoek
op dit gebied steunen met een donatie aan het Mens Dier
Duurzaamheid Fonds.

Op 9 april aanstaande organiseert Professor Martens een
workshop met de titel: Humans, Animals and Nature:

A Sustainable Relationship. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie: p.martens@maastrichtuniversity.nl
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DENIS YUKHNENKO, RUSLAND, 26 JAAR

Hij kreeg een studiebeurs
Ik ben cum laude afgestudeerd als psycholoog aan de

op onjuiste herinneringen en valse bekentenissen.

als crisispsycholoog gewerkt, waardoor ik praktische en

komst; om de wetenschappelijke kennis die ik tijdens

Staatsuniversiteit van Moskou. Na mijn afstuderen heb ik
organisatorische ervaring heb opgedaan in situaties waarbij
sprake was van misdaden, ongelukken en gevaren. Tijdens

mijn carrière heb ik vaak met politieagenten gewerkt en ik

realiseerde me dat een aantal standaard politieprotocollen

En dat is precies waar mijn ambitie ligt voor de toe-

mijn master Forensische Psychologie aan Universiteit

Maastricht heb opgedaan in te zetten en in mijn eigen
land best-evidence methoden te implementeren.

en -praktijken verbeterd konden worden dankzij ontdekkingen

Dankzij de beurs die vernoemd is naar Professor Wagenaar,

forensische psychologie). Wanneer bijvoorbeeld een

de blik van Russische forensische psychologen en psychiaters

binnen de moderne psychologische wetenschap (inclusief
minderjarige wordt ondervraagd, bestaat er het risico

een autoriteit op het gebied van forensische psychologie, kan ik
verbreden en het systeem ten goede veranderen.

TROUWE DONATEUR

“Dat gun je een ander”
Rald Groven studeerde op latere leeftijd nogmaals af met een
Master in Gezondheidswetenschappen. In zijn rol als vader,
alumnus en zelfstandig ondernemer zag hij direct het belang
van het Universiteitsfonds Limburg dat kansen creëert en
ambities realiseert met subsidies op het gebied van onderzoek en onderwijs. Zijn specifieke interesse ligt bij onderzoek

in de geneeskundige hoek dat leidt tot direct
beschikbare therapieën maar ook bij passend
wetenschappelijk onderwijs voor iedereen.
Sinds 2007 doneert hij jaarlijks met als drijfveer maatschappelijke betrokkenheid. “Ik gun ook anderen zo’n leerervaring
en hoop op innovatieve zorg en behandeling”, aldus Rald.

Wist u dat...?
Een particuliere weldoener uit de VS recentelijk een gift van 50.000 USD heeft geschonken aan het Mark Post Research
Fund voor zijn onderzoek naar kweekvlees.
Het Universiteitsfonds Limburg met deelname aan Zweit Veur Leid €23.245 ophaalde voor therapeutisch speelgoed voor
gehandicapte kinderen.
De Universiteit Maastricht dit jaar de UM Star Lectures lanceerde, een jaarlijkse reeks lezingen voor alumni in verschillende
steden in Europa.
Het MECC, APG, CZ en DSM onlangs hun steun hebben toegezegd aan het fonds.
De Regio Venlo jongeren en hoger opgeleiden voor de regio wil behouden en daarom 10 studenten ondersteunt met een
studiebeurs voor de masteropleidingen die door de UM worden aangeboden aan de UM Campus te Venlo.
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