
De Universiteit Maastricht de beste jonge universiteit is in Europa? 
Dit blijkt uit de Top 50 Under 50 ranking van de QS World University Rankings.
U via ons crowdfunding platform projecten kunt uitzoeken die u met een bijdrage wilt steunen?
Er op 15 mei een bijeenkomst wordt georganiseerd voor u als trouwe donateur? Zien we u dan?

Wist u dat...
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Het Universiteitsfonds Limburg werft fondsen ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderwijs en het hoog-
waardige 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.

Bijzonder dankbaar 
In 2011 begon Vlad Mitroi met een master in Interna-
tional Economic Studies dankzij een beurs van Océ. In 
2012 studeerde hij af, Cum Laude. Vlad, van origine 
een Roemeen, voelde zich als een vis in het water met 
het probleemgestuurde onderwijs dat interactie, hard 
werken en samenwerking vereist. Deze “broedplaats 
voor talent” was een prima uitvalsbasis om zijn 
ambities te realiseren; hij is nu werkzaam voor ING als 
analyst maar sluit een terugkeer naar Roemenië, waar 
hij kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van zijn 
vaderland, niet uit.

VLAD MITROI

“In deze globaliserende wereld met steeds 
meer internationale samenwerkingsver-
banden vervagen de grenzen steeds meer. 
Investeren in internationaal talent door 
middel van fi nanciële steun is daardoor 
een zinvol maar bovenal een genereus 
gebaar. Ik ben mijn sponsor nog altijd heel 
dankbaar”. Vlad is als afgestudeerde voor-
nemens te doneren aan het Alumni Fonds 
waarmee zijn bijdrage aan internationaal 
talent is verzekerd.

Limburgs Fonds voor Revalidatie opgericht
Eind vorig jaar heeft Adelante Zorggroep in samenwerking met 
de vakgroep revalidatiegeneeskunde het Limburgs Fonds voor 
Revalidatie opgericht. Het fonds heeft als doel om wetenschap-
pelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de revalidatie 
te bevorderen. Met hun fonds hopen beide partijen op een 
intensievere samenwerking op het gebied van volwassenen-
revalidatie, arbeidsintegratie en kinderrevalidatie. 

SAMENWERKING
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Zweten 
voor leed
Als nieuwe netwerkpartner liepen we dit jaar met 180
medewerkers, alumni en studenten mee met Zweit Veur 
Leid. Met dit Goede Doelen evenement in Maastricht 
wordt jaarlijks geld ingezameld om leed te verzachten of 
te voorkomen. Het Universiteitsfonds Limburg haalde 
€16.589,- op voor chronische pijn patiënten. De behande-
ling, die ontwikkeld zal worden door de Faculteit van 
Psychologie en Neurowetenschappen, leert deze patiën-
ten te leven met de pijn en weer te vertrouwen op hun 
lichaam. Het project genaamd Nooit Meer Bang voor Pijn 
wijst hen de weg uit de negatieve spiraal waarin ze soms 
al jaren leven. We danken onze sponsoren en lopers 
nogmaals heel hartelijk voor hun steun. 

Volgend jaar doen we weer mee met een nog aan te 
wijzen goed doel. Hopelijk kunnen we dan ook op u 
rekenen!

Universiteitsfonds Limburg 
Postbus 616, 6200 MD  Maastricht, T +31 (0) 43 38 82 556, E info@ufl -swol.nl, www.ufl -swol.nl

Onderwijs 
voor alle leeftijden
Het Universiteitsfonds Limburg verstrekt onder 
bepaalde voorwaarden subsidie aan onderwijs en 
onderzoeksprojecten. Eind 2013 heeft het fonds 
subsidie toegekend aan het UM project Teenzcollege. 
Een programma voor getalenteerde middelbare 
scholieren. Na een succesvol Kidzcollege springt de 
UM hiermee in op de behoefte van middelbare scholen 
om hoogbegaafde scholieren continu uit te dagen en 
te stimuleren. Voor de UM is het een mogelijkheid om 
zich te profi leren met haar excellentiebeleid en de 
band met de regio te versterken.

€45.000 voor onderzoek 
locked-in patiënten
Stichting ZABAWAS steunt het onderzoeksproject van de Faculty 
of Psychology and Neuroscience en Brains Unlimited ten 
behoeve van communicatie met “locked-in” patiënten. Deze 
patiënten lijden door een ziekte of ongeluk aan ernstige 
motorische stoornissen. Deze mensen zijn bij bewustzijn, maar 
omdat ze niets meer kunnen bewegen - zelfs niet hun ogen - 
kunnen zij dat niet aan de buitenwereld duidelijk maken. 

Bij de UM is in de afgelopen jaren een methode ontwikkeld om 
te communiceren met proefpersonen via uitsluitend hun hersen-
activiteit. Het doel van het project is om deze methodiek om te 
vormen voor de locked-in patiënten.

Er is nooit genoeg geld voor 
onderzoek en onderwijs
Johanna Vonk is één van onze 
trouwste donateurs. Ze studeerde 
in de jaren 80 Geneeskunde aan 
de universiteit. Haar keuze om te 
doneren is er één uit idealisme. “Er is 
nooit genoeg geld voor onderzoek en 
onderwijs. Vooral het fundamentele 
onderzoek verliest steun in de 
huidige valorisatie trend”, aldus deze 
anesthesiologe. “Goed onderwijs is 
onderdeel van een gelukkig leven 
en de welvaartstaat en al is mijn 
aandeel een druppel op de gloeiende 
plaat, ik ben trots op mijn betrokken-
heid bij de wetenschap.”


