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NRC Charity Awards:
stem op ons

Opnieuw € 5.000 voor
TSC-onderzoek

Sustainable
Entrepreneurship

Kathrin Thedieck (Kindergenees-

Stichting PATO (Postacademisch

kunde, UMCG) heeft € 5.000 toegezegd gekregen van Stichting Elise
Mathilde Fonds. De hoogleraar

Technisch Onderwijs) heeft
€ 32.000 toegezegd aan de
postacademische masterclass

doet onderzoek naar Tubereuze

‘Sustainable Entrepreneurship’

Het Ubbo Emmius Fonds is een van de twintig

Sclerosis Complex (TSC), een
aangeboren aandoening waarbij in
nagenoeg alle organen en weefsels

van de Faculteit Science and
Engineering. Deze richt zich op
MKB-ers met een afgeronde

goede doelen (van de 260 inzendingen) die dit jaar
mee mogen doen aan de NRC Charity Awards.

goedaardige tumoren ontstaan.
Ze wil een model ontwikkelen

bèta-opleiding en heeft als doel
hen te helpen duurzame innovaties

Dat betekent dat we deze zomer een eenmalige
advertentie in NRC Handelsblad en nrc.next
krijgen van maar liefst twee pagina’s groot. Een
prachtige manier om ons fonds bekender te

waarmee voorspeld kan worden of
een bepaalde kankerbehandeling
effect zal hebben. Wanneer dit
lukt, is het model ook relevant voor
de behandeling van kwaadaardige

succesvol op de markt te brengen.

maken bij een breed publiek. We hopen met deze
advertentie vooral onder de aandacht te brengen
dat een universiteit ook een ‘goed doel’ is. Wil je de wereld veranderen?
Help dan kennis te ontwikkelen en door te geven. Immers: onderwijs
en (fundamenteel) onderzoek zijn de motor van vooruitgang in onze
samenleving. Nieuwe geneesmiddelen, andere energievormen, solide
rechtspraak, inzichten in mens en maatschappij, ze vinden allemaal hun
oorsprong in academische kennis. De advertentie wordt voor ons gemaakt
door Stefan Makkus en Eva Hendrix, studenten van de Willem de Kooning
Academie in Rotterdam, en zal vanaf 24 juli verschijnen. Als publiek krijgt
u de kans om op uw favoriet te stemmen. Daarnaast zal een vakjury onder
leiding van NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch alle inzendingen
beoordelen. De publieks- en vakjurywinnaars worden 29 augustus bekend
gemaakt. We hopen natuurlijk dat u massaal op onze advertentie stemt:
www.nrccharityawards.nl.
Gerbrand Visser
directeur Ubbo Emmius Fonds

Grutto-onderzoek en boek
50 jaar transplantatiegeneeskunde
Op dit moment lopen er twee
crowdfundingprojecten: Theunis
Piersma zoekt steun voor zijn
onderzoek naar grutto’s en het
UMC Groningen Transplantatie
Centrum voor de publicatie van
een boek over 50 jaar transplantatiegeneeskunde in Groningen
(zie pagina 9). Beide projecten
hebben tot nog toe zo’n derde
van het streefbedrag behaald. Uw
steun is nog van harte welkom!

kankersoorten. Het benodigde
bedrag van € 70.000 is nu
nagenoeg opgehaald.

Belcampagne Junior
Science Masterclass
Er is een groeiende behoefte aan
arts-onderzoekers: artsen die
patiëntenzorg combineren met
klinisch-wetenschappelijk onderzoek, daarmee een brug slaand
tussen praktijk en wetenschap. De
Junior Scientiﬁc Masterclass (JSM)
geeft studenten geneeskunde en
tandheelkunde daarom de kans
zich al tijdens hun studie extra te
bekwamen in wetenschappelijk
onderzoek. In mei belden de
studenten van de UEF-Alumnidesk
met alumni om geld op te halen
voor het beurzenprogramma van
de JSM. De voorlopige opbrengst
van de belcampagne is € 20.513.
Vorig jaar konden dankzij de belcampagne en aanvullende donaties
van de Van der Meer-Boerema
Stichting zeven beurzen worden
uitgereikt.

Beurzen voor talent uit
kansarme landen
In december is weer een acceptgiro- en belcampagne gehouden
onder alumni voor het Eric
Bleumink Fonds (EBF). Met een
beurs van het EBF kunnen studenten uit kansarme landen een
masterstudie volgen in Groningen.
De voorlopige opbrengst is bijna
€ 65.000. Een kerstpakkettenactie
onder medewerkers van de RUG
en het UMCG bracht € 3.225 op.
Inzamelacties naar aanleiding van
het vertrek van Luut Kroes
als directeur Onderwijs en
Studenten, het afscheid van
hoogleraar alfa-informatica John
Nerbonne en het verschijnen van
het boek Professor, bestaat God?
van hoogleraar sterrenkunde Peter
Barthel leverden tot nog toe ruim
€ 1.300 op. Mede dankzij al deze
steun kunnen in september vijf
nieuwe studenten beginnen met
een studie aan de RUG.
www.rug.nl/ebf
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