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mdat ze inspirerend en veelbelovend is: Merel Rumping is
de nieuwe Alumnus van het Jaar. Ze zag al jong ‘hoe heftig de
wereld is’, deed in Groningen de master Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie en werd ondernemer.
‘Sociaal ondernemer’. Ze startte LegBank om met een nieuwe techniek
goede onderbeenprotheses voor meer mensen bereikbaar te maken. Te
beginnen in Colombia.
Nieuwe, positieve ontwikkelingen een zetje geven, daar gaan veel verhalen
in dit zomernummer over. Groningse wetenschappers vertellen over hun
innovatieve werk om supercomputers in te zetten bij complexe chemische
vraagstukken, natuurinclusieve landbouw te kunnen omarmen of donororganen geschikter te maken voor transplantatie. Goed beschouwd ademt
de hele editie een sfeer van visie en enthousiasme en – opvallend – bijna
iedereen getuigt van het belang van samenwerken. Want, zo lezen we,
zonder samenwerking geen veerkrachtige samenleving, geen plezier in het
werk en geen succes.
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Die ‘succesverhalen’ kunnen volgens sommige alumni wel een onsje
minder, blijkt uit het lezersonderzoek naar Broerstraat 5. Dat circa 90%
van de respondenten meldt dat hun alumni-magazine bijdraagt tot een
goed gevoel over de RUG en meer betrokkenheid bij hun oude universiteit,
is positief. 71% prefereert een papieren versie en de meest gewaardeerde
rubriek is ‘Alumni Achteraf’. We zijn de respondenten dankbaar en gaan ons
voeden met hun antwoorden en opmerkingen.
De klacht over de overdaad aan succesverhalen zit ons als redactie wel wat
dwars. Gaat onze voorkeur echt uit naar zondagskinderen met glanzende
carrières? Vertelt niet bijna elke geïnterviewde over tegenslagen, moeite en
falen? En kwam succes niet dankzij hun positief blijven en stug doorzetten?
Wat vooral glans geeft aan hun verhalen, denken wij, is het plezier dat zij
hebben, in hun werk in Suriname of in de horeca, in saffraan oogsten of
gewoon in het fotograferen van een Grote groene sabelsprinkhaan.
Wij wensen u veel leesplezier en een fijne zomer!
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