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‘DE ENIGE MENSEN DIE ECHT VAN KIEZEN HOUDEN ZIJN TANDARTSEN’

STELLING CARIEN DE JAGER RECHTSGELEERDHEID

FONDSENWERVING

Opnieuw grote donatie voor trekvogelonderzoek 
‘Waakvogels: observatorium voor ecologische verandering’, zo heet het 
project van Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie, waarin hij 
grutto’s en lepelaars volgt op hun reizen over de wereld. Als de spreek-
woordelijke kanaries in de kolenmijn, vertellen deze vogels ons namelijk 
veel over de stand van het agrarische landschap en ecosystemen zoals de 
Waddenzee. Niet alleen lokaal, maar wereldwijd, want ze verbinden met 
hun reislust verschillende gebieden op de aarde met elkaar. Hun vlieg- 
routes zijn extreem gevoelig voor klimaatverandering, aantasting van 
biotopen en milieuvervuiling. Dit is één-op-één terug te zien op de tracking 
data. Maar ook positieve ontwikkelingen (natuurinclusieve landbouw- 
percelen en nieuwe natuurgebieden als de Marker Wadden) kunnen  
gespot worden als een nieuwe ‘piekbestemming’.

De vogels worden zowel ‘traditioneel’ geobserveerd als uitgerust met de 
modernste satellietzendertjes, waardoor ze bijna continue te volgen zijn. 
Dat maakt het onderzoek erg kostbaar, in tijd én middelen. De Stichting 
Gieskes-Strijbis Fonds heeft voor de komende vijf jaar in totaal € 500.000 
toegezegd aan Piersma en zijn onderzoekers. Dat betekent dat het 
‘observatorium voor ecologische verandering’ een enorme impuls heeft 
gekregen. Eerder dit jaar kreeg Piersma voor zijn grutto-onderzoek al een 
particuliere donatie van maar liefst € 400.000 via het Ubbo Emmius Fonds 
van de RUG. Meer steun is nog altijd welkom. Het volgen van één vogel 
over enkele jaren, inclusief zender, technische ondersteuning, onder- 
zoekstijd, analyses en publicaties, kost namelijk al snel zo’n € 10.000.  
Meer weten? Kijk op WWW.RUGSTEUNT.NL. 

Eric Bleumink Fonds
In september zijn zes nieuwe studenten uit kansarme landen gestart met 
een studie in Groningen, dankzij een beurs van het Eric Bleumink Fonds: 
Andyna Giya Rosaputri Tarigan (Indonesië) volgt de MSc Supply Chain 
Management, Agung Tri Nugraha (Indonesië) de MSc Environmental and 
Infrastructure Planning, Samuel Zinabu Sharew (Ethiopië) de MSc Religion, 
Conflict and Globalisation, Tilahun Tibelu (Ethiopië) de LLM Global  
Criminal Law, Zakiatul Wildani (Indonesië) de MSc Econometric,  
Operations Research and Actuarial Studies en Jarvin Mutatiina (Oeganda) 
de MSc Computing Science. 
Tussen 26 november en 13 december gaan de studenten van de Alumni- 
desk weer bellen voor het Eric Bleumink Fonds. Vorig jaar werd er met 
deze belcampagne ruim € 22.000 opgehaald. Ook komt er bij het  
decembernummer van Broerstraat 5 weer een acceptgiro voor het EBF. 
Wilt u liever niet gebeld worden, dan kunt u dat doorgeven via  
WWW.RUG.NL/ALUMNI/BEL-ME-NIET. 

‘50 jaar transplantatie in Groningen’
De crowdfundingcampagne ‘50 jaar transplantatie in Groningen’ heeft 
met € 41.756 bijna 140% van het streefbedrag gehaald. Met dit extra geld 
kan er nog meer aandacht worden besteed aan de inhoud en presentatie 
van het boek over de geschiedenis van de transplantatiegeneeskunde in 
Groningen. Meer dan honderd bedrijven en particuliere donateurs hebben 
een bijdrage geleverd aan de crowdfunding. Het UMCG Transplantatie- 
centrum wil iedereen heel hartelijk bedanken daarvoor. Inmiddels wordt 
hard gewerkt aan de laatste hoofdstukken van het boek. De afgelopen 
vijftig jaar komen uitgebreid aan de orde, aangevuld met een nieuws- 
gierige blik op de toekomst en indrukwekkende verhalen van patiënten. 
Op 1 maart 2019 wordt het boek gepresenteerd in een speciaal hieraan 
gewijd symposium in het UMCG.

Overige crowdfunding
Twee crowdfundingprojecten speciaal voor studenten lopen erg goed.  
Het iGEM-team van de RUG heeft al bijna € 2.500 opgehaald voor zijn 
project ‘de groenste LEGO blokjes’ waarmee het team deelneemt aan de 
jaarlijkse internationale iGEM-competitie in de Verenigde Staten. En al 
acht studenten hebben via crowdfunding de vereiste matching gevonden 
voor een reisbeurs van het Groninger Universtiteitsfonds. U kunt nog 
steeds doneren via WWW.RUGSTEUNT.NL
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