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Beste alumni,
Gedurende de afgelopen acht jaar heb ik het voorrecht gehad velen van jullie te ontmoeten - op
conferenties, op de campus, terwijl ik onze UniversiTREE plantte of alumni-afdelingen over de
hele wereld oprichtte. Ik ben getuige geweest van jullie oprechte inzet om bij te dragen aan
duurzamer, veiliger, betaalbaarder en voedzamer voedsel voor iedereen, aan een meer
circulaire economie, aan de mitigatie van en aanpassing aan de effecten van
klimaatverandering, aan de bescherming van de natuur op het land en in de oceanen, aan het
formuleren van beleid en de uitvoering ervan om van de wereld een betere plek te maken.
Jullie bijdragen aan baanbrekend onderzoek, onderwijs van wereldklasse en het creëren van
economische en sociale waarde zijn waanzinnig. We hebben nu ruim 60.000 alumni en ik ben
jullie allemaal dankbaar voor de manier waarop jullie met trots de Wageningse traditie
voortzetten van excellentie en onze overtuiging dat alleen een op wetenschap gebaseerde
benadering welvaart voor iedereen kan creëren.
De samenwerking met jullie en het ontvangen van jullie berichten en opmerkingen zijn enorm
belangrijk geweest in mijn jaren als voorzitter van de raad van bestuur. Nu ik aftreed na het
voltooien van mijn twee termijnen, wil ik mijn dank uitspreken voor jullie steun. Ik wens jullie het
allerbeste, persoonlijk en professioneel.
Met vriendelijke groet,
Louise O. Fresco
Als afscheidscadeau is een nieuw fonds binnen het Universiteitsfonds Wageningen opgericht:
het Louise O. Fresco Fonds. Dit fonds steunt studenten in overmachtssituaties zodat ze hun
studie alsnog kunnen afronden. Doneer ook aan het Louise O. Fresco Fonds!

Fantastisch om oud
jaargenoten weer te zien
In het voorjaar zijn weer diverse
alumnibijeenkomsten gehouden in het land.
Ook de reünies konden doorgaan en op een
mooie opkomst rekenen. De reünisten
ontmoetten elkaar sinds lange tijd weer in
levende lijve en wat hebben ze genoten van
dit weerzien! Gemist? Bekijk de after movies
boordevol nostalgie, idealisme, herkenning
en liefde voor Wageningen van de 25e
jaars en de 50e jaars reünie.

Breid ook je netwerk uit

Ontmoeten én dineren kan
nu op Wageningen Campus
Omnia, het nieuwe ontmoetingscentrum op
de Campus, heeft onlangs haar deuren
geopend. Onderdeel van dit gebouw is
restaurant Faculty Club Novum, waar je van
harte welkom bent voor een heerlijke koffie,
lunch, borrel of een diner. Novum verwijst
naar goede tafelgesprekken die kunnen
leiden tot nieuwe inzichten, maar ook naar
verrassende ingrediënten en
bereidingswijzen op de menukaart. ©Twycer

Met wie spreek jij af?

Ministers ontmoeten nieuwe
voorzitter raad van bestuur
Tijdens hun eerste werkbezoek aan
Wageningen Campus, hebben ministers
Staghouwer en Van der Wal afscheid
genomen van Louise O. Fresco en maakten
ze kennis met de nieuwe voorzitter van de
raad van bestuur van Wageningen University
& Research (WUR): Sjoukje Heimovaara. Op
de agenda stond ook een gesprek met
WUR-experts over integrale gebiedsgerichte
aanpak van stikstof. ©Guy Ackermans

Rol wetenschap en innovatie

STAP stimuleert doorleren
met €1.000 voor scholing
Ken jij het STAP-budget? Dit is een subsidie
van max. €1.000 voor scholing bij erkende
opleiders. Het kan jaarlijks worden
aangevraagd door mensen die werken of op
zoek zijn naar werk. Dankzij deze
mogelijkheid wordt het makkelijker om je
positie op de arbeidsmarkt te versterken.
STAP sluit aan bij de idealen van WUR: het
faciliteren van uitstekend doorlopend
onderwijs binnen de Wageningse domeinen.

Kies nu uit het STAP-aanbod

Betrokkenheid WUR bij
Europese projecten
Benieuwd waarom onderzoekssamenwerking zo waardevol is voor WUR?
Lees dan dit magazine met daarin
voorbeelden van betrokkenheid bij Europese
projecten. WUR is trots op haar vroegere en
huidige positie, werkzaamheden en impact in
Europa, en kijkt ernaar uit om met de
internationale collega's te blijven
samenwerken aan nieuwe uitdagende
Europese projecten en partnerschappen.

Werken aan uitdagingen

KLV Fonds, aanvragen kan
weer
Heb jij een inspirerend idee voor een
activiteit of een initiatief dat alumni helpt hun
kennis en kunde in de WUR-domeinen te
versterken? Vraag dan financiële steun aan
vanuit het KLV Fonds! Het curatorium
selecteert aanvragen die het meest
bijdragen aan de doelstelling van het fonds.
Aanvragen kunnen schriftelijk worden
ingediend tot 22 augustus 2022.

Financiële steun voor jouw idee

WUR zet zich actief in voor
inclusie
De universiteit zet zich actief in voor inclusie,
diversiteit en gelijke kansen omdat dit
bijdraagt aan beter onderzoek en onderwijs.
Reden om te zorgen dat talent zich welkom,
veilig en thuis voelt. In de verhalenserie
'Inspirerende mensen @WUR' lees je
persoonlijke reacties van werknemers en
alumni met verschillende achtergronden en
kwaliteiten op stellingen en vragen over
diversiteit en inclusie binnen WUR.

Inspirerende verhalen

Stay connected! | Zaterdag 8 oktober 2022 | Save the date en kom (online)
langs!

Mensen ontmoeten met dezelfde interesses als jij? Bekijk de
agenda voor meer alumni activiteiten.

Zomertips
Puzzelen 🧩
Puzzel | Koraalriffen, klik op de foto van de Saba Bank en focus je op 88 digitale stukjes

Boeken geschreven door mede alumni 📖
Boek | IJsberen met optimisme, Koen Arts
Boek | Hoefsporen in de sneeuw, Ingeborg Swart
Boek | Het fascinerende leven van reptielen, Sterrin Smalbrugge
Boek | Past het dier nog op ons bord?, Imke de Boer
Boek | The symbiotic city, voices of nature in urban transformations, medeauteur Marian Stuiver
Boek | Soil Science Americana, met een review van Louise O. Fresco, Alfred E. Hartemink
Boek | Wegwijs in de voedingsjungle, medeauteur Michelle van Roost
Boek | Technologie en Tulpen, circulaire & digitale innovatie in de bloemensector, Eric van Heck
Boek | De frisse smaak van zure appels, Mathilde Maas Kuper
Boek | Boeren tussen riet, turf en adel, Henk de Zeeuw
Boek | Toerisme is dood, leve de reiziger, met Jelleke de Nooy
Boek | Journey into the world's food systems: losses, waste and ways to solve them, WURonderzoekers
Hoort jouw boek ook in dit rijtje? Mail naar alumni@wur.nl
Bijblijven 😊
Film | Trailer Natuurdocu Grutto! van Ruben Smit. Gaat per 7 juli in première in de bioscopen
Radio | alles over de Japanse duizendknoop door WUR onderzoeker Chris van Dijk
Video | 4TU-Binnenhofcolleges, presentaties en terugblik 4 technische universiteiten
Video | 4TU-Energy, toonaangevende samenwerkende wetenschappers
Podcast | 4TU-serie De spin-off van de spin-off over ondernemerschap van universiteiten
Webinar | Stikstof: het probleem, de onderbouwing en de aanpak
Online college | Klopt de 5 seconden regel? Gerieke van Middendorp, Universiteit van Nederland
Rankings WUR | Hoe WUR scoort in de wereld is van grote invloed op studiekeuze studenten
Farewell exhibition | een eerbetoon aan Louise O. Fresco door de WUR bibliotheek
Burgerwetenschap | Meld tekenbeten op de Tekenradar. Nu al 80.000 meldingen!
Gratis abonnement 👀
Wageningen World | meld je aan voor een digitaal abonnement of pas je abonnement aan
Doorleren 📚
MOOC | Volg ook een gratis WUR-cursus en ontwikkel jezelf in je eigen tempo
Summer Schools | kom deze zomer ook doorleren en geef je op voor een WUR cursus
Engineering Doctorate diploma | 2-jarige postmaster per 2022 aan WUR!
Kinderen 👧
Kinderuniversiteit | Interactief college 'Superhelden in mijn lichaam' op 19 oktober
Nijntje eet de regenboog | Studie naar inname groente en fruit bij kleuters
Actief 🏃♀️
WUR G.O. | Ontdekkingsreis in voedselsysteem van de toekomst over de Campus
Veluweloop | Genoeg gezeten? Doe mee aan de estafetterace met studenten- en alumniteams

> WUR Connect, hèt online alumniplatform
> LinkedIn groep Alumni @WUR
> Jaarverslag Universiteitsfonds Wageningen
> Verhuisd of een nieuwe baan?
> Voor altijd een Wageninger, lees hier meer
> Vragen? Mail naar alumni@wur.nl
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