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Beste WUR alumna, alumnus,
Met de verdere versoepeling van de coronamaatregelen lijkt er nu wat meer rust en ruimte terug
te komen. We trekken er weer op uit maar gaan desondanks een zomerperiode tegemoet die
voor velen anders als anders zal zijn. In deze nieuwsbrief leest u over dankbare studenten die
financieel geholpen zijn en vindt u een aantal leuke suggesties om in de zomer te doen zoals
gratis online cursussen, een activiteit voor kinderen op de campus, en nog veel meer.
Ook na de zomer zullen activiteiten nog niet terug naar normaal kunnen. We hopen daarom op
vele mooie virtuele ontmoetingen met en tussen alumni wereldwijd. Bijvoorbeeld bij de Opening
van het Academisch Jaar, de Alumni Open Dag en tijdens een van de Alumni Regiokringbijeenkomsten. Of leg via WUR Connect weer eens contact met een uit het oog verloren
studiegenoot.
De campus is leeg en verlaten maar toch doen wij u de groeten uit Wageningen!
Denise Spiekerman en Eline Nell
Alumnirelaties, University Fund Wageningen (UFW)

Prijzen- en beurzennieuws
Het Universiteitsfonds Wageningen heeft
weer verschillende prijzen en beurzen
mogelijk gemaakt. Docent fysiologie Arie
Nieuwenhuizen (foto) mag zich de Teacher
of the Year noemen. De Thesis Award is
uitgereikt aan vier excellente MSc-studenten;
Jasper Roebroek was de overall winnaar. De
Aalt Dijkhuizen beurs is uitgereikt aan Paul
Ruigrok en Simone Verhagen en de
sportbeurs is toegekend aan studente en
zeiler Floortje Hoogstede. Allemaal van harte
gefeliciteerd!

Overzicht UFW fondsen/prijzen

Noodfonds voor studenten
April 2020 startte UFW een crowdfunding
campagne om studenten te helpen die in
financiële nood kwamen als gevolg van de
coronacrisis. Het leidde tot maar liefst 813
donaties vanuit de WUR community die
samen ruim 67.000 euro hebben opgeleverd.
Het fonds heeft tot op heden 12 studenten
kunnen ondersteunen; in plaats van zich
zorgen te maken over hun levensonderhoud
kunnen ze weer aan de toekomst denken en
zich focussen op hun studie.

Hun eigen verhaal

Alumni vertellen waarom ze
zich voor WUR inzetten
Wist u dat er vorig jaar 350 alumni
vrijwilligers bij UFW betrokken waren? De
binnen- en buitenlandse alumniactiviteiten
kunnen plaatsvinden mede dankzij de
waardevolle inzet van deze enthousiaste
actieve vrijwilligers. Zij hebben zich in 2019
zo’n 3000 uur ingezet voor hun alma mater.
Lees op pagina 20 van het Jaarverslag vier
verhalen van betrokken alumni en het
'unieke Wageningen gevoel'.

Jaarverslag UFW 2019

Waterlinzen vol eiwit
Krijgen we over een paar jaar eendenkroos
op ons menu? Als het aan Stichting Goeie
Grutten ligt wel. De Stichting ondersteunt het
waterlinzenproject van Ingrid van der Meer
en Jurriaan Mes waarvoor UFW optrad als
relatiemanager. Lees meer op pag. 44-45
van de nieuwe Wageningen World, het
magazine voor alumni & relaties. Tip:
verander uw abonnement nu van een
papieren naar een digitale editie: go green
go paperless. Foto: Verse Beeldwaren.

Artikel in Wageningen World

Winnende foto's WUR
Connect Photo Challenge
De winnaar van de vierde en laatste Photo
Challenge is Roman Puchko, Management,
Economics & Consumer Studies 2011, met
een foto van een heerlijke taart met een
aardbei WUR-logo! Alle deelnemers hartelijk
dank voor het meedoen. U heeft geholpen
om wat positiviteit te verspreiden en de
WUR-gemeenschap te verenigen. Wilt u de
verhalen behorend bij de ingezonden foto's
lezen, ga dan naar WUR Connect.

WUR Connect Alumni Platform

WUR-dossier coronavirus (COVID-19)

Tips voor de zomer
Meer leren over streek, taal en gebruiken? | Pak nu uw kans. In'to Languages (samenwerking
Wageningen en Nijmegen) organiseert vier gratis webinars over Nederlandse streektalen.
Spijker thuis uw kennis bij met een academische cursus | Volg een online gratis WUR MOOC in
uw eigen tempo, wanneer u wilt en waar u wilt.
Kinderuniversiteit | Interactieve colleges voor nieuwsgierige kinderen op Wageningen Campus
met als thema 'Algen het groene goud'.
Universiteit van Nederland | topwetenschappers geven gratis college op internet, radio en TV.
Selecteer WUR als universiteit.

Science Talks | Benieuwd naar de invloed van corona? Bekijk dan de korte WUR-colleges over
de impact van het virus.
Afbeeldingen en tekeningen | Bezichtig de omvangrijke en prachtige image collection en leer
alles over de historie van WUR.
Hoe staat het met de Wageningse natuur? | WUR-onderzoekers vertellen er meer over in het TV
programma Vroege Vogels.
Maak je nuttig! Werk mee aan WUR citizen science-projecten over b.v. teken, essentaksterfte en
waterdiertjes.
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