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Koen	Vanmechelen	is	een	veelzijdig	en	geëngageerd	kunstenaar	die	thema’s	aansnijdt	
die	vaak	op	het	raakvlak	 liggen	tussen	kunst	en	biomedische	wetenschap.	Zo	is	het	
‘Cosmopolitan Chicken Project’ sterk	gericht	op	de	relatie	tussen	biodiversiteit,	vrucht-
baarheid	en	ethiek.

The	Cosmopolitan	Chicken	‘In	Research’
Symposium	Koen	Vanmechelen

Donderdag 27 mei 2010 – 14.00 uur – Auditorium H6

RIK	PInxTen is gewoon hoogleraar Antro-
pologie aan de Universiteit Gent en is  
directeur van het Centrum voor Interculturele  
Communicatie en Interactie van de UGent. 
Als wetenschapper verdiept hij zich in de 
thema’s identiteit, de studie van kennis en 
van religies in een vergelijkend perspectief. 
Hij pleit voor inter- in plaats van multicul-
turalisme. Hij is voorzitter van de Humanis-
tisch-Vrijzinnige Vereniging en ontving in 
2004 de Arkprijs van het Vrije Woord voor 
zijn boek ‘De Artistieke Samenleving’.

MaRleen	 TeMMeRMan is gewoon hoog-
leraar in de Gynaecologie-Verloskunde aan 
de Universiteit Gent en Diensthoofd Vrou-
wenkliniek aan het Universitair Ziekenhuis 
Gent. Ze heeft ook de leiding over het  
International Center for Reproductive Health.  
Daarnaast is ze senator. In maart 2010 
ontving Marleen Temmerman de Lifetime 
Achievement Award van het prestigieuze  
British Medical Journal. Marleen Temmerman 
greep deze prijs aan om de thema’s die zij 
behartigt, zoals gezondheid en vrouwen-
rechten, opnieuw onder de aandacht te 
brengen.

leIf	anDeRSSon is professor aan het Bio-
medisch Centrum van de Uppsala Univer-
sity (Zweden). Hij is een wereldautoriteit 
op het vlak van de genetica van de kip en 
publiceerde zijn werk in toptijdschriften 
zoals Nature Genetics en Science. Recent 
publiceerde het team van Leif Andersson 
in Nature een baanbrekend artikel over de 
genetische wijzingen die plaats vonden bij 
gedomesticeerde kippen in vergelijking met 
wilde kippen onder de titel ‘Whole-genome 
resequencing reveals loci under selection du-
ring chicken domestication (Nature, March 
2010)’. Zijn werk toont het belang aan van 
gedomesticeerde kippen als modelorganis-
men voor biomedisch onderzoek.

Het werk van Koen Vanmechelen, dat in belangrijke mate is opgebouwd rond de kip en het ei, 
is tegelijk een metafoor voor actuele maatschappelijke thema’s zoals genetische manipulatie, 
globalisatie en multiculturaliteit. Het roept vragen op over onze identiteit als individu en als 
soort. 

Hij ontvangt op vrijdag 28 mei 2010 een eredoctoraat op voordracht van de faculteit Genees-
kunde.  De dag voorafgaand aan dit eredoctoraat organiseren de faculteit Geneeskunde en BIO-
MED een symposium ‘The Cosmopolitan Chicken In Research’. Dit symposium wordt gefinancierd 
door de UHasselt, BioVille, EFRO, ViA en het Agentschap Ondernemen.

Vertrekkende	vanuit	het	werk	van	Koen	Vanmechelen	gaan	drie	topwetenschappers,	
professor	Rik	Pinxten,	professor	Marleen	Temmerman	en	professor	leif	andersson,	en	
één	curator	met	wereldklasse,	dr.	Tomasz	Wendland,	de	ontmoeting	aan	tussen	kunst	
en	wetenschap.

Koen	Vanmechelen	verzorgt	de	afsluitende	lezing.



Infosessie	
strategische	onderzoeksbeurzen	en	
Baekelandmandaten

Infosessie	
endnote

De strategische	onderzoeksbeurzen van het agentschap voor Innovatie door Wetenschap 
en Technologie (IWT) vervangen sinds eind 2009 de IWT-specialisatiebeurzen. 

Nieuw is dat de diplomabeperkingen geschrapt zijn waardoor studenten met elk master- 
diploma een beurs kunnen aanvragen. De strategische onderzoeksbeurzen focussen op strate- 
gisch basisonderzoek dat op langere termijn kan leiden tot nieuwe toepassingen in industrie 
en maatschappij. 

De Baekeland-mandaten geven onderzoekers de kans een doctoraat te behalen in samen-
werking met het bedrijfsleven.

Op dinsdag	8	juni	2010,	van	13.00	uur	tot	15.00	uur, vindt in auditorium	H1 (gebouw 
D, UHasselt) een infosessie plaats over de strategische onderzoeksbeurzen en Baekeland-
mandaten van het IWT. 

U kunt zich inschrijven voor deze infosessie via 

http://www.uhasselt.be/strategische-onderzoeksbeurzen

Sinds kort heeft de Limburgse Associatie een licentie aangeschaft voor het campuswijd (stu-
denten en stafleden, op de campus en thuis) gebruik van EndNote en dit voor een periode 
van drie jaar.

EndNote zal vanaf juni beschikbaar zijn via http://www.uhasselt.be/overzicht-software. 
EndNote is een geïntegreerd softwarepakket dat fungeert als databasemanager, online-zoek-
machine en bibliografiegenerator. Hiermee komt de UHasselt tegemoet aan de toenemende 
vraag van de onderzoekers naar de aankoop van een geschikt softwarepakket voor het gene-
reren en het beheren van wetenschappelijke bibliografische lijsten.

Om nieuwe gebruikers op gang te helpen, organiseert de UHasselt (DOC, CID en BIB) op 
dinsdag	15	juni	2010	om	12.00	uur	in	auditorium	H2 (gebouw D, UHasselt) een info-
sessie over het programma EndNote. Voor deelname aan deze vergadering, graag registreren 
via deze link:

http://www.uhasselt.be/EndNote-session-subscription-page 
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ToMaSZ	 WenDlanD studeerde kunstge-
schiedenis in Polen en behaalde een doc-
toraat aan de universiteit van Bonn. Hij 
doceert aan de Dartington College of Arts 
in Engeland en is daarnaast een succes-
vol curator en kunstenaar. Hij was curator 
van meer dan 56 tentoonstellingen in on-
der meer Canada, China, de VS, Duitsland 
en het Verenigd Koninkrijk. Als kunstenaar 
werkt hij met diverse media waaronder vi-
deo, fotografie, sculpturen, tekeningen en 
installaties. Tomasz Wendland is directeur 
en organisator van de MEDIATIONS biënnale 
in Poznan (Polen) sinds 2007.
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onBeKenD,	niet	onbemind
eRaSMUS	MUnDUS	–	JoInT	MaSTeR	&	DoCToRal	PRogRaMMeS
In nummer 7 van de nUweetjeHet werd het Erasmus Mundus-programma in deze rubriek 
al eens toegelicht met als focus de ‘Partnerschapprojecten’. 

Het Erasmus Mundus-programma biedt naast deze actie ook steun aan andere acties waar-
onder de joint master en doctoral programmes. Consortia van Europese (en niet-Europese) 
hoger onderwijsinstellingen kunnen in aanmerking komen voor dergelijke steun mits het 
organiseren van een joint programma volgens de criteria opgelegd door de EU. Daarnaast 
biedt de EU in dit kader mobiliteitsbeurzen aan aan studenten en academisch personeel.

Jaarlijks worden - meestal in de maand december - nieuwe oproepen gelanceerd met 
betrekking tot het Erasmus Mundus-programma.

Meer informatie over dit programma is beschikbaar bij de Dienst Internationalisering en 
Ontwikkelingssamenwerking (Lia Van Hoef) of op de website: 

eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

DU	PRé-BeURZen
De internationale MS Federatie MSIF kent tweejaarlijks Du Pré-beurzen toe. MSIF heeft 
aan haar beurzen de naam Du Pré verbonden om zo de bekende celliste Jacqueline Du Pré 
een eer te bewijzen voor haar moedige gevecht tegen MS. 

Deze beurzen geven jonge onderzoekers de kans om voor een korte periode (2-6 maan-
den) te verblijven aan andere MS-onderzoekscentra. Hierdoor krijgen ze de gelegenheid 
om samen te werken met andere MS-deskundigen en zo de kennisuitwisseling te bevor-
deren. 

Alle jonge onderzoekers die onderzoek verrichten naar MS komen in aanmerking voor een 
Du Pré-beurs. De indiendatum voor aanvragen is 30 juni 2010. 

Meer informatie over de aanvraag- en selectieprocedure is beschikbaar bij de Dienst 
Onderzoekscoördinatie (Ilse Haeldermans) of op de website: 

http://www.msif.org/en/research/msif_research_
awards/du_pr_grants.html

In deze rubriek wordt u op de 

hoogte gebracht van minder 

bekende en daarom soms ook 

minder aangesproken financierings-

kanalen. We willen u informeren 

over financiering van  onderzoeks- 

en onderwijsgerelateerde activitei-

ten allerhande, waaronder beurzen 

voor studenten en onderzoekers, 

projectfinanciering, mobiliteitstoe-

lagen, congresfinanciering, …
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Dienstverlenend	onderzoek:	

geef	‘korting’	op	uw	offerte!

Nu de eerste bedrijfsprojecten binnen beide kanalen met succes werden toegekend en/of afge-
rond, is het tijd voor enkele praktijkgetuigenissen en bijhorende tips. Zowel de aanvraagvoor-
waarden van beide kanalen, als de aanvraagprocedure vanuit het bedrijf/kennisinstelling en 
de verdere opvolging binnen de kennisinstelling zelf komen hierbij vanuit de ervaring aan bod.

 Doet u aan dienstverlenend onderzoek naar KMO’s en heeft u interesse voor subsidies die hierbij
 in aanmerking komen? Kom zeker luisteren hoe u via de KMO-portefeuille of de Limburgse Inno-
 vatiepremie uw onderzoek aan een verlaagde offerteprijs kan aanbieden aan KMO’s!

Subsidie via de KMO-portefeuille kan worden aangevraagd door een KMO-bedrijf wanneer het 
een technologisch onderzoek/analyse laat uitvoeren door een kennisinstelling ter waarde van 
maximum 13.333 euro. Anderzijds werd complementair de Limburgse Innovatiepremie in het 
leven geroepen, die niet-technologische studies aan alle Limburgse kennisinstellingen met 
een maximum bedrag van 14.000 euro subsidieert. 

Intussen werden beide kanalen met succes door enkele bedrijven benut in een samenwerking 
met een Limburgse kennisinstelling. De conclusie is dat deze kanalen duidelijk onderbenut 
worden, hoewel het een relatief eenvoudige manier is om subsidie te verkrijgen. Vandaar dit 
initiatief specifiek gericht naar de onderzoekers en coördinatoren binnen de Limburgse ken-
nisinstellingen die betrokken zijn bij het dienstverlenend onderzoek naar bedrijven. Zo kunt u 
inschatten wanneer een vragend bedrijf in aanmerking komt voor een ‘korting’ op uw offerte-
prijs via deze subsidies.

PRogRaMMa
12.30 uur:  Verwelkoming door Ann-Pascale Bijnens (Tech Transfer UHasselt)
12.35 uur:  KMO-portefeuille en Limburgse Innovatiepremie: een praktische samenvatting
  Kathleen Smolders (Innovatiecentrum Limburg)
12.50 uur:  Case Lumoza – IMO: getuigenis van een succesvol afgerond project binnen de 
  KMO-portefeuille
  Wouter Moons (CEO, Lumoza)
13.10 uur:  Case PHL: interne opvolging binnen een kennisinstelling
  Anne Graindor (Financiële Dienst, PHL)
13.30 uur:  Vraag en antwoord
14.00 uur:  Einde

Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht uiterlijk vrijdag 28 mei 2010 via de website 
van Tech Transfer UHasselt:

www.uhasselt.be/techtransfer

Elke Piessens

op	donderdag	3	juni	2010,	van	12.30	uur	
tot	14.30	uur,	vindt	in	vergaderzaal	e139	
een	kort	 infomoment	plaats,	gericht	op	
de	 praktische	 aspecten	 bij	 de	 financie-
ringskanalen	 KMO-portefeuille	 en	 Lim-
burgse Innovatiepremie. 
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‘Duurzaamheid’	centraal	op	Dag	van	de	economie

De	faculteit	BeW	kreeg	in	het	najaar	2009	van	de	scholengemeenschap	Sint-Quintinus	Hasselt	(Virga	Jessecollege	Hasselt,	Kindsheid	
Jesu	Hasselt,	Mariaburcht	Stevoort	en	Sint	Jan	Berchmanscollege	Zonhoven)	de	vraag	om	een	dagactiviteit	te	organiseren	rond	het	thema	
‘Duurzaamheid’.	Doelgroep:	130	laatstejaars	leerlingen	secundair	onderwijs	met	een	‘economische’	vorming.	

In het kader van onze maatschappelijke dienstverlening is één van de doelpublieken ongetwijfeld 
het secundair onderwijs, leraren én leerlingen. Veel van onze leraren SO zijn immers alumni van 
het huis, zij komen graag terug naar Diepenbeek, ook binnen hun professioneel kader. De facul-
teit Bedrijfseconomische Wetenschappen ging dan ook graag in op deze vraag.

Wat volgt is een beknopt verslag van deze schooldag op 20 april 2010: een uiterst geslaagd ini-
tiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is. De  leraren Economie zijn alleszins opnieuw vragende 
partij voor de toekomst!

PaRallel	PRogRaMMa
De groep leerlingen wordt opgesplitst in 
twee groepen. Deze twee groepen krijgen 
een parallel programma aangeboden met 
een switch tussen UHasselt en KHLim. Na-
middag ruilen de twee groepen locatie en 
programma.

Het aanbod van onze faculteit BEW is 
tweeledig. Na een welkom door de vicede-
caan van de faculteit BEW, professor Lydia 
Delvaux, is er een hoorcollege rond duur-
zaamheid door dr. ir.  Steven Van Passel. 
Hij slaagt erin om de complexe materie 
te vatten in een heldere, gestructureerde 
uiteenzetting, mooi op het niveau van de 
laatstejaars. 
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De	gRoenSTe	MenS	TeR	WeRelD
Aansluitend is er een tweede luik: een educatief moment, met economische en ecologische 
inhouden, in een ludiek kleedje gegoten. Het duurzaamheidsgehalte van de leerlingen wordt 
namelijk getest door middel van een quiz ‘de groenste mens ter wereld’. De leerlingen moeten 
bewijzen dat ze een en ander WETEN over allerlei duurzame en ecologische thema’s, en verder 
wordt in heel wat quizvragen ook gepeild naar hun eigen GEDRAGINGEN. Een quiz, gespeeld in 
ploegen van vier, met aan het einde ‘symbolische’ prijzen voor de groenste ploeg. 

Die quiz is het resultaat van veel inzet én creativiteit van vier studenten van onze Lerarenop-
leiding (SLO – Specifieke Lerarenopleiding). Een aantal opdrachten binnen hun curriculum zijn 
vrij in te vullen. Het uitwerken van deze quiz was onderdeel hiervan. Samen met docent Lucien 
Fastré hebben ze de opdracht uitgevoerd. 

IeDeReen	enTHoUSIaST!
Het resultaat: een goed doordachte, didac-
tisch verantwoorde, goed gestructureerde 
quiz, erg mooi technisch uitgewerkt, en 
uiteindelijk ook perfect uitgevoerd. De 
laatstejaarsleerlingen hebben veel bijge-
leerd en ze zijn zeer enthousiast over de 
quiz (net als trouwens hun begeleidende 
leraren).

Onze unief en onze faculteit hebben onge-
twijfeld ‘gescoord’ … méér moet dat niet 
zijn.

De vlekkeloze organisatie, de ‘duurzame’ 
warme lunch tijdens de middagpauze en 
vooral het enthousiasme van alle betrokke-
nen maakten van dit initiatief een succes. 

Tot volgend jaar!?

Lucien Fastré
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Studenten	geneeskunde:	nu	ook	naar	Mali!

onze	geneeskunde	wordt	alsmaar	duurder	en	complexer,	maar	uiteindelijk	betekent	dit	
dat	–	wereldwijd	gezien	-	steeds	minder	mensen	er	gebruik	van	kunnen	maken.	Het	is	
belangrijk	dat	geneeskundestudenten	daar	op	zijn	minst	een	visie	op	hebben.	Daarom	
wordt	er	al	enkele	jaren	een	inleefstage	naar	India	georganiseerd.	Vanaf	dit	jaar	start	de	
faculteit	geneeskunde	met	een	nieuw	proefproject,	een	gelijkaardige	inleefstage	in	Mali	
tijdens	de	grote	vakantie.	

Marie-Jeanne Vantuykom, jarenlang als assistent verbonden aan de faculteit Economie én actief 
in diverse ontwikkelingsprojecten, werkte een programma uit. Haar project werd goedgekeurd 
door het OMT Geneeskunde en zes studenten werden geselecteerd. Een van hen is Annelien 
Brauns. Zij was al eens in Mali en vertelt ons hoe het allemaal begon…

“In augustus 2008 kreeg ik de kans om samen met mijn mama en mijn zus gedurende twee weken 
doorheen Mali te reizen. Ik wist toen al wel dat Marie-Jeanne Vantuykom al jaren bezig was met 
projecten in Mali, maar ik kon me niet echt voorstellen wat ik moest verwachten van het vierde arm-
ste land ter wereld. Wat ik tijdens die reis heb gezien en meegemaakt, heeft me echt diep geraakt.” 

“Tijdens ons verblijf in Mali werd in Nalou het dorpsschooltje, gefinancierd door initiatieven 
van Marie-Jeanne, officieel ingehuldigd. We werden in dat dorp ontvangen op een zeer bijzon-
dere en vooral aangrijpende manier. Het hele dorp was ontzettend dankbaar voor deze realisa-
tie en de dorpelingen waren uitgelaten en blij, en toonden ons fier het weinige wat ze hebben. 
Wij kunnen ons niet inbeelden in welke omstandigheden de Malinezen leven op gebied van 
huisvesting, sanitaire voorzieningen, hygiëne, ... en vooral op medisch vlak.” 

“Toen de plaatselijke dokter vernam dat ik geneeskunde studeerde, leidde hij me rond in zijn 

Annelien Brauns vertelt hoe het allemaal begon…

kabinet en toonde hij trots ‘zijn’ medicatie. 
Uit een lade haalde hij een zwarte plastie-
ken zak met daarin allemaal strips van me-
dicijnen, geen enkel volledig doosje met 
bijsluiter. Hij had alleen een stethoscoop 
en een bloeddrukmeter. Toen ik vroeg waar 
de injecties lagen, vertelde hij mij dat hij 
hiervoor eerst naar het naburige dorp moest 
lopen enkele kilometers verder. Op dat mo-
ment flitste al een eerste keer de gedachte 
door mijn hoofd: “Kan ik hier binnen enkele 
jaren, na het verwerven van verpleegkundige 
en medische basistechnieken, iets betekenen 
voor deze mensen?”.”

“Als je als blanke een dorp bezoekt, komen de 
kinderen onmiddellijk naar je toe gelopen. Ze 
nemen je bij de hand, wandelen met je mee 
en hopen zo een snoepje of een koekje te krij-
gen. Kinderen spelen er op straat, in de dor-
pen of werken van ’s morgens tot ’s avonds op 
het land. Ze hebben heel vaak openliggende 
wonden die niet verzorgd worden.” 

“Na enkele dagen besloot ik mijn handen 
uit de mouwen te steken. Ik maakte een 
buideltasje klaar met ontsmettingsmateri-
aal en alles wat ik maar kon gebruiken om 
die kinderen te verzorgen. Mijn reisgenoten 
stopten alle spulletjes die ze konden missen 
in mijn buidelzakje. Het was fantastisch om 
te zien hoe gelukkig ik een mama maakte 

Hospitaal in Mopti.

Hospitaal in Mopti.
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“Tot ik in oktober 2009 een e-mailtje van de Dienst Internationalisering kreeg: de info over 
VLIR-UOS-reisbeurzen voor buitenlandse stages gaf me opnieuw een sprankeltje hoop. Mis-
schien kon ik toch op inleefstage gaan en bovendien in het land waar voor mij het oorspron-
kelijke idee ontstaan is en waarmee ik me ondertussen wat verbonden voel.” 

“Nadat we wat informatie hadden gekregen over de mogelijkheden en verplichtingen die aan 
zo’n stage verbonden zijn, ging de bal plots snel aan het rollen. Marie-Jeanne zag hierin een 
unieke kans om haar project voor een medische hulppost in Nalou te ondersteunen. Ik had 
nooit gedacht dat het zo een groot project zou worden, maar ik ben vooral ook heel blij voor 
Marie-Jeanne. Naast het feit dat zo een stage een grote stap vooruit is voor het project, is het 
zonder meer een enorme erkenning voor het werk dat Marie-Jeanne al jaren levert voor Mali. 
Deze waardering is meer dan verdiend!”

“Marie-Jeanne en Aly Napo werkten in samenspraak met het OMT Geneeskunde een programma uit 
voor een maand stage in Mali. Samen met vijf andere studenten, Kaat Hebbrecht, Pieter Janssen, 
Karolien Lemmens, Anne-Marie Pinxten en Jan Stassen zal ik tijdens de reis onder andere in de 
ziekenhuizen van Mopti en Bandiagara meelopen met de plaatselijke artsen. We krijgen ook de kans 
om zelf clinics over basishygiëne te geven aan kinderen die zomercursus volgen. Het hoogtepunt van 
de stage zal ongetwijfeld het verblijf van enkele dagen in Nalou zijn, waar de bewoners momenteel 
druk bezig zijn met het bouwen van een nieuwe medische hulppost. Aly Napo van Planet Equitable 
coödineert er de werken en hoopt dat de bouw klaar is wanneer we naar Nalou zullen gaan.”

“De vliegtuigtickets zijn geboekt en de reisbeurzen werden aangevraagd. Professor Jean-Michel 
Rigo organiseert wekelijks een Frans praatje om ons in te wijden in de medische Franse termi-
nologie. We zijn begonnen aan de voorbereiding van een groot avontuur...”

Voor meer informatie over de inleefstage en de voorbereidingen kunt u altijd een kijkje nemen 
op de blog van de studenten:

http://www.inleefstagemali2010.blogspot.com 
Of op de blog van Planet Equitable: 

http://www.planet-equitable.over-blog.org.

wanneer ik haar kindje verzorgde. De mama 
was even oud als ik en had al twee kinde-
ren. Bij mijn vertrek heb ik haar mijn t-shirt 
achtergelaten.”

“Andere kindjes, die al wat ouder waren, 
durfden soms ook zelf aan mij vragen of ik 
hen kon helpen. In de Dogonvallei heb ik 
een jongetje verzorgd die een afgescheurde 
teennagel had door steeds op blote voeten 
op de rotsen te spelen. Hij liet zijn teen met 
een beteuterd gezichtje aan mij zien, maar 
vertrok na verzorging met een stralend ge-
zichtje terug naar zijn hutje. Hij liep niet 
meer via de rotsen naar huis, maar koos nu 
voor het pad. Heel voorzichtig wandelde hij 
op zijn hiel zodat zijn teentje de grond niet 
kon raken.”

“Wat mij het meest is bijgebleven tijdens onze 
tocht door de Dogonvallei, zijn de ascites-buik-
jes en de uitpuilende navels van de kinderen. 
Wanneer ik die navels, die soms wel tot tien 
centimeter uitstaken, mocht aanraken, vertrok-
ken hun gezichtjes van de pijn. Jammer genoeg 
kon ik deze kleine schatjes niet helpen.”

“Het zijn niet alleen de jonge mensen die zo 
dankbaar zijn voor een klein beetje medisch 
verzorgende hulp. In een klein dorpje, aan de 
rand van de Sahara, zaten vijf oude mannen 
die pijn hadden aan hun ogen. Hun ogen wa-
ren ontzettend troebel, ik vermoed door het 
stof en zand. Het was voor hen een enorme 
verlichting toen ik enkele druppeltjes fysiolo-
gisch water in hun ogen aanbracht.”

“Toen ik dat allemaal gezien had, besefte 
ik hoezeer die mensen professionele hulp 
kunnen gebruiken. Aly Napo van Planet 
Equitable had me al eens gevraagd of ik het 
zag zitten om binnen enkele jaren mee te 
helpen in een medische hulppost. “Natuur-
lijk wel”, antwoordde ik hem toen, maar 
meteen besefte dat ik die belofte wellicht 
moeilijk zou kunnen waarmaken…” Bouw hulppost in Nalou.
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Ik ben Jan	Stassen. Om me even kort voor te stellen: mijn hobby is waterpolo. Ik speel 
bij de Hasseltse ploeg en ben tevens trainer van de jeugd. Ook in de zomer vind je me 
terug in het zwembad, waar ik werk als redder. De tijd die me rest probeer ik surfend door 
te brengen.
Deze zomer zal je me echter niet zoveel aan het zwembad vinden; samen met Pieter, Kaat, 
Karolien, Anne-Marie en Annelien ga ik op inleefstage naar Mali.
Als arts in opleiding vind ik het belangrijk om ook eens op een andere manier kennis te 
maken met geneeskunde. Het lijkt me interessant te leren om zoveel mogelijk met zo wei-
nig mogelijk middelen te bereiken.
Deze reis geeft me de kans om iets kleins te kunnen terug doen voor al de luxe die ik hier krijg.
Ik heb altijd gedroomd om vrijwilligerswerk in een ver land te doen en ben er zeker van dat 
deze reis me veel kan bijbrengen, niet alleen op ‘professioneel’ vlak maar ook in mijn eigen 
leven...

Mijn naam is anne-Marie	Pinxten en ook ik ga deze zomer naar Mali. Al vanaf het eerste mo-
ment was ik enthousiast over de mogelijkheid om stage te kunnen doen in Afrika. Door mee te 
werken aan zo een project hoop ik de kans krijgen om nu al mijn steentje bij te dragen en mee 
te helpen om de toestand in Mali, en vooral in Nalou, een klein beetje te verbeteren. Anderzijds 
denk ik dat het ontmoeten van nieuwe mensen met andere leefgewoonten, verschillende visies 
en afkomst mij later tot een betere arts zal maken.
Bij het lezen van achtergrondinformatie over Mali was ik verbaasd en ontsteld over de ongelijke 
behandeling tussen mannen en vrouwen in Mali. Vooral gebruiken zoals besnijdenis en de situ-
atie in het onderwijs hebben mij erg geraakt. Het is voor mij dan ook een extra motivatie om 
me als vrouw in te zetten voor de vrouwen in Mali, die nooit de kansen kregen die mij in de 
schoot werden geworpen. Ik ben ervan overtuigd dat deze stage zeer leerrijk zal zijn!

Confronterend

Namasté!

De eerste groep van Indiabende 2010 vertrok 
al terug naar België en wij hebben hier nog 
een kleine twee weken te gaan.
India kent vele gezichten. De monumenten 
zijn majestueus, de natuur is apart, de men-
sen zijn kleurrijk. Maar wij worden vooral 
geconfronteerd met de armoede, de ongelet-
terdheid, de slechte hygiëne. Vooral als we 
naar afgelegen dorpen gaan, waar het In-
stitute for Indian Mother and Child drie ge-
zondheidswerkers opleidt die lokaal de enige 
vorm van gezondheidszorg en onderwijs le-
veren. Ook in de outdoor kliniek van Dhaki, 
die zich eveneens in de middle of nowhere 
bevindt, zien we veel ellende.
Het boek ‘Where there is no doctor’ hebben 
we hier dan ook voortdurend op zak. Onge-
looflijk wat je met weinig kennis of moeite 
kunt bereiken. Het is heel anders dan thuis. 
Preventie en onderwijs komen hier veel meer 
voor in de dagelijkse praktijk dan thuis. Het 
is hier ook nodig want het gebrek aan hygi-
ene maakt dat we hier massa’s huidinfecties 
zien. Doordat men pas laat een dokter raad-
pleegt, zien we hier stadia van ziekten die 
we thuis al lang naar de leerboeken verban-
nen hebben.
De tijd vliegt voorbij, ook al begint de heimwee 
soms wat door te wegen. De confrontatie met 
de armoede doet ons immers ten volste besef-
fen hoe goed we het thuis wel niet hebben.
Vele groetjes uit India.

Bidai!
Carmen, Diedert, Roos en Koen
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VlUP		-		Koffiedegustatie
Het antieke winkeltje was mij al vaak op-
gevallen als we er voorbij wandelden: een  
gezellige etalage en een krijtbord op de stoep 
met telkens een diepzinnige of komische  
spreuk of meestal allebei. 

Op 22 april 2010 gingen we er voor het eerst binnen. Zoals we al verwacht hadden kwam het 
aroma ons tegemoet, in dit geval echter niet dat van het merk van de bekende reclameslogan, 
wel van het huismerk dat koffiebranderij De Gulden Tas in Bree met veel zorg bereidt. Alsof hij 
het speciaal voor ons gedaan had, droeg de gastheer een schort van een rasecht UHasselt-rode 
kleur, met in gouden letters ‘Brecht’ er op geborduurd, familienaam Creemers wisten de streek-
genoten. Die naam kwam mij bekend voor, maar van waar? Een paar slokken koffie verder wist 
ik het: de man had begin dit jaar een One-Man-Show in de Breughelzaal in Bree en dat zal 
niemand die er die avond bij was verwonderen. Ook zonder dat hij als dusdanig aangekondigd 
was, kregen we een opvoering van een meester-koffiebrander/stand up comedian om u tegen 
te zeggen.

Op voorhand had ik mij geen voorstelling gemaakt van hetgeen we te zien of te horen zouden 
krijgen, wel een idee van wat we zouden proeven, alhoewel, als we Brecht moeten geloven, 
kennen maar weinigen van ons de échte koffiesmaak. Het had de man blijkbaar zo lang en zo 
mateloos gestoord dat wij met z’n allen onze koffie (die al van slechte kwaliteit is) helemaal 
verknoeien met veel melk en suiker, dat hij besloot er iets aan te doen. Zijn koffiedegustaties 
hebben dan ook geen ander doel dan zijn publiek (kwaliteits)koffie op de juiste manier te  
leren zetten en ervan te genieten. Hij gaat er prat op dat je zijn winkel niet zomaar  
binnenloopt voor een pond koffie, zeker niet als je er voor 
de eerste keer komt. Of je het nu wil of niet, je maakt er ken-
nis met het product dat hij zo koestert, hij toont hoe de kof-
fiebonen op een ambachtelijke manier gebrand en gemalen 
worden en daarna laat hij je proeven van het deskundig 
gezette bakje troost. Uiteindelijk wordt jouw geduld be-
loond en laat hij je toe een pakje te kopen. Brecht vindt 
dat alleen wie waardeert wat vader en zoon Creemers 
doen voor de koffiedrinker, het verdient om van hun 
zachte, lekkere Arabica-koffie te genieten. Geen melk 
of suiker er in, geen koekje erbij, die dienen immers 
enkel om de bitterheid van de industrieel bereide en 
gemalen Robusta-koffie te verdoezelen. 

Als je eens in Bree komt en je bent niet gehaast, 
loop gerust binnen in de kleinste koffiebrande-
rij van ons land, Nieuwstadstraat 9. Je wordt 
er hartelijk ontvangen en je krijgt er de hele 
uitleg en, zomaar voor niets, een lekker kopje 
verse koffie!

Lucienne Decherf
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Personeelspagina’s
benoemingen	en	aanstellingen

aSSISTeRenD	aCaDeMISCH	PeRSoneel
• Lies Geboes, °29.05.82 te Herentals, doctor in de medische wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, 2009  16.03.10
aangesteld als doctor-navorser, faculteit geneeskunde, vakgroep morfologie, financiering ten laste van andere onderzoeksfondsen 
 
• Raf Nulens, °06.11.80 te Hasselt, licentiaat in de informatica, Universiteit Hasselt, 2006  16.03.10
 aangesteld als navorser, faculteit bedrijfseconomische wetenschappen, vakgroep verkeerskunde, 
 Instituut voor Mobiliteit, financiering ten laste van andere onderzoeksfondsen 

• Pieter Vandekerkhof, °25.05.85 te Hasselt, master in de toegepaste economische wetenschappen, Universiteit Hasselt, 2008 16.03.10
 aangesteld als assistent, faculteit bedrijfseconomische wetenschappen, vakgroep accountancy, financiering en governance, 
 financiering ten laste van de werkingstoelagen 

• Timoleon Antonopoulos, °16.04.81 te Athene (Griekenland), doctor in computer science, University of Cambridge, Engeland, 2009 01.04.10
aangesteld als doctor-navorser, faculteit wetenschappen, vakgroep informatica, financiering ten laste van andere onderzoeksfondsen 

• Marc Geraerts, °11.05.68 te Tongeren, industrieel ingenieur in de elektromechanica, Katholieke Industriële Hogeschool  01.05.10
 voor Limburg, 1990, aangesteld als navorser, faculteit bedrijfseconomische wetenschappen, vakgroep verkeerskunde, 
 Instituut voor Mobiliteit, financiering ten laste van andere onderzoeksfondsen 

• Seyed Alireza Parhiz, °12.03.80 te Mashad (Iran), doctor in de tandheelkunde, Mashhad University, Iran, 2004  01.05.10
aangesteld als navorser, faculteit geneeskunde, vakgroep morfologie, Biomedisch onderzoeksinstituut, 
 financiering ten laste van andere onderzoeksfondsen 

DoCToRaaTSBURSalen
• Mihaela Bacalum, °30.10.84 te Boekarest (Roemenië), master in neurobiologie, Universitatea din Bucuresti, Roemenië, 2010 06.04.10
 faculteit geneeskunde, vakgroep fysiologie, biochemie en immunologie, Biomedisch onderzoeksinstituut, 
 financiering ten laste van bijzondere onderzoeksfondsen
 
• Tom Vranken, °17.06.86 te Genk, master in de biomedische wetenschappen, transnationale Universiteit Limburg, 2010  16.04.10
 faculteit wetenschappen, vakgroep chemie, Instituut voor Materiaalonderzoek, financiering ten laste van andere onderzoeksfondsen 

• Henry Nelson Lopez Vega, °05.04.80 te La Paz (Bolivië), master of business administration in international marketing,  04.05.10
 Reutlingen University, Duitsland, 2006, faculteit bedrijfseconomische wetenschappen, vakgroep marketing en strategie, 
 financiering ten laste van bijzondere onderzoeksfondsen 

VISITIng	felloWS
• Fentaw Abegaz Yazew, °25.03.68 te Wollo (Ethiopië), doctor in de statistiek, University of Pune, India, 2008  24.03.10
 faculteit wetenschappen, vakgroep toegepaste wiskunde, Centrum voor Statistiek, financiering ten laste van andere onderzoeksfondsen   

aDMInISTRaTIef	en	TeCHnISCH	PeRSoneel
• Ilse Henkens, °22.02.69 te Koersel, aangesteld als deskundige administratie graad 4, faculteit wetenschappen,   16.03.10
 Biomedisch onderzoeksinstituut, financiering ten laste van het patrimonium

• Davy Janssen, °28.10.78 te Bree, aangesteld als technisch deskundige graad 4, faculteit wetenschappen,   01.04.10
 vakgroep morfologie, financiering ten laste van de werkingstoelagen (vervangkader)

• Josephine Krznaric, °14.01.76 te Genk, aangesteld als medewerker bibliotheek graad 3, centrale administratieve diensten,  01.04.10
bibliotheek, financiering ten laste van de werkingstoelagen (vervangkader)

• Gabriella De Jong, °30.12.66 te Leut, aangesteld als deskundige administratie graad 4, faculteit wetenschappen,   01.05.10
 financiering ten laste van de werkingstoelagen (vervangkader)
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gaSTPRofeSSoRen
• Maarten Van Dijck, aangesteld als deeltijds (10%) gastprofessor, faculteit bedrijfseconomische wetenschappen, periode 01.03.10-28.02.15
 vakgroep economie

• Patrick De Boever, aangesteld als deeltijds (10%) gastprofessor, faculteit wetenschappen,  periode 01.04.10-30.09.10
 vakgroep biologie en geologie 

• Wouter Houthoofd, aangesteld als deeltijds (10%) gastprofessor, faculteit wetenschappen,  periode 01.04.10-30.09.10
 vakgroep biologie en geologie 

eRKennIng	alS	VRIJWIllIg	WeTenSCHaPPelIJK	MeDeWeRKeR
• Yaser Awajan, 10%, faculteit bedrijfseconomische wetenschappen, vakgroep verkeerskunde, Instituut voor Mobiliteit periode 10.04.10-09.04.11
• Benedetta Cestone, 100%, faculteit wetenschappen, vakgroep biologie en geologie periode 01.02.10-31.08.10
• Debora Dumont, 5%, faculteit geneeskunde, vakgroep fysiologie, biochemie en immunologie periode 01.04.10-30.09.10
 Biomedisch onderzoeksinstituut 
• Tetyana Kadankova, 10%, faculteit wetenschappen, vakgroep toegepaste wiskunde periode 01.04.10-31.03.12
• Remco Koninckx, 10%, faculteit geneeskunde, vakgroep fysiologie, biochemie en immunologie,  periode 01.04.10-30.09.10
 Biomedisch onderzoeksinstituut
• Erik Krznaric, 10%, faculteit wetenschappen, vakgroep biologie en geologie periode 01.05.10-30.04.11

HUWelIJK
• Hans Tormans, doctoraatsbursaal, faculteit bedrijfseconomische wetenschappen, vakgroep verkeerskunde,   10.04.10
 Instituut voor Mobiliteit, met Tineke Vermonden   

geBooRTe
• Ella, dochtertje van Michelle Plusquin, doctoraatsbursaal, faculteit wetenschappen, vakgroep biologie en geologie  12.03.10
• Jana, dochtertje van An Baeten, deskundige bibliotheek, centrale administratieve diensten, bibliotheek  17.03.10
• Rugile, dochtertje van Paulius Pobedinskas, doctoraatsbursaal, faculteit wetenschappen, vakgroep fysica,   01.04.10
 Instituut voor Materiaalonderzoek    
• Jelle, zoontje van Tom Struys, navorser, faculteit geneeskunde, vakgroep morfologie  02.04.10
• Owen, zoontje van Steven Lenaers, doctor-assistent, faculteit bedrijfseconomische wetenschappen,   06.04.10
 vakgroep gedragswetenschappen, communicatie en linguïstiek    
• Jelte, zoontje van Nele Nivelle, expert onderzoekscoördinatie, centrale administratieve diensten, dienst onderzoekscoördinatie 09.04.10
• Lotte, dochtertje van Tom Broekmans, doctoraatsbursaal, faculteit geneeskunde, vakgroep fysiologie,   13.04.10
 biochemie en immunologie, Biomedisch onderzoeksinstituut
• Juul, zoontje van Herbert Thijs, doctor-navorser, faculteit wetenschappen, vakgroep toegepaste wiskunde, Centrum voor Statistiek 21.04.10

UIT	DIenST
• Rafael Grimson, doctoraatsbursaal, faculteit wetenschappen, vakgroep informatica  15.03.10
• Debora Dumont, doctor-navorser, faculteit geneeskunde, Biomedisch onderzoeksinstituut  31.03.10
• Alex Mewis, gastprofessor (10%), faculteit bedrijfseconomische wetenschappen, vakgroep economie  31.03.10
• Juliet Nakamya, doctoraatsbursaal, faculteit bedrijfseconomische wetenschappen, vakgroep verkeerskunde, Instituut voor Mobiliteit 31.03.10
• Dawid Ostrowski, doctoraatsbursaal, faculteit wetenschappen, vakgroep informatica, Expertisecentrum Digitale Media 31.03.10
• Dries Vrijsen, praktijkassistent (20%), faculteit wetenschappen, vakgroep zuivere wiskunde  31.03.10
• Marie-Josee Vanderhallen, deskundige administratie, faculteit bedrijfseconomische wetenschappen, Instituut voor Mobiliteit 06.04.10
• Yaser Awajan, doctoraatsbursaal, faculteit wetenschappen, vakgroep verkeerskunde, Instituut voor Mobiliteit  09.04.10
• Nagendra Babu Srinivasan, faculteit wetenschappen, vakgroep fysica, Instituut voor Materiaalonderzoek  30.04.10



COLUMN
Beste Lezers,

Eindelijk! Het zijn terug verkiezingen. Een zaak voor de politici? Vergeet het, die staan ook wel op de lijsten hier en daar, maar het zijn toch voornamelijk 
universiteitsprofessoren die het schoon weer maken; vandaar de koudegolf in mei denk ik. 

Allemaal netjes op de Verenigde Lijst UniversiteitsProfessoren (VLUP)? Neen, want die afkorting bestond al. Of misschien VLUP-METEO, de Verenigde Lijst 
UniversiteitsProfessoren Met Tijd en Energie Over? Neen, want Energie, dat ligt te gevoelig. De ene is voor kernergie, de andere is voor groene energie. 
Maar niemand is voor groene kernenergie. Of gene, blauwe, bruine, oranje, of zwarte? En die “Tijd Over”, dat klinkt niet goed, zeker niet bij studenten 
die in deze periode hard moeten studeren en dan nog gaan stemmen ook. De professoren op lijsten hebben zich dan maar strategisch verspreid over alle 
mogelijke lijsten. En aan welke universiteiten werken die lijst-professoren? Ook weer in verspreide slagorde: van Gent over het Hageland tot onze eigenste 
Hasseltse universiteit. Voor wie moeten we dus stemmen? Voor een professor of niet? Voor welke lijst? Als het een professor is, dan van welke universiteit? 
We kunnen wat hulp gebruiken! Misschien van de gewaardeerde, zeer beslagen, door de wol geverfde, met veel ervaring omklede en gestrikte Zegekroket 
Halfzout? Dat gaat ook al niet, want die is naar Nu Vlaanderen Apart (NVA). Ook al een zogenaamd wit konijn. Konijn met pruimen. Oer-Vlaams gerecht. 
Wie dat eet maakt een duidelijk statement. Geef dan maar witloof in hesp en kaas, of stoofvlees met frieten. Gelukkig geeft Lucas Langegracht van de 
vakbond stemadvies. Eerst begreep ik het niet, want stemadvies, dat is toch iets voor de logopedist zou ik denken? Maar goed, wie blijft nog bij zijn leest? 
Niemand, zei de bakker toen ik er mijn schoenen liet repareren. En zeker de professoren niet, want die staan op lijsten, maar daar hebben we het al over 
gehad. Voor de studenten is dat toch fijn: we gaan eens goed de professoren zien buizen, zie. Maar misschien is dat wat revanchistisch, en dat is niet goed. 
In elk geval, iedereen doet dus iets anders dan wat hij zou moeten doen. Multidisciplinariteit taken too far. 

Het is allemaal zo ingewikkeld. Ik wou dat het wat meer een glazen huis ware, als het ware. Zoals de nieuwe inkom van de universiteit. En het is de inkom 
van de universiteit, want boven de inkom staat “Universiteit”, net zoals er vroeger op de automatische deur “Automatische Deur” stond. IJzersterke logica. 
Quod erat demonstrandum. Te moeilijk, dat Latijn? Dan moet ge maar voor LDD stemmen, Liever Dom dan Druk,! Oei, nu geef ik zelf als stemadvies, en dat 
mag niet. Dat is voor de baas van de vakbond, maar hij was daar ook niet eerst mee, zenne, want ooit deed Monseigneur Devleck dat al eens voor. Volgens 
hem was het zonde, neen, niet van de zendtijd, gewoon zonde. En zonde mocht toen niet, tenminste niet door voor de PopulatieVereniging te stemmen. 
En de bisschop kreeg gelijk, want die partij bestaat niet meer. Eerst werd het een kleine partij, en dan geen partij meer. Het is niet schoon he, de kleinen 
afstoten, maar de kleinen zelf blijven liever weg van de bisschop, en dat is zonde. De bisschop was voor de Clericale VoorkeursPartij (CVP), Maar die bestaat 
niet meer. De Belgen stemmen dan maar voor de Belgische SamenwerkingsPartij (BSP) en de Vlamingen voor de Partij Vrij Vlaanderen (PVV). Maar die 
bestaan ook al niet meer, dus echt iedereen is voor het Blok gezet, en dat bestaat ook al niet meer, om maar te zwijgen van de ex-partij van Ludovicus De 
Bock, van de KP, de Katholieke Partij zeker, of beginnen we nu helemaal sterretjes te zien. 

Laten we maar bij de bisschop blijven. Misschien is er wel iets te regelen. Met al die professoren die op lijsten staan, komen er bureaus vrij, als ze tenminste 
verkozen geraken. Er zal dus plaats over zijn in Toutgevang. We kunnen een deal sluiten met de kerkelijke overheid. Actief pluralisme. Toutgevang, laten 
we het Azkaban noemen. We creëren nieuwe functies: onderzoeker-cipier, bursaal-gevangenisbewaker. Multidisciplinair, waarom niet. Of klinkt dit wat te 
drastisch en revanchistisch? Dat is niet goed, want dat woord hebben we al eens gebruikt. Laten we relativeren. We zijn uit as geboren en zullen tot as 
weerkeren. En dat is ook al niet meer wat het was, want vroeger gingen de katholieken discreet op aswoensdag naar de kerk voor een assenkruisje. Maar 
nu heeft de kerk een mega-as-kanon op IJsland ingezet, bijgenaamd Eyjafjallajökull. Tien keer zeggen zonder tong breken en ge moogt lijstduwer van de 
opvolgers worden. Ei Af Ja La Joekel. De naam van een nieuwe partij. Het betekent niks? Die andere namen wel, misschien?

Harry Potter
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An Caris
Doctoraat

De	voorbije	jaren	heeft	intermodaal	goederentransport	een	verhoogde	aandacht		
gekregen	omwille	van	congestie	op	het	wegennet,	milieuoverwegingen	en	aandacht	
voor	verkeersveiligheid.	

Intermodaal transport wordt gedefinieerd als de combinatie van minstens twee transportmodi 
in één transportketen, waarbij de goederen niet van ladingseenheid veranderen. Het hoofdtra-
ject wordt uitgevoerd per spoor, binnenschip of maritiem schip. Het voor- en natransport via 
de weg wordt zo kort mogelijk gehouden. 

ConTInenTale	DISTRIBUTIeneTWeRKen
Intermodaal transport speelt een belangrijke rol in de ontsluiting van havens naar het achter-
land. Havens vormen een onderdeel van intermodale ketens en competitie vindt plaats tussen 
transportketens in plaats van tussen havens. Meer en meer aandacht wordt gelegd op conti-
nentale distributienetwerken in het achterland van havens, met als doel het verhogen van de 
logistieke integratie en het reduceren van de distributiekosten. Hierbij wordt de binnenvaart 
vaak gesuggereerd als oplossing om een goede toegang tot het achterland te verzekeren.

In deze thesis worden intermodale transportnetwerken via de binnenvaart gemodelleerd en 
geanalyseerd met als doelstelling hun aantrekkelijkheid te verhogen. Het onderzoek is toe-
gespitst op twee kernaspecten in de competitiviteit van intermodaal transport via de bin-
nenvaart. 

BInnenVaaRT
Het eerste deel van de thesis bestudeert de bundeling van goederen in intermodale binnen-
vaartnetwerken. Een simulatiemodel werd ontwikkeld voor het ondersteunen van beslissingen 
met betrekking tot intermodaal vervoer via de binnenvaart (SIMBA-model). Het model wordt 
in de thesis gebruikt voor het analyseren van bundelingsnetwerken op strategisch en tactisch 
niveau. Vaak wordt aangehaald dat goederen meer gebundeld dienen te worden in intermodaal 
vervoer via de binnenvaart. Er bestaat echter geen consensus over welke consolidatiestrategie 

optimalisatie	van	

het	intermodaal	goederentransport

hierbij dient te worden gevolgd. Goederen-
stromen kunnen gebundeld worden in het 
havengebied of in het achterland. In deze 
thesis worden deze twee consolidatiestra-
tegieën vergeleken aan de hand van een 
aantal kwantitatieve prestatiemaatstaven. 

Het tweede deel van de thesis focust op 
het voor- en natransport via de weg in de 
intermodale transportketen. Op het operati-
onele beslissingsniveau wordt het voor- en 
natransport via de weg gemodelleerd als 
een rittenplanningsprobleem met ophaling 
en aflevering van volle ladingen en tijds-
vensters bij klanten. Vervolgens wordt een 
heuristiek uitgewerkt voor het vinden van 
goede oplossingen in een korte tijdspanne. 
Numerische experimenten tonen aan dat 
het algoritme robuust is met betrekking tot 
variaties in probleemkenmerken.

DoCToRaaTSPRoMoTIeS

STIJn	DanIelS
Doctor in de verkeerskunde
Doctoraatsproefschrift over ‘An epidemiological approach to explain crash risk 
and crash severity for different types of road users at roundabouts’
Promotor: prof. dr. Geert Wets
28 mei 2010 om 16.00 uur in auditorium EDM

WIJnanTS	MaaRTen
Doctor in de wetenschappen: informatica
Doctoraatsproefschrift over ‘Service Quality Improvement and User Experience 
Optimization by Introducing Intelligence in the Network’
Promotor: prof. dr. Wim Lamotte
26 mei 2010 om 15.00 uur in auditorium EDM



Met deze prijs wil de Universiteit Hasselt studenten of 
medewerkers onderscheiden die een voorbeeldfunctie 
vervullen ter bevordering van de deelname van 
allochtone jongeren aan het  hoger onderwijs.

GEZOCHT (M/V)
Kandidaat voor de Prijs
Meest Verdienstelijke
Allochtone Student of Medewerker
Reglement: http://www.uhasselt.be/prijs-Willy-Goetstouwers

Denk je hiervoor in aanmerking te komen?
Ken je iemand die je zou willen voordragen?  Of een team?

Dien dan vóór 15 juni 2010 de kandidatuur in bij de rector.

Deze prijs wordt gesponsord door Het Belang van Limburg 
en bedraagt 1.250 euro.

De uitreiking vindt plaats op vrijdag 24 september 2010

C 	 o 	 l 	 o 	 f 	 o 	 n
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