Introductie lezing dr. Jane Goodall, 22 november, aula Q

Geachte aanwezigen
Ik heet u allemaal van harte welkom aan de Vrije Universiteit Brussel. We
zijn zeer vereerd om een bijzonder iemand als dr. Jane Goodall aan de
Vrije Universiteit Brussel te mogen ontvangen.
We kennen dr. Jane Goodall in de eerste plaats als een wereldberoemde
primatologe die met haar baanbrekende bevindingen over het gedrag van
chimpansees zowel binnen als buiten de academische wereld heel wat
bekendheid verwierf.
Jane Goodall was amper 23 jaar toen ze als jonge Engelse vrouw naar
Afrika vetrok. Daar aangekomen stuurde de antropoloog Louis Leakey
haar voor een ‘tijdelijke opdracht’ naar Gombe in Tanzania. Die opdracht
zou uiteindelijk 40 jaar duren en tot een compleet nieuw inzicht leiden in
de relatie tussen de chimpansee en de mens en tussen mens en natuur in
het algemeen.
Dr. Jane Goodall geniet vandaag naam en faam over de hele wereld. Ze is
een alom erkende en gewaardeerde autoriteit op het gebied van
gedragsleer, maar vooral… een vrouw met een missie: alle mensen, jong
en oud, respect bijbrengen voor mens, dier én milieu. Het is dus geen
verrassing dat Jane Goodall in 2002 tot VN vredesambassadeur werd
benoemd. In 2007 werd ze trouwens herbenoemd als vredesambassadeur.
Dr. Jane Goodall reist tegenwoordig zowat 300 dagen per jaar de wereld
rond om mensen haar inzichten en boodschap mee te geven. En zo
hebben we ook het genoegen om haar vandaag aan de VUB te mogen
ontvangen.
Dr. Jane Goodall richtte in 1977 het “Jane Goodall Institute” op. Dit
instituut zet tot op vandaag Dr. Goodall's pionierswerk verder op het vlak
van de studie van chimpanseegedrag. Het is ook wereldwijd erkend voor
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het opzetten van innovatieve opvang- en ontwikkelingsprogramma's in
Afrika. Het Jane Goodall Institute benadrukt de daadkracht van een
individu om toegewijd actie te voeren voor het milieu en alle levende
soorten daarin.
Dr. Jane Goodall richt zich ook specifiek tot de jeugd. In 1991 richtte ze
met een groep studenten uit Tanzania “Roots & Shoots” op. “Roots &
Shoots” is uitgegroeid tot een uitgebreid netwerk van jongeren verspreid
over 110 landen die samen de passie delen om van deze wereld een
betere plek te maken. Het inspireert jongeren om in hun eigen omgeving
actief te worden op het gebied van milieubehoud, dieren en humanitair
werk.
Geachte aanwezigen, ik weet dat ik hiermee wat vooruitloop op de lezing
van dr. Goodall, maar daar is een goede reden voor. Als ik het leven en
werk van dr. Goodall overschouw, dan klinkt het ons aan de Vrije
Universiteit Brussel erg vertrouwd in de oren. De wetenschappelijke
nieuwsgierigheid, het ijveren voor het respect tussen mensen onderling en
voor het milieu, het investeren in de jeugd als basis voor de toekomst;
allemaal zaken die ik ook zie terugkomen in onze onderwijsaanpak, in ons
onderzoeksbeleid, in ons algemeen strategisch plan en zelfs in onze
basisfilosofie.
Ik ben dan ook zeer blij dat we dr. Goodall vanavond te gast hebben op
de Vrije Universiteit Brussel, voor wat ongetwijfeld een boeiende lezing zal
worden.

Dr. Goodall,
We are very honoured to have you here with us tonight. We all look
forward to a very interesting and educating lecture. As I explained a few
moments ago we are honoured to have someone with us tonight that
shares the same values of respect for men and nature.
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On behalf of the Vrije Universiteit Brussel it is my pleasure to welcome Dr.
Jane Goodall to the stage.
Thank you! / Dank u!
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