PRESS RELEASE

Rosenberger Award for Zhaoju Deng
This year’s 2017 Gustav Rosenberger Award was presented to Zhaoju Deng from China. The Award, a
grant of €10.000 to be used for an educational stay on molecular epidemiology of S. aureus
infections in October at the European Buiatrics Forum in Bilbao, Spain, was presented by
Ian Anderson, representing MSD Animal Health and Dr Gerrit Hooijer from the Gustav
Rosenberger Memorial Fund.

The Gustav Rosenberger Memorial Fund provides an annual grant to a young and promising
veterinarian, preferably from a country or area with suboptimal possibilities and is sponsored by
MSD Animal Health. The next grant of €10.000 will be presented at the 2018 World Buiatrics
Congress in Sapporo, Japan. Deadline for the submission is May 1st 2018.

If you are staff member and interested in hosting a veterinarian or to improve
your veterinary education yourself, please visit our website www.gustavrosenberger.com or contact
the secretariat, secretary@gustavrosenberger.com, for more information.

Rosenberger Award voor Zhaoju Deng
Dit jaar is de Gustav Rosenberger Award uitgereikt aan Zhaoju Deng uit China, die hierdoor de
mogelijkheid krijgt om moleculaire typeringstechnieken te gebruiken in een studie naar de transmissie
van S. aureus infecties in melkvee. Hij ontving de Award, die bestaat uit een grant van €10.000,
tijdens het European Buiatrics Forum dat in oktober van dit jaar in Bilbao, Spanje werd georganiseerd.
De cheque werd hem overhandigd door Ian Anderson (MSD) en Dr Gerrit Hooijer (GRMF).
Het Gustav Rosenberger Memorial Fund verstrekt, mede dankzij hun sponsor MSD Animal Health,
jaarlijks een grant aan een jonge, veelbelovende dierenarts die in zijn/haar eigen land beperkte
mogelijkheden heeft om zich verder te ontwikkelen. De volgende grant zal in 2016 tijdens het World
Buiatrics Congres in Sapporo, Japan worden uitgereikt. Deadline voor deze grant is 1 april 2018.
Bezoek voor meer informatie de website: www.gustavrosenberger.com.

