Dato: 12. april 2016
Kære Ivalo & Minik Fonden
I skal have ad hjertet tak for, at have støttet mig økonomisk under færdiggørelsen af min Civilmineingeniør (Master
of Engineering Science, Mining) uddannelse på Western Australian School of Mines, Curtin University i Kalgoorlie i
Vest Australien. Uden jeres støtte ville jeg have været i en økonomisk svær situation.
Min uddannelse i minernes land, Australien, har været en stor øjenåbner og læringsrig oplevelse af mineverdenen.
Uddannelsen varede i tre semestre og var i perioden fra juli 2013 til december 2014.
Min uddannelse som Civilmineingeniør gik overordnet set ud på læren om: mineplanlægning fra start til slut, mine
økonomi, mine design i 3D modellerings computer programmer, sprængningslære, mineventilation og meget mere
om både åbne‐ og undergrundsminer. I mit Master’s Project lavede jeg en ”Feasibility Study of a New Ruby Mine in
Greenland”, der gør at jeg har en god indsigt i den nye rubinmine ved Fiskenæsset.
Mineskolen Western Australian School of Mines ligger 600 km øst for Perth i minebyen Kalgoorlie midt ude i den
røde Australske ørken. Befolkningen i Kalgoorlie er der udelukkende på grund af den største guldmine i Australien og
de mange både små og store miner, som er rundt omkring byen.

Super Pit. Et billede jeg selv har taget af en sprængning i Australiens største guldmine i Kalgoorlie.

Western Australian School of Mines er en international skole hvor 80% af de studerende kommer fra udlandet. Dette
har gjort, at jeg har fået en masse Kinesiske, Indiske, Afrikanske og Sydamerikanske venner for livet. Disse dejlige
venner var min ”familie” på den anden side af jordkloden.

Et fælles billede af mine Kinesiske og Indiske venner i Kalgoolie til min datters to års fødselsdagsfest.

Jeg var i Australien sammen med min datter Leela, som kun var 9 måneder gammel da vi tog derned. Så hendes
første sprog blev næsten engelsk med australsk accent. Det var til tider svært, at være alenemor på den anden side
af verden langt væk fra familie og venner i Nuuk. Men det var virkelig det værd for jeg har fået den bedste
uddannelse indenfor mining og er blevet Grønlands første mineingeniør.

Et billede af min datter og jeg ved den Australske røde ørken nord for Kalgoorlie.

I dag arbejder jeg i Råstofstyrelsen under Teknik og Tilsyn i Grønlands Selvstyret og får brugt min uddannelse til det
rette. Jeg er utrolig glad for mit arbejde og føler at jeg er med til at gøre forskel, da jeg kan byde på min viden om
mineverdenen.
Jeg kunne i fremtiden godt tænke mig, at læse videre i Ph.d. i mining engineering. Nu må tiden vise hvornår det
bliver, da jeg er så glad for mit arbejde og har fået en datter til.
Endnu engang tusinde tak for den økonomiske støtte I har givet mig og jeg håber, at andre fremtidige flittige
udenlandske studerende fra Grønland også vil få glæde af fonden, for det har jeg nemlig gjort.

Kærlig hilsen
Qupanuk Olsen

