
Persuitnodiging – woensdag 12 december 12-13u – Campus Diepenbeek 

Hogeschool UCLL schrijft mee met Amnesty International  
Negen vrouwelijke collega’s en studenten geven het startschot voor de 
schrijfactie  

UCLL mobiliseert medewerkers en studenten om hun steentje bij te dragen tijdens de 
schrijfmarathon van Amnesty International in de maand december. Machthebbers kunnen 
miljoenen doelgerichte schrijfacties uit alle hoeken van de wereld niet zomaar naast zich 
neerleggen. De cijfers van 2017 liegen er niet om: zeven van de tien mensen voor wie er toen 
geschreven werd, kennen vandaag een beter leven en meer respect voor hun mensenrechten. 

Dit jaar voert Amnesty International actie voor vrouwelijke mensenrechtenverdedigers. Daarom 
geeft UCLL het startschot van zijn schrijfactie symbolisch met een groep van gedreven dames.  
De komende weken gaan er verschillende schrijfacties door op UCLL-campussen 

Programma: 

Woensdag 12 december 2018 van 12u tot 13u: aftrap van de UCLL schrijfactie in gezelschap van onze 
sterke dames.  

Onze sterke dames: 

 Ilse Smets  
 Tin Van den Putte  
 Marjan Libbrecht  
 Chloé Van Schijndel  
 Tanja Ceux  
 Maggy Timmermans  
 Kim Plevoets  

Locatie:  

UCLL, Campus Diepenbeek, Agoralaan gebouw B bus 1, 3590 Diepenbeek  
U wordt onthaald in de studentenrefter bij programma Technologie, blok C  

Perscontact 

Jan Withofs, hoofd Marketing & Communicatie, UC Leuven-Limburg 
jan.withofs@ucll.be • 0473 73 69 19 

Over hogeschool UCLL 

Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor 
opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met zo’n 14.000 studenten en 
1.500 medewerkers is UC Leuven-Limburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in 
Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden lerarenopleiding, management, technologie, 
gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en 
dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar studenten. 
Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk 
op de arbeidsmarkt. 



Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, 
docenten, onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de 
internationale ambitie: UCLL, voluit University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen 
aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar buiten gericht, op de Euregio en verder. UC 
Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven. 

Meer info op www.ucll.be. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


