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Ghanese proffen geven les aan studenten UCLL
Campus Diepenbeek ontvangt delegatie van vzw Water4Ghana
Download de foto’s via de Flickr-account van Perscommunicatie UCLL.
De derdejaars Elektromechanica en Chemie van hogeschool UCLL kregen deze week op
Campus Diepenbeek les van twee bijzondere gastproffen uit Ghana. Professoren Abdulai
Salifu Asuro en Salifu Gumah, respectievelijk vice-rector en decaan van de ‘Engineering
Tamale Technical University’ zijn een volledige week op bezoek in België op uitnodiging
van de vzw ‘Water4Ghana’. UCLL stuurt binnen dit project al een paar jaar studenten naar
Ghana om te werken aan de drinkwaterinstallaties. Professor Salifu Gumah: “Vanuit België
naar Ghana trekken om daar de watervoorzieningen voor de lokale bevolking te verbeteren,
beschouwen wij als een eervolle zaak.”
Het gastcollege voor de UCLL-studenten schetste de omstandigheden rond watervoorzieningen in hun
land. Beide proffen waren ’s avonds ook aanwezig op het Water4Ghana event op Campus Diepenbeek.
Prof Asuro is bovendien niet de eerste de beste: hij werd zopas uitgeroepen tot voorzitter van CAPA, de
overkoepelende organisatie van alle Afrikaanse technische universiteiten en hogescholen in Afrika.
Water4Ghana
Hogeschool UCLL is één van de partners van de vzw Water4Ghana. Al verscheidene jaren trekken
studenten Technologie van UCLL in het kader van hun opleiding naar Tamale in Ghana. Dit jaar ging
Arjen Mertens 5 weken naar daar om onderhoud te doen aan de bestaande drinkwaterinstallaties. Arjen
haalde tijdens het event ’s avonds een aantal anekdotes aan van zijn verblijf in Ghana: “Het was echt
een onbetaalbare ervaring, een groot avontuur.”
Moving Minds Award
Naast hun opdrachten voor de vzw Water4Ghana, werkten er ook al UCLL-studenten in het labo van
het lokale ziekenhuis en in een schooltje van SOS-kinderdorpen. De UCLL-studenten werden hiervoor
dit jaar beloond met een nominatie voor de allereerste Moving Minds Award. De studenten
overhandigden de geschenkcheque die ze ontvingen aan Water4Ghana.
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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 meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC LeuvenLimburg 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.

