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Inloophuis voor jonge gezinnen ZuMa van hogeschool UCLL feestelijk geopend
Minister Vandeurzen en schepen Welzijn Hasselt knippen lintje door
Hasselt – ZuMa, het open huis voor jonge gezinnen van hogeschool UC Leuven-Limburg in
centrum Hasselt, opende vandaag officieel de deuren op Zuivelmarkt 17, in hartje Hasselt.
Minister Vandeurzen en de Hasseltse Schepen van Welzijn, Nadja Vananroye, knipten
samen het lintje door. Het programma werd afgesloten met ZuMa-workshops voor
zwangeren en moeders door UCLL-studenten Vroedkunde en Verpleegkunde. Zij worden
hierin ondersteund door docenten en onderzoekers van de hogeschool.
Quotes
Minister Vandeurzen had het over de toekomst van breed toegankelijke gezinsondersteuning in
Vlaanderen en hoe het project ZUMa daar perfect bij aansluit: “ZuMa is een heel mooie samenwerking
tussen onderwijs en de lokale overheden, en dat pal in het centrum van Hasselt. Op een
laagdrempelige manier kunnen mensen kennismaken met het zorgaanbod. Dit past perfect in de visie
en ambitie van de Vlaamse overheid.”
Nadja Vananroye, Schepen van Welzijn Stad Hasselt, benadrukte de meerwaarde van ZuMa voor de
lokale burgers: “ZuMa is een voorbeeld van laagdrempelig werken. We willen als Stad Hasselt samen
met alle betrokkenen bekijken hoe we dit initiatief van UCLL kunnen verankeren naar de toekomst
toe. Het zou mooi zijn als we dit kunnen uitbreiden in overleg met de partners.”
Annick Bogaerts, vroedvrouw, projectleider ZuMa en coördinator Expertisecel Moeder en Kind van
hogeschool UC Leuven-Limburg gaf een toelichting bij het project en de betrokkenheid van de
stakeholders: “Je kan vrij binnen lopen, jonge moeders kunnen hun kind komen voeden, onze
studenten Vroedkunde en Verpleegkunde staan klaar bij vragen, er is de kans om andere jonge
ouders en zwangeren te ontmoeten. ZuMa zal ook regelmatig workshops aanbieden.”
Over het project ZuMa
Het open huis ZuMa is gericht op toekomstige en jonge gezinnen: zwangere of pas bevallen vrouwen,
jonge ouders en de kinderen zelf (0 tot 3 jaar). Hogeschool UC Leuven-Limburg maakt voor dit
maatschappelijk dienstverleningsproject van de laatstejaarsstudenten Vroedkunde en Verpleegkunde
een deel van de directiekantoren in de oude Dekenij op de Zuivelmarkt in Hasselt vrij.
ZuMa is vrij toegankelijk. Het zal interactieve workshops aanbieden rond een gezonde leefstijl tijdens
de zwangerschap; ter voorbereiding op het ouderschap; en over het opvoeden van jonge kinderen. Er
is ook een ruimte beschikbaar om (borst)voeding te geven. Actoren uit het werkveld kunnen via ZuMa
hun aanbod kenbaar maken.
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Over hogeschool UC Leuven-Limburg
KHLeuven, KHLim en Groep T (Lerarenopleidingen) werken intens samen onder de nieuwe naam UC
Leuven-Limburg. Het is de ambitie van UC Leuven-Limburg om de sterkste opleidingen in Vlaanderen
aan te bieden binnen een internationaal profiel en een sterke band met de KU Leuven. Door de
samenwerking en integratie kan er meer ingezet worden op vernieuwend onderwijs, investeringen en
onderzoeksprojecten in de regio. UC Leuven-Limburg biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan
op 10 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 15 000 studenten en 1 600
medewerkers is de samenwerking een van de grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen.
UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.
Meer info op www.ucll.be.

