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Studenten Verpleegkunde UCLL vaccineren 700 asielzoekers
Vaccinatiecampagne start op 27 februari in Opvangcentrum HouthalenHelchteren
www.flickr.com/photos/persucleuvenlimburg
Derdejaarsstudenten Verpleegkunde van hogeschool UCLL’s Campus Liza helpen, op
verzoek van het vluchtelingenopvangcentrum van Houthalen-Helchteren, bij
het vaccineren van de bewoners van het opvangcentrum. De grootschalige
vaccinatiecampagne neemt 6 zaterdagen in beslag. Alvast 42 UCLL-studenten nemen
gespreid over verschillende weekends deel. Er zullen in totaal 700 asielzoekers
gevaccineerd worden.
De oproep maakt deel uit van het sensibiliseren van UCLL’s studenten Gezondheid & Welzijn voor de
vluchtelingenproblematiek. Johan Robijns, derdejaars Verpleegkunde bij UCLL: “Het zal voor ons als
laatstejaars een leerrijke ervaring zijn, en een kans om ons onder te dompelen in de diversiteit van onze
gemeenschap.” Jan Jacobs, lector UCLL: “Op deze manier worden onze laatstejaars studenten
geconfronteerd met deze vluchtelingencrisis. Het is een ervaring die hen breder doet kijken, om zo ook
de diversiteit in onze samenleving een meer visueel karakter te geven.”
De studenten van hogeschool UCLL zetten zich ook op andere vlakken in voor de vluchtelingen. Zo
engageren 240 studenten van de Lerarenopleiding (Kleuter/Lager/Secundair) zich om de opvangcentra
in Houthalen, Heusden-Zolder, Overpelt, Lanaken en Sint-Truiden te ondersteunen bij de opvang van
kinderen van vluchtelingen.
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Over hogeschool UC Leuven-Limburg
Hogeschool UC Leuven-Limburg is ontstaan uit de hogescholen KHLeuven, KHLim en GroepT
(lerarenopleidingen). Het is de ambitie van de hogeschool 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 14.500 studenten en 1700 medewerkers
is de samenwerking een van de grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC LeuvenLimburg is lid van de Associatie KU Leuven.
De hogeschool bestaat uit 3 groepen: ‘Lerarenopleidingen’, ‘Management en technologie’ en
‘Gezondheid en welzijn’. Een groep bundelt opleidingen en onderzoeks- en dienstverleningsactivitei-ten.
Elke groep heeft eigen partners, kansen en uitdagingen en telt ongeveer 5000 studenten en 500
medewerkers.
Meer info op www.ucll.be.

