UCLL’s Campus Sociale School meent het met fairtrade
Schepen Denise Vandevoort reikt Fairtrade-titel uit
Download de foto van de uitreiking via de Flickr pagina van Perscommunicatie UCLL.
De trekkersgroep FairTradeGemeente Leuven reikte woensdagmiddag de titel ‘Deze
school meent het’ uit aan Campus Sociale School van hogeschool UCLL. De titel komt er
n.a.v. een studieproject van de studenten Sociaal Werk in opdracht van Oxfam
wereldwinkels regio Leuven. De studenten ondernamen verschillende acties op hun
campus in Heverlee en gaven de aanzet voor een beleid voor de toekomst. Het resultaat
zette Oxfam ertoe aan de campus in de bloemetjes te zetten voor hun engagement voor
eerlijke handel. Denise Vandevoort, Leuvens schepen van cultuur, deeltijds
kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking overhandigde het label
met de titel ‘Deze school meent het’ aan Peter Wouters, opleidingshoofd Sociaal Werk,
Campus Sociale School, UC Leuven-Limburg.
De studenten van de afstudeerrichting Sociaal Cultureel Werk volgden in eerste instantie zelf een
vorming over eerlijke handel en gaven deze op hun beurt aan medestudenten. Op Campus Sociale
School gingen ze aan de slag met een ludieke ‘oneerlijke automaat’ die net zoals de wereldhandel
werkt volgens oneerlijke mechanismes. Ze trokken ook op pad tijdens de Dag van de Jeugdbeweging.
Benjamin Khalil Zare, een van de UCLL-studenten die meewerkte aan het studieproject, legt uit
waarom ze ook het beleid op de campus aanspraken: “We wilden ervoor zorgen dat het thema ook na
ons afstuderen blijft leven. We denken aan peter of meter die de fair trade werking ondersteunt, maar
bijvoorbeeld ook aan een ‘General College’ rond (on)eerlijke handel.”
Fair trade echt laten leven
Peter Wouters van UCLL gaf aan dat duurzaamheid al lange tijd een inhoudelijk thema is in het
curriculum van de opleidingen en ook verweven zit in de werking van Campus Sociale School. “Dit
nieuwe project van de studenten Sociaal Werk geeft een extra stimulans om fair trade ook echt te
laten leven op de campus en zichtbaarder te maken. Dat is een goede zaak, ook omdat heel wat van
onze afgestudeerden later in die sector terechtkomen.” Enkele medewerkers van Campus Sociale
School hebben ondertussen te kennen gegeven mee hun schouders onder dit project te willen zetten.
Peter Wouters deed ook een oproep naar de studenten om zich hier na de examens blijvend voor in te
zetten.
Actie, educatie en beleid
Annelies Lefevre en Soetkin Vanbeselaere van Oxfam Wereldwinkels region Leuven begeleidden mee
het project van de UCLL-studenten. Ze zet hen graag mee in de bloemetjes. “De studenten slaagden
er mooi in om de verschillende terreinen van ons werk bij Oxfam Wereldwinkels ook op te nemen in
hun project, en zo de verschillende terreinen van sociaal cultureel werk, actie, educatie en beleid toe
te passen.”
Felicitaties van Stad Leuven
Denise Vandevoort, schepen Stad Leuven: “De studenten van Campus Sociale School weten dat
eerlijke handel en eerlijke verhoudingen tussen het noorden en het zuiden, zorgen voor een echte
toekomst voor onze wereld. We zijn samen verantwoordelijk voor het klimaat, voor onze
voedselproductie, voor de mensen. Respect hebben voor lokale producenten hier en elders betekent
opkomen voor een eerlijke prijs voor de boeren, voor menswaardige arbeidsomstandigheden, voor
vrede. En de studenten van deze campus bewezen dat zij hier een hart voor hebben! Gefeliciteerd!”
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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 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 LeuvenLimburg, 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.

