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Leuvense en Limburgse rode neuzen van hogeschool UCLL
fietsen elkaar tegemoet
Uitdaging van algemeen directeur bij meer dan 1000 neuzen
Download de foto’s van de fietstocht op de Flickr-pagina van Perscommunicatie UCLL.
Hij had het aan zichzelf te danken, de algemeen directeur van hogeschool UCLL: “Verkopen
we bij UC Leuven-Limburg tegen 25 november, middernacht meer dan 1000 rode neuzen,
dan fiets ik van mijn kantoor in Leuven, naar Limburg!” Marc Vandewalle hoefde zo lang
niet te wachten, want minder dan een week nadat zijn ‘challenge’ op de campussen rond
ging, stond de teller al op 1000+.
Davy Vansteenkiste, docent op Campus Gasthuisberg en bezieler van de uitdaging: “De hogeschool
moedigde ons oorspronkelijk aan om de Rode Neuzen acties letterlijk en figuurlijk zo dicht mogelijk bij
de studenten en medewerkers te houden, verbonden aan wat bij de jongeren en collega’s op de
campussen echt leefde. Maar het nam zo’n vaart dat ik het niet kon laten om naar onze algemeen
directeur te stappen en Marc nam de uitdaging om die 60 km te fietsen meteen aan!”
Aandacht voor een bijzondere plek voor jongeren
Toen hij afgelopen zaterdag met leden van het directieteam en trekkers van de Rode Neuzen acties op
UCLL startklaar stond, waren al meer dan 1200 neuzen de deur uitgegaan. Vanop Campus Diepenbeek
vertrok ook een groep voor de 60 km richting Leuven. De fietsende UCLL’ers troffen elkaar bij Huize
Sint-Vincentius in Zelem, een vzw die jongeren in kwetsbare leefsituaties begeleidt. Marc Vandewalle:
“Eerlijk: het droge weer maakte de uitdaging wat minder zwaar. Maar uiteindelijk ging het ook niet om
de ‘sportieve prestatie’, maar om de aandacht die we hier binnen en buiten de hogeschool mee konden
opwekken voor de noden van jongeren die zich voor een kortere of langere periode in hun leven, erg
kwetsbaar voelen.”
Vergaderen in kilt
Meer dan 1000 neuzen, dat haal je niet zomaar, natuurlijk. Zo beloofde bv. het groepshoofd Gezondheid
& Welzijn van UC Leuven-Limburg de personeelsvergadering in Schotse kilt voor te zitten, dansten
studenten zich warm voor een inzamelactie en daagden velen hun docenten uit. De hogeschool
verspreidde ook een filmpje over het belang van praten bij zelfmoordgedachten, gemaakt i.s.m. UCLLstudenten via de kanalen van de Rode Neuzen campagne. Ondertussen lopen de acties op UC LeuvenLimburg door.
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Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL 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 hogeschool een van de grootste verstrekkers van
hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven en zet in op vernieuwend
onderwijs, investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. Het is de ambitie van UCLL om de sterkste opleidingen
in Vlaanderen aan te bieden binnen een internationaal profiel en een sterke band met de KU Leuven.
De hogeschool bestaat uit 3 groepen: ‘Lerarenopleidingen’, ‘Management en Technologie’ en ‘Gezondheid en
Welzijn’. Een groep bundelt opleidingen en onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten. Elke groep heeft eigen
partners, kansen en uitdagingen en telt ongeveer 5000 studenten en 500 medewerkers.
Meer info op www.ucll.be.

