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ZuMa, open huis voor toekomstige en jonge gezinnen van UCLL
in Hasselt, viert 1-jarig bestaan
Foto in bijlage: jonge moeders en medewerkers van UCLL vieren feest
Eén jaar geleden zwaaide hogeschool UCLL in Hasselt de deuren van ZuMa open. Dit open
huis ondersteunt zwangere koppels en jonge gezinnen bij allerhande zorg- en
opvoedingsvragen. Naast een aanbod van specifieke workshops en
borstvoedingsbegeleiding zijn ze recent ook gestart met de ZuMa babbel. Lut Brouwers,
lector bij UC Leuven-Limburg en vroedvrouw en borstvoedingsconsulente: “Zwangeren en
(groot)ouders komen voor deze babbel op vrijdag samen om op een ongedwongen manier
ervaringen te delen met elkaar.”
Lage drempel
“Toeval wil dat Nadja Vananroye, nieuwe burgemeester van Hasselt, net een jaar geleden het open
huis ZuMa@UCLL officieel opende, en dit samen met minister Jo Vandeurzen”, zegt Ria Bollen
directeur onderzoek en dienstverlening van de UC Leuven-Limburg (zie foto onderaan). De toenmalige
schepen van Welzijn en Gezin ziet ZuMa als een voorbeeld van laagdrempelig werken en wil samen
met de stad en alle betrokkenen bekijken hoe dit initiatief verankerd en uitgebreid kan worden.
Living Lab
“Na een succesvol jaar op ZuMa zijn de plannen voor 2016-2017 veelbelovend”, zegt Ellen Nijs, lector
bij UCLL en vroedvrouw en seksuologe binnen het ZuMa-team. “We zullen ZuMa verder uitbouwen als
‘Living Lab’ waarin zowel onze studenten, docenten en onderzoekers, als onze werkveldpartners en de
doelgroep van jonge en toekomstige gezinnen samengebracht worden.”
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Nadja Vananroye, nieuwe burgemeester van Hasselt, opende precies een jaar geleden het open huis
ZuMa van hogeschool UCLL in Hasselt, samen met minister Jo Vandeurzen

Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bacheloropleidingen aan op 10 campussen in Limburg en VlaamsBrabant. Met meer dan 14 500 studenten en 1 700 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 5 000 studenten en 500 medewerkers.
Meer info op www.ucll.be.

