Persbericht

Bulgaren volgen week les aan hogeschool
Zeven Bulgaren uit het dagcentrum jongvolwassenen met een beperking uit Gabrovo volgen een
week les aan de Odisee hogeschool. De opleiding in Aalst professionaliseert de Bulgaarse
hulpverleners zodat ze betere hulpverlening kunnen bieden en kadert ook in de jumelage Aalst‐
Gabrovo.
Nuttig project
“Het zijn docenten uit de opleiding Verpleegkunde die een cursus ontwikkeld hebben speciaal op
maat van deze hulpverleners”, zegt Candice De Windt, campusdirecteur van de Odisee hogeschool,
“Ze krijgen les in het Engels over pathologie, communicatie, verpleegkundige zorg, observatie en
rapportering, planmatig werken en gedragsbeïnvloeding”. Dit is een nuttig project vindt Candice De
Windt: “We werken reeds enkele jaren samen met Willy Van Impe en het ereconsulaat van Bulgarije.
De expertise die we binnen onze opleiding Verpleegkunde hebben, kunnen we nu ook inzetten voor
buitenlandse partners en dat is ook voor de docenten leuk want op dit moment zijn er nog geen
studenten op de hogeschool. Op termijn denken we zelfs aan een permanente samenwerking tussen
onze hogeschool en de plaatselijke universiteit in Gabrovo”.
Theorie en praktijk
“In november gaan er dan drie docenten van de Odisee hogeschool naar Bulgarije en trainen de
hulpverleners verder in hun eigen omgeving”, aldus Willy Van Impe, ereconsul van Bulgarije. “Dat zal
ongetwijfeld ook voor de Aalsterse docenten verrijkend zijn want in Gabrovo heeft men minder middelen
dan wij hier in het Westen. Toch probeert men daar aan kwalitatieve hulpverlening te doen”.
Dankbaar
Iskra Doychinova en Silvia Cherkezova zijn twee van de Bulgaarse cursisten en vertellen over hun ervaring:
“We zijn hier nu drie dagen en hebben al heel wat gezien. De eerste dag was wel lastig want we kwamen
van het vliegtuig bijna rechtstreeks het leslokaal binnengewandeld. Ondertussen leerden we ook al de stad
Aalst kennen. Aalst is een interessante stad. We houden van de kleine straatjes en de mix van oude
gebouwen en moderne infrastructuur. Onder elkaar hebben we al gezegd dat we vinden dat men hier stijl
heeft: de huizen zijn mooi, de pleintjes gezellig en zelfs de kledij die men hier draagt is stijlvol. ’s Avonds is
het wel rustig in Aalst hebben we ondervonden, maar dat zou in het weekend anders zijn. Dan zijn we wel
al terug thuis”. De studenten zijn ook dankbaar: “We zijn heel blij dat we kunnen deelnemen aan deze
opleiding aan de hogeschool. Alles is goed georganiseerd en de input die we hier krijgen is heel nuttig voor
onze zorgsector”.
De opleiding wordt mogelijk gemaakt dankzij steun van de provincie Oost‐Vlaanderen, Wereldmissiehulp,
de Lionsclub Gabrovo, Roger Ophalvens en de stichting Marcel De Bisschop.
Meer informatie:
Willy Van Impe, ereconsul Bulgarije, willy.van.impe1@pandora.be, 0473 94 33 28
Koen Van de Moortele, communicatie Odisee Aalst, 0497 58 31 78

