
Anderlecht opent studiezalen voor studenten tijdens de blok

Om de  Anderlechtse  studenten  uit  het  hoger  onderwijs  te  helpen  om hun  eindexamens  in  de  best

mogelijke omstandigheden voor te bereiden, stelt de gemeente Anderlecht vanaf dinsdag 2 juni twee

gemeentelijke ruimtes ter beschikking. De studenten kunnen hier in alle rust studeren, terwijl de regels

van social distancing worden gerespecteerd. Een initiatief van schepen van Franstalige Jeugd Fatiha El

Ikdimi, met de steun van het college van burgemeester en schepenen.

Vanaf dinsdag 2 juni opent de gemeente Anderlecht voor studenten uit Anderlechtde, de culturele ruimte

Espace 16 Arts (Rossinistraat 16 in Anderlecht - van 8u tot 15u) en de polyvalente zaal van het Buurthuis

Scheut (Léopold de Swaefstraat 10b in Anderlecht -  van 9u tot 17u).  De ruimtes bieden plaats aan 15

personen en worden ingericht zodat de studenten hun examens in alle rust, en met voldoende afstand,

kunnen voorbereiden. Uit voorzorg moeten de studenten de hele week dezelfde zijn en zich aan het begin

van elke nieuwe week opnieuw inschrijven.

Geïnteresseerde  studenten  kunnen zich  ter  plaatse  gratis  inschrijven of  reserveren door  contact  op  te

nemen met het PIF (Franstalig Jeugdinformatiepunt van de gemeente Anderlecht), via Facebook "Pif1070"

of door te bellen naar 0490 523 862.

Schepen van Franstalige Jeugd Fatiha El Ikdimi liet het volgende optekenen: "Spijtig genoeg hebben vele

studenten thuis de ruimte en de rust niet om zich goed voor te bereiden. Bovendien kunnen ze door de

coronacrisis niet naar de studieruimtes die meestal open zijn in hun school of universiteit. Daarom hebben

we besloten om in Anderlecht twee studiezalen te openen om dit dringende probleem aan te pakken".

Het initiatief om studieruimtes aan te bieden, sluit aan bij de oproep van minister van Hoger Onderwijs

Valérie Glatigny, die de gemeenten vorige week had uitgenodigd om aangepaste ruimtes te openen waar

studenten kunnen blokken.
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Studenten kunnen zich in de Escpace 16 Arts voorbereiden op hun examens.
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