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Minister Beke bezoekt vaccinatiecentrum Webbekom
Zaterdagnamiddag kreeg Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke een rondleiding in het
vaccinatiecentrum van Webbekom.
Het is de tweede keer dat de gemeenten de handen in elkaar slaan om hun inwoners tegen COVID-19 te
vaccineren, samen met de Eerstelijnszone Demerland. Minister Beke kon er vaststellen dat men er in enkele
weken tijd in geslaagd is om het leegstaande gebouw van Interleuven om te bouwen tot een performant
vaccinatiecentrum, waar de bewoners van Bekkevoort, Diest, Halen en Scherpenheuvel-Zichem terechtkunnen
voor hun (booster)prik tegen COVID-19.
Vlaams minister Wouter Beke: “Door de beslissing om alle Vlamingen een boosterprik aan te bieden, zijn
sommige vaccinatiecentra moeten uitbreiden of opstarten. Ik ben tevreden om te zien hoe de eerstelijnszone
Demerland alles in het werk heeft gesteld om mensen vlot te kunnen vaccineren en het vaccinatietempo op te
krikken. Door dit lokaal te organiseren proberen we dicht bij de mensen te staan.”
"Na enkele intensieve weken voorbereiding werd het centrum in sneltempo opgebouwd. Met Golazo hebben
we gelukkig veel ervaring om op korte termijn een hele logistiek op poten te zetten. Als "jongste"
vaccinatiecentrum van Vlaanderen zijn we tevreden dat minister Beke de vinger aan de pols houdt en ons
centrum bezoekt. Deze erkenning geeft ons een booster om er de volgende weken tegen aan te gaan,”
centrumverantwoordelijke van VC Webbekom.
Ook ditmaal kunnen de vier gemeenten rekenen op honderden vrijwilligers. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk
voor de administratie en de prikjes. Zij zorgen er bijvoorbeeld ook voor dat alle kinderen en jongeren met een
goed gevoel naar huis gaan. Zo sprak de minister ook met vrijwilliger Geert die vandaag 65 jaar wordt en “liever
een cadeau geeft door in het vaccinatiecentrum te komen werken, dan eentje te krijgen.”
Vlaams minister Wouter Beke: “De medewerkers en vrijwilligers vormen het hart van de vaccinatiecampagne.
Dankzij hen kunnen we al verschillende maanden op een hoog tempo de Vlamingen vaccineren. Het is steeds
fantastisch om te zien hoe vele mensen dit met veel enthousiasme en warmte doen. Ik wil hen daar hartelijk
voor bedanken.”
In totaal werden zo’n 13.000 prikken gezet in Webbekom, maar ook de komende weken wordt er nog volop
gevaccineerd, doordat veel mensen moesten annuleren vanwege quarantaine of ziekte. Daarnaast is ook de
vaccinatiecampagne voor de jongeren van 12 tot 17 jaar opgestart en volgt nog de 4e prik voor mensen met
een verzwakt immuunsysteem.

