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Stadscomputers krijgen nieuw leven... in Afrika: “Maar wees gerust, de gegevens van inwoners worden eerst gewist”
Vandaag om 06:00 door Ivan Elegeert

Schepen Stefan Walgraeve nam het initiatief om afgedankt IT-materiaal een nieuw leven te geven. Foto: ies
Lokeren Het stadsbestuur van Lokeren heeft een groot aantal afgeschreven maar nog perfect bruikbare computers geschonken aan
‘Close The Gap”, een internationale onderneming die ernaar streeft om de digitale kloof te verkleinen. De computers krijgen
nu een tweede leven in Afrika.
‘Close The Gap’ zoekt bij bedrijven en overheden in heel Europa continue naar tweedehands computers om te hergebruiken
bij onderwijs-, medische en sociale projecten in ontwikkelingslanden.
In totaal werden bij een eerste schenking 264 monitoren, 147 desktops, 8 laptops, 4 netwerkcomponenten, 2 printers, 8
servers en 232 harde schijven gedoneerd.
Maar voor die harde schijven gedoneerd kunnen worden, worden eerst alle gegevens van de Lokeraars verwijderd. Daarvoor
verkreeg de stad een ‘data removal certificate’ van CTG Circular.
Gegevens verwijderen
De inwoners van Lokeren kunnen er daardoor zeker van zijn dat hun gegevens niet ergens straks op één of andere Afrikaanse
computer terug te vinden zijn.
Voor de toestellen die niet langer bruikbaar waren, werd een ‘certifcate of destruction’ verkregen. Daardoor worden deze
toestellen gerecycleerd in overeenstemming met alle geldende milieuvoorschriften.
“Met dit project slaan we drie vliegen in één klap: gevoelige data wordt op een gecertificeerde manier verwijderd, bruikbaar
materiaal wordt opnieuw ingezet voor goede doelen en voor de niet langer bruikbare materialen werken we aan een optimale
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recyclage”, vertelt schepen voor ICT Stefan Walgraeve (Open VLD).
“Al het materiaal werd voor het werd verscheept ook nog eens getest op haar werking zodat de nieuwe gebruikers er meteen
mee aan de slag kunnen.”
Sinds 2003 heeft ‘Close the Gap’ al meer dan 850.000 computers ontvangen van bedrijven en overheden. Vandaag
ondersteunt de organisatie daar meer dan 5.700 projecten mee, de meeste in Afrika. Op die manier werden al meer dan 3,2
miljoen mensen geholpen. ‘Close the Gap’ ziet er nauwlettend op toe dat de geleverde goederen bij de juiste mensen
terechtkomen.
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