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TURNHOUT

Stad gaat op zoek naar laptops
Turnhout zoekt laptops voor
scholieren. “Wellicht wordt nog
een tijd ingezet op thuisonderwijs
via onlineplatformen. Maar lang
niet alle kinderen beschikken
thuis over een computer of een
internetabonnement”, zegt
schepen van Onderwijs Marc
Boogers (Groen).
“Aangezien de scholen na de paasvakantie nieuwe leerstof willen
aanbieden, lopen kinderen zonder
computer onvermijdelijk een leerachterstand op”, vermoedt Boogers. “Maar we hebben nog twee weken om een oplossing te vinden”,
zegt zijn collega Kelly Verheyen
(sp.a). “We willen dat kinderen uit
kansarme gezinnen na de paasvakantie even goed uitgerust aan de

start komen als hun klasgenoten.
Dus gaan we op zoek naar computers voor hen.”

Frakstok
Vlaams minister Ben Weyts
(N-VA) richtte eerder al het fonds
PC Solidarity op. Dat doet vooral op
bedrijven een beroep om snel tienduizend laptops in te zamelen en te
verdelen onder scholieren in het secundair onderwijs. “Er is ook een
lokaal initiatief”, weet Kelly Verheyen. “De mensen die deze winter
met de Frakstok jassen inzamelden
voor mensen in armoede, hebben
nu ook een oproep gedaan om computers een nieuwe bestemming te
geven bij mensen die er nood aan
hebben. Daar sluit de stad zich bij
aan. Wie in de buurt woont, mag de

laptop met oplader afleveren in het
Stadskantoor. Een sms sturen naar
0468.14.90.85 kan ook. Vrijwilliger Inge Jansen zorgt er dan voor
dat het toestel wordt opgehaald. Alle geschonken toestellen worden
professioneel opgeschoond en gebruiksklaar gemaakt.”
“Verschillende operatoren bieden
gratis wifi aan voor gezinnen in armoede”, zegt Marc Boogers. “Wij
hebben de scholen gevraagd om
leerlingen uit kansarme gezinnen
over dit initiatief te informeren.
Ons eigen onderwijsteam zorgt met
de scholen gecentraliseerd voor de
verdeling van wificodes. Digidak
maakt een instructiefilmpje om
mensen op weg te helpen, maar ze
zijn ook telefonisch bereikbaar om
te helpen bij de installatie.” (gvn)
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