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Rotary Genk-Noord helpt met laptops
Gisteren om 19:23 door Jef Gabriels

Genk - Van thuis uit lessen volgen zonder laptop lijkt catastrofaal. En dat is het ook
voor kinderen uit (kans)arme gezinnen waar er geen laptop en zeker geen vaste
personal computer aanwezig is. Zo zijn er meer dan je op het eerste zicht zou denken.
Rotary Genk-Noord helpt mee aan een oplossing die er voor het einde van de
paasvakantie moet zijn.
Digital for Youth probeert samen met de Koning Boudewijnstichting een globale
oplossing te vinden voor het probleem. Daarom roepen ze bedrijven, organisaties en
verenigingen op om bruikbare laptops te schenken. Die worden dan gewist,
klaargemaakt voor gebruik en in samenspraak met de onderwijskoepels verdeeld over
de scholen en daar ook geleverd.
Er zijn momenteel nog steeds te weinig laptops beschikbaar zodat ongeveer één derde
van de doelgroep niet kan bediend worden. In het Genkse en in Zutendaal probeert de
Vincentiusvereniging, bekend om haar strijd tegen kinderarmoede, de kloof te
overbruggen. Ze werkt daarvoor samen met het OCMW en met schooldirecties zodat
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dubbels vermeden worden.
Rotary Genk-Noord, een vaste sponsor voor de werking van de Vincentiusvereniging
helpt daarbij. Voor voorzitter Marthe Neven en coördinator van de actie Bernard
Vanhaesebrouck is het vanzelfsprekend dat hun serviceclub zich in deze moeilijke
tijden ook onvoorwaardelijk inzet om de problemen in de onmiddellijke omgeving te
helpen oplossen. Op enkele dagen tijd wisten de leden zestien laptops te verzamelen
die door de firma Compu City gewist en op punt gesteld werden. Bernard
Vanhaesebrouck overhandigde deze laptops aan Guido Vandebrouck, voorzitter van
Vincentiusvereniging en Guy Renders, coördinator voor Vincentius. Deze vereniging
zorgt er in overleg met het OCMW voor dat de laptops op de juiste plaats terechtkomen
zodat misbruik vermeden wordt.
Pittig detail. De beslissingen binnen de club hierover werden digitaal genomen omdat
de wekelijkse clubvergaderingen reeds sinds begin maart, dus voor de lockdown, voor
onbepaalde tijd opgeschort zijn.
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