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Al 400 oude gsm's en laptops hersteld en
verdeeld onder kwetsbare Gentenaars

Tien vrijwillige reparateurs hebben in De Meubelfabriek in de Brugse Poort in

totaal al zo'n 400 oude gsm's en laptops hersteld. Die werden daarna onder

kwetsbare Gentenaars verdeeld. Nog 200 toestellen liggen klaar voor herstel, en

om de kaap van 1.000 te bereiken, zorgt de Stad Gent voor handige inzamelkasten

op verschillende locaties.

Eerste oproep succes

⏲



De Gentenaars gaven massaal gevolg aan een eerste oproep van de Stad Gent in april. De teller

van de inzamelactie staat momenteel op bijna 600 toestellen, waarvan er al ongeveer 400

werden hersteld: 250 laptops, 25 pc's, 107 smartphones en gsm's en 11 tablets. Die werden stuk

voor stuk onder handen genomen door 10 vrijwilligers in De Meubelfabriek, in de

Meibloemstraat in de Brugse Poort. Zij keken alle toestellen na, herstelden waar nodig, wisten

resterende gegevens en installeerden een besturingssysteem en een basispakket software. De

toestellen werden daarna herverdeeld onder kwetsbare Gentenaars.

'Het project groeide van onderuit in het heetst van de eerste coronagolf, en
boekt goede resultaten. Toegang tot digitale kanalen is vandaag belangrijker
dan ooit. Het leek ons dan ook logisch om het project sterker te ondersteunen.
Samen de stad beter maken: Gent op zijn sterkst.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Welzijn, Buurtwerk en Gelijke Kansen

Extra middelen

Het succes van het project is groot, maar toch blijft de vraag stijgen. Daarom zorgde het

stadsbestuur voor extra middelen vanuit het relanceplan corona. Op die manier kan de

inzamelactie verdergezet worden en kunnen de vrijwilligers extra ondersteuning krijgen. Het

doel is om tegen het einde van het jaar de kaap van 1.000 ingezamelde toestellen te bereiken.

'Nadat Digipolis dit voorjaar al meer dan 600 laptops uitleende aan kwetsbare
leerlingen uit het lager en secundair onderwijs, wilden ze verder gaan. Ze
brachten verschillende partners samen om dit project uit de grond te stampen.
Allemaal met één doel: de digitale kloof verkleinen.'
— Sofie Bracke, schepen van Digitalisering

Inzamelkasten

Wie een laptop, gsm, smartphone of tablet wil schenken, liefst met bijhorende oplader, kan het

toestel voortaan simpelweg achterlaten in een inzamelkast op een van deze locaties: De Krook

(Makebaplein 1), de bibliotheek van Sint-Amandsberg (Halvemaanstraat 92), Lokaal

Dienstencentrum De Vlaschaard (Jubileumlaan 219), Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel

(Meulesteedsesteenweg 510) en Buurtcentrum Gentbrugge tijdens de openingsuren van Let's

Save Food en Kaffie Is Kaffie (Emiel Hullebroeckplein 1). De inzamelkasten worden in de loop

van maandag 21 september 2020 geïnstalleerd.



De inzamelactie en verdeling van digitale toestellen is een samenwerking van de Stad Gent,

De Rode Lotus vzw, Digitaal.Talent@Gent, Gents Solidariteitsfonds, Ivago, Kras-diensten en

Masala vzw.

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Fee Vandepitte, Dienst Ontmoeten en Verbinden, gsm 0478 95 06 07, e-mail

fee.vandepitte@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Inzamelactie digitale toestellen: doe je mee?

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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