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Wanneer de Stad de levensduur van haar computers verlengt om 
de digitale kloof te verminderen 

 

Het afgedankt materiaal van de Stad Brussel zal systematisch hernieuwd worden om aan  de 
talrijke aanvragen van het Brussels en Internationaal associatief milieu te voldoen 

 

Brussel, Dinsdag 8 juli 2014  
 
Deze maandag, op initiatief van de Schepen vertegenwoordig voor Informatica en 

Gelijke Kansen Mohamed Ouriaghli (PS), heeft de Gemeenteraad van de Stad Brussel de 
ondertekening van overeenkomst tussen de Stad Brussel, Gial en de vzw « Atelier TIC 
Tanneurs » goedgekeurd. Het doel van de vennootschap is om systematisch het informatica 
materieel dat gedeclasseerd en uit de omloop genomen werd te hernieuwen om enerzijds 
tegen de digitale kloof te strijden (door gratis computers aan scholen en vragende 
verenigingen te verlenen) en anderzijds haar afval te verminderen en het levensduur van haar 
machines te verlengen. De keuze van de vennoot heeft ook een sociaal doel daar de vzw 
“Atelier TIC Tanneurs” tot doel heeft om werkloze ervaren informatici aan het werk te stellen 
met de opdracht hun knowhow over te dragen aan personen die hun kansen op de 
arbeidsmarkt wensen te verbeteren en zo hun socio-professionele instroom te 
vergemakkelijken. 

 
Mohamed Ouriaghli onderstreept de omvang van zijn actie : “Regelmatig wordt aan 

de Stad Brussel gevraagd om het associatief milieu te ondersteunen en de digitale kloof hier 
in Brussel te verminderen (huiswerkscholen, Huis van Tewerkstelling, verenigingen die de 
inclusie van alle vrouwen in de maatschappij verdedigen, onthaal van de buitenlandse 
nieuwkomers) of elders in de wereld (Kinshasa, Djibouti, Senegal, Tanzania). Deze 
overeenkomst zal onze actie systematiseren en het tijdbestek voor de vernieuwing en het 
transport van materiaal te verminderen. En dit ten behoeve van een publiek dat computers 
van hoge kwaliteit nodig heeft.” 

  
Concreet bestaan de computers uit een centrale eenheid, een harde schijf, een 

toetsenbord en een muis. Hierbij komt nog een scherm. Gial, de informatica operator van de 
Stad Brussel zal voor de nodige transferten van materieel zorgen, na de eventuele gegevens op 
de schijven en alle sporen van oorsprong te hebben verwijderd. Na hernieuwing worden de 
computers met een vrij operating system uitgerust in lijn met de verwachtingen van het 
materieel, een e-mail programma, beschermingsmiddelen om veilig op Internet te surfen en 
een gratis kantoorsuite.  
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