Grimbergen leert surfen op de bus
Het Nieuwsblad/Brussel-Noordrand - 08 Dec. 2007
Pagina 28

Grimbergenaren konden opstappen op de internetbus, om er een initiatiecursus surfen op het web te volgen.
Marijke Pots
Steeds vaker word je geconfronteerd met het typische zinnetje 'voor meer informatie, surf naar www...'.
Maar veel mensen zijn nog niet vertrouwd met het internet, dat een rijke infobron is. Daarom liet het Grimbergse OCMW de internetbus
halt houden op de parking van dienstencentrum Ter Borre.
'Uit een enquête van de federale overheidsdienst Economie bleek dat een derde van de Belgen nog nooit het internet raadpleegde,
werkzoekenden, laaggeschoolden en senioren lopen achterop. Daar willen we in onze gemeente graag wat aan doen', zegt Ingrid
Hanssens, coördinator van het Lokaal Sociaal Beleid.
160 Grimbergenaren kregen de kans om gratis kennis te maken met het internet via vzw Piazza dell'Arte en Belgacom. Piazza dell'Arte
bouwde een bus uit tot informaticalokaal voor initatielessen, die drie uur duren. In totaal werden deze week tien sessies gegeven.
Groeien
'Wie niet meekan met internet, wordt uitgesloten', vindt Johan Stallaert (62). 'Verenigingen sturen geen brieven meer per post, alles
gaat via het internet', weet hij. Daardoor is hij altijd aangewezen op anderen, die het internet moeten raadplegen in zijn plaats. 'Mijn
kleinkinderen van drie en vijf jaar kunnen al met de computer overweg, het is niet te geloven hoe ze er spelenderwijs mee leren
omgaan. Deze cursus was leerrijk, maar veel te kort. Het is net genoeg om je goesting te doen krijgen, maar daarna moet je er vooral
zelf mee bezig zijn om het echt te leren. Ik ga mezelf moeten verplichten om me een uur achter de computer te zetten, ik hoop dat ik
gemotiveerd genoeg ben.'
Diane Van Wichelen (60) en haar echtgenoot hebben nog geen computer. 'In onze omgeving zijn mensen daarover soms verbaasd',
zegt Diane. 'In feite hebben we internet niet nodig, er zijn zoveel andere interessante bezigheden. We zijn heel vaak weg en profiteren
van andere zaken, nu ben ik bijvoorbeeld bezig met kerstkaartjes maken. Maar het is een positieve zet om een computer in huis te
hebben.' Een vijftal jaar geleden volgde Diane ook al een internetcursus. 'Je moet oefenen, anders vergeet je alles. Het is een beetje
zoals vroeger, leren typen zonder typmachine of leren naaien zonder naaimachine', zegt de vrouw. 'We hebben in de internetbus
een goede uiteenzetting gekregen, en ik heb veel genoteerd. Maar het blijft moeilijk op drie uur iets te leren. Ermee bezig zijn is de
boodschap.'
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