PERSBERICHT
Laptopproject genomineerd voor armoedeprijs

Genk, 16 juni 2017 – In aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin reikten staatssecretaris voor
Armoedebestrijding Zuhal Demir en de POD Maatschappelijke Integratie vandaag de Federale Prijs
Armoedebestrijding 2017 uit. Het laptopproject van OCMW Genk, erop gericht om de digitale kloof
bij kwetsbare gezinnen te verkleinen, was een van de genomineerden. De prijs ging uiteindelijk
naar RIMO Limburg.
Ria Grondelaers, voorzitter OCMW Genk: “Genk wil een warme, zorgzame stad zijn voor zijn
inwoners. Er zijn in onze stad heel wat mensen die het moeilijk hebben en een extra ondersteuning
nodig hebben. Armoede is een grote zorg, en zeker als ze kinderen treft. Het geven van kansen aan
kinderen is dan ook een van de beleidsprioriteiten in Genk.”
Sinds 2014 is er met Cindy Serrani een lokaal aanspreekpunt kinderrechten actief binnen het OCMW.
Eén van haar kernopdrachten is het ontwikkelen en ondersteunen van projecten die voorzien in
directe en gerichte begeleiding van de meest kwetsbare Genkse gezinnen. Het laptopproject is daar
een van.
Cindy Serrani, projectmedewerker kinderrechten: “Het doel van het laptopproject is de digitale kloof
bij kwetsbare gezinnen verkleinen. Het kind staat hierbij centraal. Genkse kinderen en hun ouders
krijgen van de Soroptimist International Club Genk gedurende het ganse schooljaar een laptop in
bruikleen. Er wordt ook vast en mobiel internet op maat van het gezin voorzien. Minstens even
belangrijk is de begeleiding waar het gezin het hele jaar op kan rekenen. Zo kunnen de kinderen gratis
deelnemen aan studie-, leer-, en/of opvoedingsbegeleiding via Campus O³, het Genkse Huis van het
Kind. De ouders kunnen terecht bij het Centrum voor Basiseducatie voor een gratis computercursus,
waardoor ze niet alleen hun kind kunnen helpen bij het maken van huiswerk, ze ontwikkelen hier ook
een netwerk van ouders met kinderen met dezelfde vragen en verzuchtingen. Tot slot zorgt
ontmoetingshuis De Sfeer voor de nodige ondersteuning bij allerlei vragen over of problemen met de
laptop.”
“In het kader van armoedebestrijding leent het medium zich uitstekend om gezinnen kansen te geven
op vlak van maatschappelijke participatie. Het gevoel van eigenwaarde van de ouders die dit ter
beschikking kunnen stellen aan hun kinderen is van onschatbare waarde. Het erbij horen, het creëren
van onderwijskansen, het netwerken met andere ouders is cruciaal in de strijd tegen armoede.” stelt
Grondelaers. “Daar waar de hoofddoelstelling van het project was om de digitale kloof te verkleinen,
stellen we vast dat de aanwezigheid van een laptop en internetaansluiting ook zorgt voor concrete
veranderingen op andere levensdomeinen: toeleiding tot gezinsondersteuning, internetbankieren, …
We willen dit project dan ook graag verderzetten, liefst structureel in onze werking inbouwen. Deze
nominatie is daarbij alvast een opsteker.”
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