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Bianca Debaets bouwt ‘Digitruck’ in Kinshasa
Mobiel en duurzaam dichten van de digitale kloof samen met Close the Gap
Brussels Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets ondersteunt Close the
Gap voor de bouw van een "Digitruck" die vanaf de tweede helft van 2016 in Kinshasa (DC Congo)
zal worden ingezet. De stad Kinshasa zal een officiële partner worden van het Brussels Gewest via
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
Een "Digitruck" is een mobiel informaticalokaal ingebouwd in een container. Deze klas is uitgerust
met 20 computers en is verbonden met het internet. Daarnaast is er ook een LED-scherm en een
printer aanwezig. De zonnepanelen op het dak van de container voorzien de klas van elektriciteit. De
bouw en assemblage van de Digitruck gebeurt in Kinshasa, onder leiding van de vzw Close the Gap,
gespecialiseerd in het dichten van de digitale kloof. Close the Gap beschikt over een brede ervaring
op dat vlak op het Afrikaans continent.
"Dit initiatief laat me toe om twee van mijn bevoegdheden te combineren : ik ben blij om actief mee
te werken aan het dichten van de digitale kloof door een mobiele informaticaklas ter beschikking te
stellen ", verduidelijkt Staatssecretaris Bianca Debaets bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking,
maar ook voor ICT en Digitalisering. "Naar aanleiding van het bezoek van aartsbisschop Desmond
Tutu in België een jaar geleden heeft de vzw Close the Gap de gelegenheid gehad om een "Digitruck"
voor te stellen en ik was meteen overtuigd van het nut. Zelfs in een grootstad zoals Kinshasa zijn er
veel mensen die geen toegang hebben tot ICT of het internet. Met dit project zullen we heel wat
mensen kunnen ondersteunen omdat deze mobiele informaticaklas op veel verschillende plaatsen
kan worden ingezet.”
In de Digitruck zullen op steeds wisselende plaatsen informaticalessen worden gegeven aan de
volgende groepen: leerlingen uit basis- en middelbare scholen, meisjes- en vrouwenverenigingen,
lokale verenigingen en het gemeentepersoneel. De lessen zullen worden gegeven door lokale
opleiders en mensen uit NGO's.
“Deze samenwerking geeft ons nu de kans om in Kinshasa met lokale partners impact te creëren bij
doelgroepen die niet aangesloten zijn op een (betrouwbaar) elektriciteitsnet. Het is een uitgelezen
kans om de sterktes van dit concept, met name mobiliteit, robuustheid, zonne-energie en toegang tot
stabiel internet in de meest uitdagende gebieden in te schakelen voor jobcreatie en opleiding”, zegt
Olivier Vanden Eynde, Managing Director & Oprichter van Close the Gap.

In DR Congo is volgens cijfers van plaatselijke overheden slechts 8% van de bevolking verbonden met
het internet, maar dit cijfer neemt voortdurend toe. Het enthousiasme voor nieuwe
informaticatechnologieën is heel groot.

Over Close the Gap

Close the Gap is een Belgische non-profitorganisatie die de digitale kloof tussen Westerse landen en
ontwikkelingslanden, maar ook binnen onze eigen maatschappij, tracht te dichten. De organisatie
geeft ook ICT-materiaal een nieuw leven. Daarmee kunnen scholen, universiteiten, ziekenhuizen,
microfinancieringsinstituten en andere sociale projecten kinderen, gezinnen en gemeenschappen
meer kansen bieden. Ter plaatse zorgen lokale partners voor de distributie, het onderhoud en ICTopleidingen. Eens de computers aan het einde van hun tweede leven zijn, worden ze opgehaald en
lokaal gerecycleerd. Meer informatie over de vzw op www.close-the-gap.org.
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