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Gomputers uan
Biieen uoor
Goods for Gambia
HOOGEVEEN - De komende weken zalop alle locaties van Stich-

ting Bijeen, het openbaar primair ondeffis in de gemeente

Hoogeveen, een geheel nieuw ict-systeem worden geïnstalleerd.
De steeds verder ontwikkelende mogelijkheden wagen om een
krachtige voorziening op dat gebied. Op veel locaties wordt met
tablets en laptops gewerkt, waardoor flexibele werkplekken en

inzet mogelijk zijn.

Dat houdt in dat veel vaste werksta- het schenken van hun computers aan
tions overbodig raken, terwijl de appa- stichting Goods for Gambia. Een goed
ratuur nog goed bruikbaar is. \hnuit moment om de gift officieel te màken

de visie dat onderwijs voor elk kind door de overhandiging van één van
ter- wereld mogelijk moet zijn, het de computers door Zweers Wijnholds,
ligltt qet goede voorzleningen, heeft algemeen directeur van Bijeen, aan
Bijeen besloten de wijkomende com- Allan Vos, voorzitter van de stichting
puters te schenken aan de stichtine Goods for Gambia.
Goods for Gambia. Deze organisatié De komende weken zullen in stilte
zetzichonderandereinomscholenen steeds van deze overdrachten plaatsinstellingen in Gambia te voorzien van vinden. Bijeen is blij met deze aètie bij
bruikbare materialen en apparaten. te dragen aan duuriaam materiaalgeMet regelmaat vertrekt er een contai- bruik en daarbij vooral het onderwijs
ner met hulpgoederen naar Gambia, in Gambia te kunnen ondersteunen.
waar vanuit een centraal 'basecamp Bijeen heeft een goed eontact met de
wordt glzorgd voor de distributie. De stichting en weet dat er zorgvuldig
eerste Bijeencomputers zijn inmid- op wordt toegezien dat de computers
dels naar Gambia vertrokken. Deze en hulpgoederen door leden van de
week is obs Villa Kakelbont aan de stichtingzelf opdejuisteplekworden
beurt voor de installatie en daarmee afgeleverd.

Onder het toezíend oog Dan de l,eerl.íngen oan obs VílLa Kakel,bont ouer\glndlgen wethouder Gert Vos en algemeen dírecteur uan Br,jeen Zweers
WijnhoLds de computers aon Al,l,anVos uan sttchtíng Goods for Gambr,a.

