
nemen. maar daar sum de nog 
jongc zaalonerder cen =Intel 
reeklanngen root op.  

Vakgericht 
computerwerk 
P.,11.1, 1 OM V.444 .144 tine. 
dutr.end lagerc en middelhare 
schoicn die er in Vlaanderrn 
zouden zljn, hebbrn re tot nog 
toe ten twcchonderdial op 
onzc service ten herirp ge• 
non Len pak hasisscholen 
manioc ei•hier nag mei de 
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Scholen moeten zich dringend op 
de informatiesneiweg begeven 

EC1) PC, 

a • Londe, het relmgen ore Is !ellen. ha tr u nuud grim ern rairnan 
of ern ern hall ULU bear nut ten compute. arc sun 'amen net -enter 

meet Ferdenr. Lut en Duna moat hurled Uil coode plorc wrrkne- 
menwoorPatndcikockeudec4,411d111.1104 V111. 

IB Zijn toesproak tan I I 
jolt hreft dr %lionise mi• 
nisser-presidens Lie Van 
den Brandy voompgcsteld 
dal elks moolliarige met 
ern pc most Irren omgoan, 
en zich most Women he-
wegen op dr infiinnatir-
snelwex. Dr rr going w-
hen( op een terinijn van 
minimum vier jaar am dr 
latitserMars nit het basis-
millers...4s veil routed to 
maken iie s inspirer. Zovei 
zip sve nog Met moor in-
russen ervaren srholen we' 
al welke achterstand ze 
oplopen als hun teeth's-
gen nit( sod ma nieuwe 
media zoals Internet lawn 
kennismaken. Ern °ploy, 
sing ligi, voorkipigalthans 
on fin/nail( redencii, in 

aanst ha( an tweedr - 
handseomputers. ern 
markt waar het nogjongr 
Isrdnif Era PC Services 
(WPCS) Zich sands ten 
tweetal jaar op toelegt. 

1:PC.S weeks met ccn vestal 
mensas die ten luck [id Ling. 
clung werklons waren en op 
dc gcwonc arbeichmarki gcen 
lumen mere Lieges. Zo war• 
den eery p"durende ecn half 
jaar opgtkid am in do bednif 
computers a keen hasscilen 
7o'n nog bruikbare pc Lope. 
tegen dc cenderdc of 
cils ccn achtste van de oor• 
pronkcilikt pill Is ccn aan• 
re kkettike trice die finer 

scholen gentgen woes zip. 
Massa/Meek het Vlaanisc 

wchsvaar nog nit. ge-
cagetrd op het aanbod van 
.PCS um gerecycleerdc pr's 

, uee n Macinsoshsysteem) of  

Leuze am de computer als 
waardtg werkinst rumens in 
hun ondervapptubtamma to 
intercren Legere sehokn die 
dot we! ai sedan hebben 
nu met 186's werken- voclen 
dan Wen! MIMIC, de behoche 
om snel IlittlWere modellen 
aan is scluffen. Er b.taat 
Vo011.1.11ager onacessis im-
ntens software ge uegdne op 
een 38,5 Lan draaten Ik dank 
aan Jr progranima's um breu-
ken te make's, schripechnie-
ken it unicorn en a Herta 
• sptiprogramma's. 

BiJ de middelharc scholcil kdie 
hchben nunimuni ten 486 no-
digs volt het eehier op dat dun 
ccn pc metsul nag words gc-
brinkt om met het towel ;elf 
to lean werken. Maar je mott 
inch zeggen dan bet root ten 
Ireling ulteindelik met zo in. 
teresaant is ant tr wares welke 
din-commando,.er :lino( hoe 
(fece of gene ebtaverwerking 
• Das :al hggaandeweg 
wel keen Pas alone Lumen 
not ern situate sva.mn het heel 
nonnaal worn om blvoor-
hreld rotor hen vak geschicde• 
ma encyclopedische inform.-
tie op een ahrom re gun 
nudplegen. sal de pc Ink wet-
kelijk of bet underwip door-
dringen. Er be: can dan.00r 
al heel was vakgenchic pale-
ketten -welliwnar Injlange nog 
net genocg- die in diverse 
schooldumemen Impala:sr 
zip. 7.o zag ok op een demon-
strata: sod graficken, op basis 
van expenmenten. die :onder 
meet brutkhaar waren in dr 
les tyska Pat is inch oak ten 
prachtige toepassing.. 

Ma uwfit ma wil mai Ix-
reiken danalters maw-  r-
cyrkentr pc's verkopen. Hoc 
an dui post? 

•Wri hebben ten viertal doti-
stellingen. ern et ologische  

ern marine happelnkc, ccn ao-
axle en cell commercielc. Be-
th-Oven die roar ins kiezen, 
hebisen oog snot het milieu en 
once milieuvriendelike ver-
werking: ennui alt ha-Minns 
van ten computer beat nogal 
wan gittage stollen. Oak ken-
nest de saanhienkrsa once 
nuatschappclijke en satiate 
Irwecgredentn. Zij welts 
wij lanizdurig werkinzen in 
dirnst hebben en dat mintiest 
ooze afnemers :On Dal laatme 
is tnuncens coot hen cook 
disorslaggerend. Vow scholen 
houdt de dtcnstverkning dan 
weer in dat zij achicraf ven-
cens op one ten heniep kun-
nen doer hij defecten.• 

Partkuliert pc 
/3r • iron/Hedy i• con pc% :lin 
ixdraven die hun verouderd 
computetpark agent 
dampen. nor sloop o inn on- 
na reenter& he:retelling loch 
nog cen et ij goedkoop ontl-
prodU(1 it hebhen? 
• rie tinge manner mu tent/Abel 
IC :tin. i. gcbtud kunnen ma-
ken van ten vv.,' naninid 
soortgelnkt computers, hut-
ressant zijn vooral do globate 
bvvianden van bnvoarbeeld 
henken rd vernekeringsnuat-
Nchappijen die honderden pc's 
tegeltlk wegdoen. Nieuemin 
kopen wij ink met plaice 
kit-inert ladingen op. van lien  

/of: P4.4^4 im•44/4.41 

of iwinitg milts. De voortuje 
Jaren hebben wij op die ma-
nia met an Hemel grate be 
driven en ern vishigial kleise-
rt kunnen Mine nwerken. Het 
rs wel cen undicging ons de 
aanbod- en vnitgzide op el-
lour ai to sammen. Voor onze 
leveringen zip wij dicta al. 
)sankat, van bet aancai com-
puters dos hedriten ons aan-
bier/en Wif rer open compu-
ters met ccn pram ic van zes 
inaanden. Naderhand hebben 
xi) cen gocdkope reparatte• 
diensi die vivre! gebruilo 
maakt van reservedweetic• 
handscinderdelen. Vonr de 
software zorgen de scholcn 
sell. Lc kunnen daarbn tido 
veils rckenen op soordeltge li• 
centievoorwaarden.. 

IS hall het wrortdurend over 
ludrit, en die hurt algedanki 
mates caul bit u herngcn, mar 
bon ik oak nk rani( Wier nom 
oude pe Isla kwin? 

-Computers van individuen 
kunncn wij nict verwerken. 
want dan wu emu kostprjjs is 
reel °Otis-en W31 in de tot-
komst misschien wet tot de 
mogelikheden bchoon, is een 
samcnwc rking met ten stad of 
gemecnte. Stet dat cen ge-
mecnte op Naar containerpark 
nude pc's inumelt. den zijn 
dot honcellieden wear wij ze-
ker its mce kunnen darn. Op 
di moment kan de particulle • 
rc pc-gclnuikc r zich bilvocit-
hr.eld wet wenden sot ten 
ki ingloopcens rum, max her is 
nog de vraag wan at Isar men 
dal material nioeten annvan-
gc n. • 

Caeca VAN ISECKE 

Meer solo: tel. 031216.28.84. 
fax 03a57 2.1 Sil 
via Internee: 
http,/lweere.erope be 

Invoegbedrijf 
is een van de 
tweeduizend- 
zevenhonderd 

groene 
adressen 

Er besuan ten negental 
ruistregcls root de kritische 
con.sumcnt en die Ices jc 
do nunsw3te unpvc ran Lit 
(anent Lids VIII ungevenj 
McM0. Dere greene • iele• 
foongids. is .11 zijn dente 
edine toe en daarin strum 
ruim 2 7(X) adressen war je 
t credit kin om op alicatt 
tctreinen in her dagehdra k-
ern milleuvnendelijktr te 
handckn Vs'ij vonden er hoc 
adres In van hes invorghedrij 
Eco PC Services (FRS). 
WU( tUTP u hiernara sneer 
verncerrit W'aardas onvoe• 
gen• op slut. zegt ii? lies 
goat over projecten tduitle-
Ink to on&rsehtiden van 
beschuite• of mutate week-
pLutunl. die &Man ten 
stansubsidie eta vernitu-
wende activiteit kunnen op. 
marten, sonic zelfs actintel-
ten die antlers inn redenen 
vxn loonkosten near het bus 
inland zouden worden 
overichrscht. Als hedrif dos 
mast een matuschappelilke. 

nxiale en commereiek 01.1k 
ern milicuvnendeinkc duel- 
suellingq ken FPO 
vanzelfsprekend in het na-
slagwerk niet onthrekrn 

Het bock hundels volgens do 
samenstellers allemaal on-
dernemingen en vercnigin• 
gen die buitengewone Ian. 
dacha hesteden aan het Mi-
lieu en Ian ten htauvriendr-
lifkr manner van keen cn 
werken (Ondemtmen 
1<ortweg • MeM0a. Voor de 
sthcciie van de adressen wet-
den de genoemdt onderne-
mingen tn verentgingen met 
1.41,1 do Orgt1.114 op hoe mi-
lieuvriendeinkheid MeMO-
kenmerken zip immers, al. 
dus de makers. elementen 
ten zockproces. In cen 
!dance ruhnek scan von, 
than ook Intemetadressen. 
eenaantal soongellike gid-
sen in het buitenhand, ml-
licutelefoons in Europa, 
Waalse vakantieverhInven 
en gardniicorganisatics. Wel 
warden de containeeparken 
en plaotselijke afdelingen 
van cnkcle milieu- en ni• 
tuurorg,anisaties weggelaten. 

Dr (.rocur lids Is IC verkrtj-
gen by NicM0, Bliffle-In-
kontetstraar 109. 3000 Leu-
ven. lel 016/22.87 94. Also 
de gide nog Dirthc?. man 
hem nu wit kopek rtigt u 
NA nog kortingbonnen ter 
eearereir van 3.000 frank Or 
girls felt 310 mina% en kin 
300 frank fe 90 frank ,ert:en. 
dingdursten:. 


