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EGO PC, 

Vlaamse scholen hebben een computer per lien leerlingen 

ECO PC pleit voor gerecycleerde pc's in onderwijs 
(van onze medewerker) 

KONTICH/GENT (tijd) • Als Viaanderen de Europese norm van 

een pc  per lien leerlingen halen. zou dal bit aankoop van 
touter nieuwe toeslellen met het huldigo budget nog tot 2004 
duren. Met de systemalische inzet van gerecycleerde COm-
puters. is die dOetslelling al tegon het oinde van het volgen• 
de school realiseerbaal. Dat is het uitgangspunt van het 
project ECO PC van het bednif Flection Belgium tat Kontich. 
Oot legt zich sends 1996 toe op het aankopen on op/risSen van 
afgeschreven pc's van bedrijven ten behoove van het on. 
dermas en is volgens general manager Patrick benches markt-
leder in doze branch°. Volgens ondervvesspectalisten ken 
ECO PC een belangreke aanvullende waarde vervullen. 
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