tot 100.000 €

Eén themaproject =

Uw project geeft kansarme jongeren digitale slagkracht, en
overschrijdt daarbij de muren van uw school, groep of organisatie.
Het heeft een meetbare impact in de regio, ook ná de financiële
impuls. U werkt samen met andere organisaties en deelt graag
uw ervaring. Hardware maakt maximaal een kwart uit van de
gevraagde middelen, want software en begeleiding zijn minstens
even belangrijk.

Vijf tot tien startprojecten =

tot 20.000 €

Uw project geeft sociaal zwakkere jongeren en hun directe
omgeving meer en betere toegang tot communicatietechnologie.

Sla een brede brug

Projectvoorstel indienen ?
Gebruik het inschrijvingsformulier op

www.telenetfoundation.be

Stuur uw dossier ten laatste op 15 juni 2009 (poststempel = bewijs) naar :
Telenet Foundation
Liersesteenweg 4, PB 49
2800 Mechelen

Vragen ?
02 779 50 67
telenet.foundation@staff.telenet.be

De Telenet Foundation is onafhankelijk. Daarom zijn vijf van de zeven leden van de Raad
van Bestuur niet verbonden aan Telenet nv. Voorzitster is Tessa Vermeiren, de voormalig
directrice van Weekend Knack.

tussen jongeren en ICT !

Brede Kloof
Even iets googelen ? Online solliciteren ? ICT maakt het leven gemakkelijker. Maar
niet voor iedereen. Er zijn nog altijd Belgische gezinnen zonder pc of internet.
Dat materiële probleem is de digitale kloof van de eerste graad.
Die raakt ondertussen stilaan gedicht. Maar toch dreigen heel wat kinderen, vooral
uit kansarme milieus, de computertrein te missen. Ze kunnen geen voordeel halen
uit sociale netwerken, internettools, openbare onlinediensten, … Het gevolg ?
Sociale en intellectuele ongelijkheid, of de digitale kloof van de tweede graad.

Brede aanpak
Dicht uw project die digitale kloof in België ? Dan geeft Telenet Foundation u een stevig
financieel duwtje in de rug. Neem deel vanuit een vzw, ngo of openbare instelling
met een Belgische zetel. Of sla de handen ineen, en dien met verschillende
organisaties samen een project in.
Ons criterium ? Dat uw project breed is. Dat het verder gaat dan bijvoorbeeld
gewoon hardware leveren. Zoals een brede school : die ziet haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid ruim. En zet haar computerlokalen bijvoorbeeld na de
schooluren open voor leergierige ouders die nog niet echt ICT-vaardig zijn.

Uw voorgangers ?
Tot hiertoe gaf de Telenet Foundation al 53 projecten
extra financiële slagkracht.
De vzw MAKS (Media Actie Kuregem Stad)
bijvoorbeeld. Voor de basisschool naast hun
deur stelt zij haar computerklas beschikbaar.
Én een leerkracht ! Ook seniorenverenigingen
en OCWM-groepen kunnen er terecht – voor
vaste lessen en vrije oefenmomenten. En in de vakantie gaan
kinderen er op computerkamp.
Ook de vzw EduCentrum kreeg onze steun.
Zij spoort leerkrachten aan om ICT in hun
lessenpakket te verweven. Hoe ? Via ICTpraktijkdagen, nieuwsbrieven, en vooral de
website KlasCement. De vereniging moedigt
scholen aan om ‘breed’ te gaan, en dus ook hun deuren open te
zetten voor kansarme buurtbewoners. Didactische leermiddelen ?
Ook daarvoor kunnen leerkrachten en organisaties die werken
met kansengroepen er terecht. En elke maand brengen ze
een handleiding uit over een actueel thema, zoals ‘geld en
ICT’ of ‘digitale fotografie’.

Meer voorbeeldprojecten vindt u op
www.telenetfoundation.be
Staat úw project er binnenkort ook bij ?

