Gemeentebestuur Anderlecht - Preventie dienst

Steunpunt schoolvragen

Informatie Fiche

Ik heb een computer nodig om de online lessen
te volgen: wat moet ik doen?
De eerste stap is steeds contact opnemen met het schoolbestuur of de sociale dienst van de school, of je
nu een ouder bent van een minderjarige of een meerderjarige leerling. Verschillende scholen bieden
namelijk computerleningen aan of stellen computers beschikbaar voor hun studenten.
Dit is niet het geval ? Hier zijn enkele oplossingen in de buurt.

1. Toegankelijke plaatsen voor studenten voor afstandsonderwijs
In Anderlecht
CDJ/Franstalige jeugddienst
Het « Centre de Jeunes » (Jeugdcentrum), in samenwerking met de Jeugddienst heeft beschikbare computers voor
leerlingen van het secundair en hoger onderwijs tijdens de schooluren.
CDJ kan u ook een gratis internetverbinding aanbieden via Proximus
Locatie: Espace 16 arts in de Rossinistraat 16 te Anderlecht.
Meer info op 02 527 15 73 / 0471 77 77 20 / 0490 523 862
EPN Scheut
De nieuwe digitale openbare ruimte Scheut verwelkomt u in Léopold De Swaefstraat 10B.
Schrijf u in bij De heer Henrard op 0490 493 765
MAKS vzw
Studenten die een computer willen gebruiken of documenten moeten printen, kunnen terecht elke dinsdag en
donderdag van 16u tot 18u bij MAKS vzw in de Georges Moreaustraat 110 te Anderlecht. Meer info op
www.maksvzw.be
Alhambra
Alhambra Connect is elke dag open van 9u tot 17u in de Rossinistraat 16 in Anderlecht.
Reservaties per e-mail via info@amoalhambra.be, via Whatsapp op 0494 48 02 80 of via Facebook of Instagram op
het amoalhambra account
Albert Social Cohesion Project
De Digitale Openbare Ruimte is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10u tot 15u en woensdag van
10u tot 16u op het Square Albert 1, 23 in Anderlecht. Info en inschrijving op 0488 25 84 17

In andere Brusselse gemeenten
Andere gemeenten bieden voor leerlingen toegankelijke plaatsen voor afstandsonderwijs.
De Federatie Wallonië - Brussel heeft deze plaatsen opgesomd in een document dat HIER op pagina 5 toegankelijk is.

3. Een goedkope computer kopen via een bedrijf uit de sociale economie
Indien u begunstigde van het OCMW bent
Als u hulp krijgt van het OCMW en u een computer nodig hebt voor uw kinderen of om u lessen te volgen kan u bij
het OCMW een computer per leerling of student vragen (indien u een verblijfsvergunning hebt).
Hoe doet u dat ?
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Stap 1: Vraag een offerte aan van maximaal 250 €, bij een van deze 5 bedrijven :
• Ateliers d’Informatique Bruxellois (AIBrux) door van maandag tot vrijdag
naar de Lakenstraat 110 te 1000 Brussel te gaan.
• CF2D door te bellen naar 02 526 28 60 of door ter plaatse te gaan
Quai Fernand Demets 55 te 1070 Anderlecht.
• Névé door een verzoek per e-mail te sturen via frederic.d@neve-edu.org
of 0479 20 05 31
• Oxfam door Jos Bosmans te contacteren via jbo@oxfamsol.be of op
0477 04 77 47
• Brurec door een afspraak te nemen op 02 513 81 36
Stap 2: Dien deze offerte in bij het OCMW, met vermelding van uw naam, voornaam, adres, e-mailadres (als u deze
vaak gebruikt), nationaal nummer, naam, voornaam en adres van het kind voor wie u het verzoek doet. Stuur het
allemaal
• Per e-mail naar service.pas@cpas-anderlecht.brussels
• Per post naar OCMW - Dienst Participatie en sociale activering - Raymond Vander Bruggenlaan 62-64
Stap 3: De wachttijd is maximum 1 maand. Uw aanvraag wordt voorgelegd aan de commissie en u zal een e-mail
of brief ontvangen waarmee u naar het bedrijf kunt gaan waar u uw offerte heeft aangevraagd.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst « Participatie en sociale activering » van het OCMW op
02 529 41 52
—> Indien u in een andere gemeente dan Anderlecht woont, neem dan contact op met het OCMW van uw
gemeente
Indien u geen begunstigde van het OCMW bent
De bedrijven uit de sociale economie
U kunt ook zelf een goedkope computer kopen bij een van de 5 hierboven genoemde sociale economiebedrijven.
Computers worden aangeboden in een prijsklasse van 80 tot 200€.
Bijzondere COVID subsidie
Er wordt een buitengewone speciale COVID subsidie geactiveerd. Hierdoor kunnen mensen met een laag inkomen hulp
krijgen van het OCMW bij het kopen van een computer zonder begunstigde van het OCMW te zijn. Neem contact op met
de dienst « Participatie en sociale activering » van het OCMW op 02 529 41 52
Lucia vzw
Via Lucia vzw kan je financiële hulp krijgen. Deze organisatie zal je helpen een computer te kopen dankzij de financiële
schenkingen die onder bepaalde voorwaarden worden aangeboden :
• gedomicilieerd zijn in België (al dan niet met Belgische nationaliteit)
• financiële moeilijkheden hebben
• worden geholpen en gevolgd door een sociale dienst (het maakt niet uit welke)
• een weigering van financiële bijstand hebben ontvangen van een sociale bijstandsstructuur (zoals het OCMW) en
deze weigering kunnen bewijzen.
U kan Lucia vzw contacteren op 02 512 32 37 en per e-mail via vzw.lucia.asbl@skynet.be Het verzoek moet worden
gedaan met behulp van een formulier (HIER) dat is ingediend door een sociale dienst.
De vereniging is gevestigd in de Naamsestraat 86, 1000 Brussel.

4. Hulp nodig met u computer?
Contacteer MolenGeek om hulp te krijgen voor de installatie van uw programma's!
Mail: lancelot@molengeek.be
Contacteer MAKS om hulp te krijgen indien u probleem heeft met u computer
Mail: sospc@maksvzw.org onder vermelding van uw vraag, een telefoonnummer en de uren
waarop u bereikbaar bent.
Contacteer ook Brusurf in het geval van een computerprobleem
Mail: brusurf@brucity.be

