Persbericht
Nooit meer sokkenverlies in de wasmachine!
2 mei 2007

Op 2 mei vond in IMEC in Leuven voor het tweede jaar op rij de prijsuitreiking van
‘WordWebWonder’ plaats. ‘WordWebWonder’, een ICT-initiatief van RVO-Society en
DNS BE, is een actief spelproject dat alles leert over ‘websitebouwen’ en de werking
van het internet. 100 Vlaamse Jonge Ondernemingen (VLAJO) dongen mee naar de
prijs voor de best onderhouden, meest professionele en meest gebruiksvriendelijke
website. De mini-onderneming ‘Socks On The Rocks’ van het Stella Matutinainstituut uit Wuust-Wezel ging met de hoofdprijs lopen en won tickets voor het
muziekfestival in Werchter.

DNS BE vzw, de beheerder van de .be-domeinnamen wil meer begrip voor het internet en
onderstreept het belang van een eigen domeinnaam voor Jan en alleman. In samenwerking
met DNS BE en haar agenten Prodius en 2GO2 ontwikkelde RVO-Society het project
‘WordWebWonder’ om jongeren op de technologische toekomst voorbereiden. “Jongeren
verantwoordelijk leren omgaan met het internet, hen niet alleen de gebruikswijze, maar ook de
werking van het internet meegeven en hen het belang van een webidentiteit aantonen, dat is
het doel van WordWebWonder”, aldus Jo Decuyper, algemeen directeur van RVO-Society.
Socks On The Rocks promoot sokkenclip online
Van de 100 mini-ondernemingen die inschreven voor de wedstrijd werden er uiteindelijk 18
geselecteerd voor verdere beoordeling. De zesdejaars van het Stella Matutina-instituut uit
Wuust-Wezel lanceerden met hun mini-onderneming ‘Socks On The Rocks’, de site
www.sotr.be. Iedereen kent wel het probleem van wonderbaarlijk sokkenverlies na een stevige
beurt in de wastrommel. Met de sokkenclip die uw beide sokken netjes samenhoudt, biedt
‘Socks On The Rocks’ dé oplossing. De tweede plaats was voor de mini-onderneming ‘Keazzy’
van het Heilig Hartcollege in Wezembeek-Oppem. Via hun zeer klantvriendelijke website doen
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zij het behoorlijk goed in het promoten van allerlei soorten sleutelhangers www.keazzy.be/nl/products. Zij werden beloond met tickets voor een avonturendag. Naast de
tweede plaats kregen zij ook de onderscheiding voor de meest technische website. Op de
derde plaats eindigde T-Lightful van het Spes Nostra Instituut in Kuurne. Zij ontwikkelden een
theelichthouder/dobbelsteen waarbij de ogen van de dobbelsteen dienst doen als gaatjes om
de theelichtjes in te zetten. T-lightful won hiermee tickets voor een dagje pret- en dierenpark www.t-lightful.be. De tien beste websiteprojecten wonnen ook allemaal filmtickets.
“Wij zijn zeer onder de indruk van de resultaten, verklaart Marc Van Wesemael, Algemeen
Directeur van DNS BE, temeer omdat de meeste studenten bij de aanvang van het project nog
nooit een website hadden gebouwd. Samen met RVO-Society willen wij dit project nog verder
uitbouwen om meer jongeren actief te gebruik te laten maken van dit nieuwe medium en ze zo
beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.”
Voor meer informatie:
RVO-Society: Isabelle Borremans - 016/ 28 86 47
isabelle@rvo-society.be - www.rvo-society.be
www.wordwebwonder.be (login als leerkracht, wachten op toestemming om door te gaan)
DNS BE: Yolaine d’Udekem – 016/ 29 89 25
press@dns.be – www.dns.be
Over DNS BE
DNS BE werd opgericht in februari 1999 door ISPA België (Internet Service Providers
Association), Agoria en Beltug (Belgian Telecommunications Users Group) met als doel de
registratie en het beheer van de “.be ” domeinnamen. DNS BE beheert eveneens de
nameservers, een netwerk van computers die er voor zorgen dat computers die aangesloten
zijn op het internet kunnen geïdentificeerd worden aan de hand van een domeinnaam. DNS BE
zorgt er voor dat dit netwerk permanent ter beschikking is.

Roger Van Overstraeten Society vzw, Kapeldreef 75, 3001 Leuven, tel: +32 (0)16 281 064, fax: +32 (0)16 288 500
E-mail: info@rvo-society.be, www.stichting-rvo.be, VAT BE 0472 880 542, Fortis 230-0019661-87

2

