Persbericht
RVO-Society beloont jong sociaal ICT-talent
18 april 2006

Op 18 april vond in De Borre in Bierbeek de slotshow van ‘Kanker op een ander’ en
de prijsuitreiking van ‘Wordwebwonder’ plaats, twee ICT-projecten van Roger Van
Overstraeten Society. Aan de hand van een Evite of elektronische uitnodiging
brachten leerlingen van het secundair onderwijs jong en oud samen op een
‘technologisch integratie-event rond kanker’. ‘Wordwebwonder’, een actief
spelproject dat alles leert over ‘websitebouwen’, toont dat jongeren wel degelijk
weten hoe het internet werkt.
Evite leidt tot technologisch ‘integratie-event’
Evite.com is een online uitnodigingssyteem dat gratis toelaat om allerhande events te plannen
en uitnodigingen te versturen. Wat de Amerikaanse site echter niet voorziet is het te plannen
‘goede-doel-event’. RVO-Society zag hierin een uitdaging om scholen deze ontbrekende
dimensie te laten invullen en zo de maatschappelijke relevantie van technologie aan te tonen.
Op het eindevent van ‘Kanker op een ander’, waar ze via de zelfgemaakte Evite hun eigen
gasten op uitnodigen, presenteren de leerlingen aan de hand van technologie hoe ze
kankerpatiënten beter kunnen integreren in de samenleving. Een 15-tal scholen kwam via de
website www.kankeropeenander.be tot de ontdekking van het project Kanker op een
ander. Vier scholen kwamen naar het eindevent: College Hagelstein uit Sint-Kateleine-Waver,
Sint-Gertruidinstituut uit Gent, Middenschool 5 uit Assebroek en KTA Brasschaat.
“Gelukkig was er kanker op een ander”
“In oktober hoorden we van onze klastitularis dat Sarrah lymfklierkanker had. We wilden iets
doen maar wisten niet wat. Toen vertelde onze juf over het project Kanker op een ander en
zijn we op de idee gekomen om in elk vak een opdracht uit te werken voor Sarrah. We hebben
een site gemaakt waar we elke dag foto’s opzetten van in de klas. En vandaag toonden we met
een powerpointpresentatie wat we nog allemaal voor Sarrah hebben gedaan en dat we haar
niet vergeten” aldus Yasmine Hoogstoel van 4 sociaaltechnische wetenschappen, KTA
Brasschaat.
Het project ‘Kanker, praat erover’ leverde College Hagelstein uit Sint-Katelijne-Waver de
appreciatieprijs op. “Kanker op een Ander stimuleerde ons om de website
www.kankerpraaterover.be te ontwerpen. Op onze chatbox kunnen patiënten, maar ook
ouders, broers, zussen en vrienden praten over gewone dingen, zonder altijd maar aan de
ziekte te denken. Leerlingen zullen klaarstaan om te praten over alles wat je van het hart moet.
Op deze manier willen we patiënten, maar ook familie en vrienden, een hart onder de riem
steken.” Daarnaast zijn de leerlingen van 4 wetenschappen en wetenschappen-sport nog
steeds bezig aan een geldinzamelactie voor SOFHEA, sociaal fonds voor hematologische
aandoeningen, van UZ Gasthuisberg te Leuven.
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“Philips vond in RVO-Society een ideale partner om aan te tonen dat technologie en de
ontwikkeling ervan een heel belangrijke maatschappelijke rol te vervullen heeft. Voor
kankerpatiënten en voor de gezondheidszorg in het algemeen is en blijft de technologie de
grootste weldoener. Daarom steunt Philips sociaal-educatieve initiatieven als ‘Kanker op een
ander”, aldus Julien Michiels, hoofd corporate communications Philips.
‘Zenergy’ promoot yoga online
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 Vlajo, 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.
De zesdejaars van het Sint-Franciskusinstituut uit Melle hebben het in ieder geval al begrepen.
Met hun mini-onderneming ‘Zenergy’, lanceerden ze de site www.zenergymelle.be die lifestyle
en ontspanning online promoot. Hoewel ze bijna opgaven bij de moeilijkste opdracht van het
WordWebWonderspel, speelden ze het toch klaar om de hoofdprijs weg te kapen.

Voor meer informatie:
Sofie Stoop, RVO-Society - 016/ 28 80 07 - 0479/417.661
sofie@rvo-society.be - www.rvo-society.be
www.kankeropeenander.be
www.wordwebwonder.be (login: http://leerkracht.be; paswoord: test)
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