
lh samenwerking met scholen Mr!: 
veci murderer,. benadrukt Hcrickes. 
scholen kopen mastal vcrseheidene com-
puters in te•n keer, we werken altild met 
ten van contactpersoon. we zijn zo goal 
als reker van onze abet cn de kraars dk 
de computers in hun klas plaatsrn kem 
nen doorgaans wat van informatics " 
Voiir de software rorgen dc scholen call 
Zr kunnen daarbn dikwijh Ickenen 
coot-Adige licentrevoonvaarden 
„Dow unze manier van waken, korona. 

we twintig tot dente procent coda de 
gangbare marktprirs blijserr . zegt Hens• 
kes Ern 386.1. met 4 megabyte when 
gen kost dan rood dc tiendummd frank 
1k meeste gaan naar Lager/. scho- 

len Ik• 4116's trail ritIddelbare scholen I❑ 
de lageic scholen wordt nwestal an pc in 
dc klas watt. De leerlingen kunnen a op 
<igen tempo reken- of taalocfeningen sop 
oaken. In de middelbare scholen korner. 
dc pes al sneller m speciak computer-
klasscn terecht 
EPS waarborgt de bedriwen dm de pc's 

daadwerkelijk mar scholen gaan, en 
speck die als argument uit als het ten hod 
doct Ma.0 Item kes benadrukt dot cr 
400f de bcdrincn meet is dan hefdadig-
had. 

bedrijven don. ook hun worded aan 
nen samenwerking met EPS. Zo fuller. 
klassickc opkopets pas kopen ah ze cen 
tegenpartij gesionden hebben Ze halen de 
pc's don liefst m cen kart op. EPS kart 
rich door zijn kkinschalighcid makkelij. 
ker aanpassen aan het ritme waannec 
gen bedrijf zijn computers vervangt. Dc 
bedrijven behoeven daardorw niet in op• 
dagrultute to vootzien. EPS smelt ook ile 
eiligheid —het wisten van venmuwelij• 

sc inforrnatie — uit als trod. en svijst op 
net milieuvriendelnk karakta van haat 
werkwijec. De scholen krinten dc garanne 
ciat, als ze hun pc's veniangen, de nude 
torstellen door EPS milieuvrtendelijk ver-
week t worden. Vocwal ten hoeldbuis besot 
nogal scat Mingo stoffen. 
ben van de caste haltinen waanner 

EPS In ice ging was Alcatel. Nadien volg• 
den ook verzekerings- en bankinstellin • 
gen. De rnpons van de scholen was soak 
Van de aangeschreven scholar %meg ten 
vietde om cen offerte. De Mitt daarsan 
heeft intussen besteld. 
Als invoegbedrijf genkt EPS tijdclijkc 

ovcrhcidssteun. Maar het is de uitdrukke' 
[like bcdueling ecentornisch leefluar. en 
dos irclfbedruipend, re woolen. zero 
Henckes Die economische doelstelling 
sluit aan bij AC usciale doelstellingen 

wok bieden aan langdurig werklo. 
zen en scholen helpe•n bij hun Informatl-
string — en de er.ologischc doelstellIng. 
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Tweedehands-pc's 
van bedrijven naar scholen 

Antwerps invoegbedrfff Eco Pc ASenWes slant brug 

Patrick Henckes en medewerkster MickeToppets: „Heel wat be.intwn wt/den huncontputers rc wel wricapen non scksio: mums Wahlr niet hoe. "How Paul Boisisttl 
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Tenviji bcdnjven cook gees hlijf sveten 
met svor hen bwmuderde computers. zifrt 

scholen op zoek mar degelijke en 
betaalbare tweedehandscotnputers. !let 
Antiverpse invvegbednff Eco Pc Services 

'EPS) stoat de Mtg. Grad voor het milieu 
en de jonge itessencellen 

In de opstagplaats van EPS in de Ant - 
werpse wijk het Kiel rijdt cen vorklift eon 
nicutve lading pc's binnen. EPS werd cen 
roar geleden opgerichr. en draait sinds 
ten maand op voile tocrcn. Met ten team 
van tes mensen vvorden pis hij bedrijven 
opgcluald. in orde gezet C. nadien voor 
cen aantrekkelijke prljs aan scholen gele- 
verd gnat towel rim als 48(Cs. 
„Dc computer, rijn veroudad voor dc 

bedrijven, maw nog niet nod", zap initia-
ticfnaner Patrick Henckes. „Stuns goat 
het om computers van amper zes moan-
den." 
De jongc ekkuonica-ingenicur werktc 

Ira zijn studies ten tijdlang op bet Inter-
universitaire Micro-Elektronicacentrum 
Inlet in leaven. Door vrijwillIgerswerk 
coot Helboorn, kwam hij in contact met 
de sociale sector. waama hij met steun 
van de werkgeversorganisatie Fahrimetal 
het imsaegbedrijf Mona opriclitte. 
Inviregbcdriiven kunnen dric jaar op 

uverheidssubsidics rekenen. en werven in 
ruH langdurig weirklonin aan. Moria 
startle dric jaar geleden met het onder-
houd van industrirle gastlessen. Een jaar 
geleden wad met de Eco Pc Services ge-
start. 
..Heelrip•en die hun oude computers vet-

sangen. mutter. er  ergens met naartoe". 
regi Henckes. •,tradirioneet hebben ze 
drie mogelijkheden. Ze kunnen re storten 
wat wettelijk nog toegelaten is, re in bulk 
aan eon upkoper verkopen of zclf de goc-
de onderdclen recupercren en apart vet - 
kopen." 
Heel war bedrijven seilden Wel snot doen 

voor het ondensijs. maw wisten Met hoc. 
De verkoop behourde immers Met tot hun 
kemactiviteiten. EPS spcelde daar op in. 
Het bcdrijf haalt de pc's op bij de bedrij-

ven. vetigt it schoon, ter ze eventueel 
opnieuw in orde. voter de nodige testen 
Mt, en verkoopt En die unstuitend aan 
scholen. 


