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Komputerwijk met Dubbelklik 

 

Linken in de tekst zijn aan te klikken 
 

Geachte heer Wiebes  

 

Vanwege het feit dat de belastingdienst op gaat houden met brieven te verzenden en volledig 

over gaat naar digitaal, worden ouderen die geen of zeer weinig computerkennis hebben, 

gedwongen om zich daar toch mee bezig te houden. 

Zoals ook de communicatie met de gemeente, waaronder het aanvragen van een 

bezoekersparkeervergunning,  bij pensioenfondsen en de sociale verzekeringsbank (AOW) 

enz. 

Daarnaast is het om kunnen gaan met sociale media een kostenbesparing.  

Met Whatsapp, SMS en Skype kunnen de telefoonkosten gedrukt worden en dat met name 

voor ouderen met familie en/of kennissen in het buitenland. 

 

De werkzaamheden bestaan uit beschikbaar stellen van een leslokaal aan de Elandstraat 17 

met maximaal 10 lescomputers,  3-5 vrijwilligers en 5-10 ouderen per dag. 

 

Wij hebben in het verleden een behoorlijk aantal bewonersorganisaties voorzien van 

computers, zodat daarmee computerlessen voor ouderen kunnen worden verzorgd. 

Waarmee tegelijkertijd de ervaring voor dat soort projecten is aangetoond. 

Zelf hebben wij ook een ruimte, maar we zijn ons in de afgelopen jaren meer gaan toeleggen 

op het geven van ICT trainingen aan jongeren die buiten het reguliere onderwijs zijn gevallen. 

Vanwege de steeds verder gaande digitalisering willen wij toch weer ouderen de mogelijkheid 

geven om zich die, tegenwoordig onontbeerlijke, digitale vaardigheden eigen te laten maken. 

Wij willen het project dan ook weer opnieuw gaan optuigen en hebben de in onbruik geraakte 

webpagina weer online gezet omdat daarmee een goed inzicht wordt verkregen in de 

mogelijkheden. 

Het is niet alleen computerles, maar het gaat ook om; 

Digid aanvragen. Belasting terugvragen, ook van voorgaande jaren (zorgkosten) 

Zorg en huurtoeslag aanpassen. Internet bankieren en alles wat er verder nog aan de orde 

komt en aan vragen leeft. 

Er zal dan nog wel het nodige moeten gebeuren om een aantal lescomputers in te richten voor 

dat doel, en de benodigde, aan de tijd aangepaste, software aan te schaffen maar dat zal het 

probleem niet zijn. 

Voor de  directe aanpassingen en om de kosten voor het eerste jaar te bestrijden schatten wij 

in, dat we daar éénmalig 5.000 euro voor nodig hebben. 

Als het project naar behoren draait, dan komen we ook niet meer terug voor extra geld. 

http://www.komp-u-ter-hulp.nl/
http://www.komp-u-ter-hulp.nl/Dubbelklik%20locaties/dubbelklik.htm


De vraag is dan ook of u ons verzoek wil honoreren. 

 

De stichting bestaat uit vrijwilligers en er worden dan ook geen salarissen uitgekeerd aan ICT 

instructeurs, directie, bestuur, etc. 

Er staat maar 1 mevrouw op de loonlijst en die verzorgt het schoonmaken van de locatie. 

 

 

Dubbelklik Komputerwijk       

8 lescomputers inrichten met Aantal     

benodigde software en licenties 8 275 2.200 

        

Aanvullende technische voorzieningen       

dat jongeren in opleiding en ouderen elkaar       

niet in de weg zitten, routers, switches etc.     450 

  Weken     

Koffie, thee etc. overig huishoudelijk 45 20 900 

        

Stroomverbruik  KW     

Lescomputers verlichting etc. 4.200 0,34 1.428 

        

Overig en onvoorzien     250 

        

Totaal     5.228 

 

 

Komp u ter hulp is een ANBI  
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