Digicheques helpen
je over de digitale kloof

Bestuur helpt digitale kloof verkleinen
door aanbod digicheques
Vorig jaar lanceerde het Lokaal Bestuur reeds het systeem van COVID-19
subsidies waarmee scholieren en studenten onder bepaalde voorwaarden
een bedrag van maximum € 400 per persoon konden krijgen voor de
aankoop van o.a. een laptop.
Ook dit jaar zet het Lokaal Bestuur verder in op digitale inclusie.
Een eerste stap vormt het beschikbaar stellen van digicheques van BEEGO
aan alle inwoners van Temse. BEEGO is een sociale start-up waarbij ITstudenten mensen helpen om digitale problemen op te lossen in ruil voor
Digicheques.
Zo kan je hulp krijgen bij het installeren van een smart-TV, word je
aangeleerd hoe je moet e-mailen, hoe je online betalingen kan doen enz.
De studenten komen aan huis met de bedoeling de aanvrager digitaal
zelfredzaam te maken.

Wanneer?
De Digicheques zijn ter beschikking
vanaf 1 juli 2021

Per inwoner kunnen maximum
2 Digicheques aangekocht worden

Stap 1: schaf de cheques aan
€ 20 per cheque
standaardtarief
te koop aan infobalie AC De Zaat

€ 5 per cheque
voor houders van een geldige Sleutelpas
te koop aan infobalie AC De Zaat

gratis
voor personen met leefloon of gelijkgesteld leefloon
afhalen in het Sociaal Huis (via je maatschappelijk werker)

Stap 2: contacteer BEEGO
078 485 400 (lokaal tarief)
omschrijf het probleem waarvoor je hulp nodig hebt
er wordt een tijdstip afgesproken wanneer de IT-student bij jou kan
langskomen

Stap 3: je digiprobleem wordt opgelost
wanneer de student aan huis komt betaal je hem of haar met een
Digicheque die je vooraf in huis hebt gehaald (zie Stap 1)
AC De Zaat
Frans Boelplein 1, Temse
Ma-za: 8.30 - 12 u.
Wo ook van 13.30 - 16 u.
infobalie@temse.be
03 710 12 12

Sociaal Huis
Kouterstraat 1, Temse
Ma-vrij: 8.30 - 12 u.
sociaalhuis@temse.be
03 710 25 04

