I

I 27

KOKSIJDE

VRIJDAG 8 JANUARI 2016

(KU41/4)

Zorgrobot Zora doet
intrede in de Viertorre
KOKSIJDE q De leerlingen van de basisschool
voor bijzonder onderwijs
De Viertorre kregen het
bezoek van de zorgrobot
Zora. Voortaan zal die de
leerkracht helpen.
“In 2014 werd de zorgrobot Zora
in basisschool De Viertorre van
MPI Westhoek in Koksijde voorgesteld”, legt coördinator Steve De
Clercq uit. “Zowel leerkrachten,
leerlingen, als de directeur waren
laaiend enthousiast over de mogelijkheden die Zora voor hen in
petto had. Hieruit groeide het
idee om Zora een permanent
plekje op school te bezorgen, om
zo de lessen zowel op motorisch
als cognitief vlak te ondersteunen.
Door het kostenplaatje heeft de
integratie van Zora vertraging opgelopen.”

Op de foto herkent men achteraan juffrouw Nathalie, zaakvoerder QBMT Tommy Deblieck, directeur MPI Westhoek Els Boey, ceo en architect van Boeckx Architects Serge Lefevere, schoolcoördinator buitengewoon onderwijs de Viertorre Steve De Clercq. De kinderen, Samira, Erika, Yenko, Jessica, Mageno, Luna, Lyn-Irene en Sakima,
zijn alvast heel geïnteresseerd in Zora.(Foto EDK)

SPONSOR
“Nu hebben we echter het geluk

dat we dankzij de firma Boeckx
Architects onze eigen Zora krij-

gen”, gaat Steve De Clercq verder.
“Op deze manier stimuleert men

ook een verdere innovatie binnen
ons onderwijs.”
Na Nieuwjaar kunnen de leerlingen van De Viertorre Zora in hun
klas omarmen en kunnen de leerkrachten, logopedisten, psychologen en kinesisten van de school
Zora ter ondersteuning van het
leerproces inschakelen.
Op woensdag 18 december vond
de officiële overhandiging van Zora plaats, in het bijzijn van de
zaakvoerders van de firma’s
Boeckx Architects en QBMT, die
de software voor Zora heeft ontwikkeld. Dankzij deze partners
vormt De Viertorre een van de
eerste Vlaamse scholen waar Zora
in het dagdagelijkse klasgebeuren
wordt geïntegreerd. Deze zorgrobot zal zorgen voor een wederzijdse interactie met de leerlingen en
zal hun aandacht spelenderwijze
prikkelen. Dit zal een sterke
meerwaarde kunnen bieden binnen hun verdere schoolse ontwikkeling, een idee dat ook door de
firma Boeckx Architects wordt erkend.(EDK)

Surinaamse ambtenaren
op milieustage in Koksijde
KOKSIJDE q Een delegatie ambtenaren uit Suriname verbleef in het
kader van de Stedenband
in Koksijde. Maya Dorinnie (secretaris van de
minister voor Regionale
Ontwikkeling) en Benito
Aloema (ambtenaar Regionale Ontwikkeling,
Galibi) wisselen een
week kennis en ervaring
uit met de dienst Milieu
en Duurzame Ontwikkeling.
Koksijde bouwde de voorbije jaren een stevige band op met het
district Marowijne in Suriname in
Zuid-Amerika. Die stedenband
staat voor een duurzaam samenwerkingsproces waarbij kennis
tussen beide lokale besturen rond
gemeenschappelijke
thema’s
wordt uitgewisseld.
“Dat lukt bijzonder vlot”, beaamt
Jan Loones. “Ook in Suriname
spreekt men Nederlands. Al zijn
er natuurlijk nog meer raakvlakken naast de gemeenschappelijke

Op de foto herkent men Maya Dorinnie, Benito Aloema, Jan Loones, schepen van Leefmilieu Albert Serpieters,
Jan Vandromme (diensthoofd Milieu en Duurzame Ontwikkeling) en Ina Van Thienen (beleidsmedewerker Internationale Samenwerking) en het team Containerpark met teamverantwoordelijke Danny Saelens.(Foto EDK)

taal : het district grenst immers
ook aan zee, leeft van (eco)toerisme en visvangst, kent nog een rijke traditionele cultuur en werd
met de legstranden voor onder
meer de lederschildpad erkend als
Unesco Werelderfgoed.”

“Binnen de uitgestippelde actiedomeinen zijn we alvast verheugd
dat we dit jaar, met de deelname
van de Westhoek Academie Koksijde aan het grootse kunstenfestival in Moengo, het culturele hoogtepunt van een jarenlange samen-

werking mochten meewerken”,
aldus Jan Loones.
“Naast cultuur focussen we ook
op milieu”, benadrukt Jan Loones.
“De delegatie krijgt tijdens hun
werkbezoek alvast een rijk gevuld
milieuprogramma
voorgescho-

teld”, aldus schepen van Leefmilieu Albert Serpieters. “We leggen
de focus deze keer op het beheer
van afval. Terwijl afval bij ons
steeds vaker een belangrijke bron
van nieuwe grondstoffen wordt,
belandt afval in Suriname nog al
te vaak achteloos als zwerfvuil
langs de openbare weg of eindigt
het afvalverhaal op de plaatselijke
stortplaatsen. Al groeit het besef
dat het anders moet snel en voelen we duidelijk dat men er de
komende jaren ook echt werk van
gaat maken. We laten de delegatie
deze week alvast een stuk van onze kringloop volgen, vanaf de inzameling tot bij een aantal afvalverwerkers. Zo maken we kennis
met onze zwerfvuilvrijwilligers op
het strand, gaan we langs bij het
team Containerpark, volgen we
een huisvuilwagen van het team
Openbare Netheid tot aan het
overslagstation en bezoeken we
de verwerkingsinstallaties van onder andere pmd, oude metalen,
autowrakken en afgedankte elektro.” (EDK)

Ina Van Thienen, 058 51 08 92 –
ina.vanthienen@koksijde.be of Jan
Vandromme, 058 53 30 96 – jan.
vandromme@koksijde.be

