
 
Cisco schenkt netwerk aan Handicap International 

 
 

Diegem, Brussel, 17 december 2004 
 
Cisco Systems heeft Handicap International Belgium (HIB) geselecteerd in het kader van zijn 
lokale liefdadigheidsactiviteiten. Cisco schenkt technologische middelen, advies en mensen 
aan de ontwikkelingsorganisatie. Via een aantal initiatieven die de netwerkinfrastructuur van 
de organisatie moeten optimaliseren, wil Cisco de operationele werking ervan ondersteunen.  
 
"In eerste instantie gaat het om een vernieuwing van hun computernetwerk", verklaart John 
Baekelmans, R&D-directeur en drijvende kracht achter het lokale liefdadigheidsprogramma 
van Cisco. "Daardoor zullen op termijn ook nieuwe toepassingen, zoals computertelefonie en 
videoconferenties, binnen het bereik van Handicap International komen. De communicatie 
met medewerkers in het buitenland zal dankzij die vernieuwingen een stuk doeltreffender en 
goedkoper verlopen. Op langere termijn denken we samen aan e-learningprojecten om de 
medewerkers van Handicap International ter plaatse op te leiden." Voor de installatie van 
het nieuwe netwerk en de grondige functionele analyse die eraan voorafging, werkte Cisco 
met een aantal vrijwilligers van het eigen personeel. 
  
"Voor onze medewerkers ter plaatse, die in vaak moeilijke omstandigheden belangrijk werk 
verrichten, is een efficiënte en betrouwbare communicatie met onze centrale diensten van 
groot en soms letterlijk van levensbelang", stelt Annelies Vanoppen, directrice communicatie 
bij Handicap International. "Om die reden alleen al zijn wij heel tevreden over onze 
samenwerking met Cisco." 
 
"Het is overigens de eerste keer dat wij zo'n samenwerking met een commerciële organisatie 
aangaan", voegt zij eraan toe. "En de resultaten ervan zijn uitermate positief. Ook al omdat 
Cisco zijn engagement niet beperkt tot het schenken van technologie. Zo kunnen wij bij hen 
ook terecht voor advies, onderhoud en ondersteuning van ons netwerk, en kennisoverdracht. 
In dat verband zou e-learning bijvoorbeeld een reële toegevoegde waarde kunnen bieden. 
De opleiding van plaatselijk personeel is immers een van de belangrijkste middelen van onze 
organisatie om haar doelstellingen te verwezenlijken." 
 
Meer informatie over Cisco's liefdadigheidsactiviteiten en vrijwilligerswerk is beschikbaar op 
http://www.cisco.com/en/US/about/ac48/about_cisco_community_and_philanthropy_hom
e.html en op http://newsroom.cisco.com/dlls/2004/corp_121004.html 
 
Digitale foto's van Annelies Vanoppen, John Baekelmans en de vrijwilligers van Cisco kan je 
downloaden via http://files.quadrantcommunications.be/Quadrant.nsf/Pages/hdc 
 
 
Over Handicap International Belgium 
Handicap International Belgium (HIB), opgericht in 1986, is een onafhankelijke organisatie die ervoor zorgt dat 
mensen met een handicap hun zelfstandigheid en hun plaats in de samenleving terugvinden, vooral in landen met 
moeilijke leefomstandigheden. De Blauwe Veters, gebruikt in een aantal succesvolle campagnes, staan daar 
symbool voor. HIB leidt 70 projecten in 15 landen die zich in een acute of chronische crisissituatie bevinden. De 
activiteiten houden systematisch rekening met een drievoudige invalshoek: preventie, revalidatie en sociaal-
economische herinschakeling. De organisatie is co-winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede 1997 voor haar 
leidende rol in de strijd tegen antipersoonsmijnen. Ze mag rekenen op de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Mathilde. De financiële middelen van Handicap International bestaan uit institutionele fondsen en 
privé-giften. 
Meer info op http://www.handicapinternational.be 
 



 
Over Cisco Systems - "This is the power of the network. Now." - NASDAQ:CSCO 
Cisco Systems is wereldwijd marktleider in netwerksystemen voor het internet. 
Meer info op http://www.cisco.be en http://cisco.com 
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