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Het project met een
verkeerd gekozen naam
Project mobiele telefonie

De wereld om ons heen verandert, of we dat nu willen of niet. Voor de een kan
het niet snel genoeg gaan, voor een ander gaat het toch wel erg snel. Zo heb
ik bij mijn neefje van zestien ieder Apple-mobieltje wel voorbij zien komen,
beschikt hij over een laptop met eisen waar de normale desktop een puntje
aan kan zuigen en kan hij wakker liggen van een nieuwe grafische kaart.
Aan de andere kant moet de wat oudere generatie, zoals de gemeenteraad
van Tynaarlo, nog even wennen aan het papierloze tijdperk. Met een
iPad wordt drieduizend euro per raadsvergadering bespaard, maar het
enthousiasme moet nog groeien. Het is even wennen.
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