
Nieuw leven PC

WAVRE
Weggooien ? Geen sprake van !



Windows XP support is 
stopgezet sinds 2014

Windows 7 support 
eindigt in januari 2020

Dit is niet 
onvermeidelijk en ook
geen reden om van PC 

te veranderen

Repair Café van Wavre (België) kan een tweede
leven geven aan je computer en hem nog veel

jaren bruikbaar maken



De Repair Café geeft een nieuwe leven aan je computer
In de verlenging van het « nul afval festival » georganiseerd in Wavre (BE) op 16 maart 2019  stelt de 
Repair Café van Wavre aan de lokale bevolking, het leven van hun computer te verlengen.
Je bent door de pers verwittigd geweest van het einde van de ondersteuning van bepaalde IT 
producten (bv  Windows XP is niet meer ondersteunt sinds januari 2014 en Windows 7 ondersteuning 
stopt in januari 2020) en het is dus afgeraden, om veiligheidsredenen, deze producten nog verder te 
gebruiken. Dit betekend niet dat je een nieuwe computer moet kopen! In de meeste gevallen kan je je 
computer nog meerdere jaren verder gebruiken (zelfs als deze meer dan 10 jaar oud is):  het voldoet 
van over te stappen naar vrij software die minder capaciteiten vragen.

Je Repair-Café stel je voor je situatie te analyseren en zal oplossingen voorstellen om een tweede leven 
te geven aan je computer.
• Of door een upgrade te doen naar een recentere versie van Windows (indien je over een officiële 

licentie Windows 7 beschikt ) en dat je computer het toelaat.
• Of door te migreren naar een open source (vrij, legaal en gratis) gebaseerd  op Linux (Lichte Ubuntu) 

als je je computer gebruikt voor standaard taken (bureautica (LibreOffice), internet… maar ook 
tekenen, muziek, fotobehandeling, standard spellen, …), dit alles in een omgeving dat minder 
gevoelig is aan virussen en andere aanvallen.

Geïnteresseerd ? Contacteer je lokale « Repair café »  https://repaircafe.org/
die, indien nodig,  met ons contact kan nemen om advies & ondersteuning te vragen

https://repaircafe.org/


Einde van ondersteuning 
Maar mijn computer werk nog !

• Laat je niet beïnvloeden door deze aankondigingen van einde ondersteuning

• Repair Café stel je voor je situatie te analyseren en oplossingen voorstelen om 
een tweede leven te geven aan je computer

• Of door een upgrade te doen naar een meer recente versie van Windows (als je over een 
officiële licentie beschikt)

• Of te migreren naar een open source oplossing (vrije) gebaseerd op Linux (een lichte 
Ubuntu) als je je computer gebruikt voor standard taken  (bureautica, internet… maar ook  
tekenen, muziek, foto's, standard spellen…. )



Beslissings tabel

Installeer alleen
Lubuntu (1)

Installeer
Lubuntu (1) 

naast Windows

Installeer
Windows 10

neen ja

neen

ja

ja

ja

(1) : minimum P4 en 512 Mo anders Damn Small Linux

PC met een
officiël

windows
(7/8)

Computer 
voldoende

voor
Windows10  
(1GHz 2Go)

Client 
wenst

Lubuntu
te testen

Client 
wenst oude

Windows
bewaren

neen



Einde support Windows
Standaard
Support

Uitgebreid
Support 

Windows XP 14/04/2009 08/01/2014

Windows Vista 10/04/2012 11/04/2017
Windows 7 13/01/2015 14/01/2020
Window 8.1 09/01/2018 10/01/2023



Keuze plateform
We zoeken 
• Een stabiele platform 
• Een goede ondersteuning
• Een vrij software aanbod voor een standard gebruik (bureautica, 

internet, muziek ..)
• Dat op oudere computers kan werken (van voor 2010)

Onze keuze: een lichte Ubuntu versie: LUBUNTU 18.04 ondersteund tot 
einde 2021 of langer
Dat zal werken op computers 

• Met een  P4 processor
• Dat over minimaal 512 MB geheugen beschikt
• Een harde schijf van minimum 40 GB



Lijst van standard taken door  
Lubuntu ondersteund

•Bureautica (tekst verwerking, rekenblad; voorstellingen; 
tekenen;…. ) dankzij “Libre Office”
•Web browsing (identiek aan  Windows): je kan toegang 

krijgen tot alle sites (bank, mails, en andere diensten ) 
dankzij  Firefox
•Muziek en films(visualisatie, CD graveren, …)
• Fotobehandeling dankzij GIMP
• Spellen (Schaken, damen, sudoku, kaarten , ….)
• ………



Gratis Upgrade naar Windows 10

• Is het mogelijk?
• https://www.techpulse.be/tips/211163/gratis-upgraden-naar-windows-

10-nog-altijd-mogelijk/
• https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10ISO

https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10ISO
https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10ISO


Bijkomende info's
• Idealiter doe je een backup van je gegevens vooraleer naar 

Repair Café te komen
• De voorgestelde omgeving lijkt op Windows maar vraagt wat 

aanpassingstijd
• Linux heeft het voordeel van een vrije software te zijn (geen 

licentiekosten)
• Zeer weinig virussen onder Linux
• De omgeving is 5 jaar lang ondersteund en een nieuwe versie 

is beschikbaar alle twee jaar in april (2020/2022/2024..)



Procedure
• Herstellingen / migraties gebeuren voornamelijk op afspraak
• Een migratie vraagt minimum één uur (zonder kopie van 

gegevens)
•Men zal een minimale aantal informatie vragen aan de 

geïnteresseerde klanten.
• Idealiter zal een veiligheidskopie van gegevens door de klant 

gebeuren vooraleer hij naar de Repair Café komt. (hij zal dit 
materiaal later gebruiken voor zijn regelmatige backup’s)


