2016-05-26, Aalst

Student lanceert BK staken
Volg het Belgisch kampioenschap staken op bkstaken.be
De socialistische en christelijke vakbond dienden eerder deze maand een stakingaanzegging in voor 24 en
31 mei. Het viel dus niet in goede aarde dat er sinds woensdagavond een wilde staking plaatsvindt door de
Franstalige spoorvakbond. Ook in Vlaanderen wordt er hinder verwacht, waardoor veel studenten niet tijdig
op hun examen geraken. Inti de Ceukelaire, multimediastudent aan de Erasmus Hogeschool, speelde hier
gretig op in en maakte de satirische website ‘BK Staken’. “Er over klagen helpt toch niet, dus we kunnnen
het maar beter ludiek aanpakken”, klinkt het.
De site toont een klassement van alle recente stakingen. De rangschikking wordt door verschillende
factoren bepaald. Wordt er gestaakt tijdens de examens of de festivalperiode? Dan verdienen de
vakbonden extra punten. De staking van vandaag behaalde een mooie zesde plaats van de 81 in totaal.
Een klokje telt alvast af naar de volgende staking, "zo hoeven we er nooit nog een te missen".
De Aalsterse student wil de stakingen zeker niet veroordelen, maar probeert aan te tonen dat je ook met
humor een boodschap kan overbrengen. "Stakingen zijn best saai, dus we kunnen er maar beter het beste
van maken", meent hij. De Ceukelaire is niet aan zijn proefstuk toe, eerder vorig jaar lanceerde hij
'benjijeenpornomens.be', een website die kan achterhalen welke pornosites de bezoeker eerder bezocht.
Later dat jaar omzeilde hij met Belgbook de Belgische facebookblokkade, waardoor mensen zonder
Facebookprofiel de website alsnog konden bezoeken.
Dien zelf een stakingsaanzegging in
Heb je zelf altijd al eens willen staken? Dan kan je via de website een eigen stakingsaanzegging indienen.
Je hoeft enkel de periode, het bedrijf en de reden in te vullen en je krijgt een gepersonaliseerde
stakingsaanzegging in de plaats. En nu maar hopen dat je baas het ook aanvaardt!
Ben je benieuwd naar het huidig klassement? Of wil je zelf een stakingsaanzegging indienen? Surf dan snel
naar www.bkstaken.be

// EXTRA INFO - OVER MEZELF
Contactgegevens:
Ik ben bereikbaar voor extra informatie op volgend adres:
inti.de.ceukelaire@gmail.com
Over mezelf:
Ik ben Inti De Ceukelaire (21) en kom uit Aalst. Overdag ben ik student Multimedia &
communicatietechnologie aan de Erasmus Hogeschool, ’s nachts ben ik ethisch hacker met referenties
als Facebook, Google en Metallica en "Opgejaagd" (VIJF).
Ik ben gepassioneerd door alles wat met creatief coderen te maken heeft en ontwikkel graag originele
websites en spelletjes die een boodschap overbrengen over een actueel onderwerp. Ik wou al heel lang iets
met de stakingen doen maar wou geen negatieve weg inslaan, daarom koos ik voor een positieve
omkadering met een licht ironische ondertoon. Ik verwacht niet dat mijn website echt zaken zal gaan
veranderen, maar hoop toch de vakbonden te bereiken met andere reactie dan het geklaag dat ze
inmiddels toch al gewoon zijn.

Ik wil stakingen en vakbonden zeker niet afbreken - ze hebben hun nut, maar het enige wat ik zou willen
vragen is om wat meer rekening te houden met studenten waarvoor vaak geen alternatief voor handen is.
Met deze website hoop ik in de eerste plaats hun dag wat op te fleuren.
Eerder ontwikkelde ik:

 http://www.benjijeenpornomens.be
 http://www.belgbook.be
Foto's, vrij te gebruiken:

http://imgur.com/HPBI5su
http://nl.tinypic.com/view.php?pic=15rxmxc&s=8
http://i59.tinypic.com/2dj29w2.png
http://i61.tinypic.com/6zy17d.png

Met vriendelijke groeten,

