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samen sterk

Whatsapp groep / KruidenbuurtWacht
De Whatsapp-groep is samen met de KruidenbuurtWacht in december 2012 (toen nog onder de vlag
van de VHDK) in het leven geroepen om elkaar te informeren over zaken met betrekking tot veiligheid
in de wijk. Stichting Kruidenbuurt Rotterdam (SKBR) heeft dit, na haar oprichting, overgenomen.
Er wordt er momenteel weer regelmatig ingebroken in onze buurt. In verschillende straten hebben de
bewoners onlangs afgesproken elkaars woning in de gaten te houden. De SKBR is hier heel blij mee
daar zij de sociale cohesie heel belangrijk vindt. De SKBR draagt haar steentje bij door middel van
gesprekken met de wijkagent en extra surveillances. Wil je meelopen? Laat het dan even weten! Al is
het maar 1 keer in de maand. Leer je buurtbewoners kennen!
Voor vragen, opmerkingen en aanmeldingen: http://skbr.nl
Aangezien de Whatsapp groep steeds groter wordt, gelden er simpele huisregels:
• Informeer elkaar en probeer dit zoveel mogelijk met één bericht per melding (geef hierbij door wat
u eraan gedaan heeft, bijvoorbeeld: 112 gebeld);
• Ga geen discussies aan in de groep;
• Plaats geen oproepen om verdachten te achtervolgen en/of staande te houden;
• Plaats geen opruiende en/of discriminerende teksten;
• Wees terughoudend met het doorgeven van signalementen in de groep.
Stichting Kruidenbuurt Rotterdam (SKBR) behoudt zich het recht voor eenieder die zich niet aan de
bovenstaande huisregels houdt, de toegang tot de whatsapp-groep te ontzeggen. n.b. : Heeft u iets
opgemerkt, een vraag of een opmerking en plaatst u deze liever niet in de Whatsapp-groep? Neemt u
dan contact op met de beheerder van de groep. Hij/zij helpt u zo goed mogelijk verder.
Uitleg Whats App
WhatsApp is een cross-platform berichtendienst op abonnementsbasis voor smartphones. De app is ontworpen voor
hedendaagse smartphones en maakt het mogelijk om gratis via een internetverbinding met elkaar te chatten en onder meer
foto's en video-opnames met elkaar te delen. De naam WhatsApp is een samentrekking van 'What's up' (Engels voor Hoe is het?
en Wat is er?) en 'Application' (Engels voor applicatie).
Gebruik
WhatsApp werd oorspronkelijk in 2009 uitgebracht voor de iPhone, later werd het ook beschikbaar gesteld voor andere
besturingssystemen. WhatsApp is ondersteund op iPhones vanaf iOS 4.3, Android telefoons vanaf Android 2.1, Windows
Phones vanaf Windows Phone 7.5 en Blackberry telefoons vanaf OS 4.6. Een groot aantal Symbian en Nokia Series 40
telefoons ondersteunt WhatsApp ook. De dienst is voor nieuwe gebruikers het eerste jaar gratis, waarna er een jaarlijkse betaling
wordt gevraagd. Afhankelijk van het besturingssysteem kost WhatsApp na het eerste gratis jaar tussen de € 0,79 en € 0,99 per
jaar. De app is op sommige besturingssystemen beschikbaar in meer dan dertig talen.
WhatsApp telt ruim 400 miljoen actieve gebruikers en verwerkt ruim 31 miljard berichten per dag, waaronder 400 miljoen
afbeeldingen.Een gevolg van de populariteit van deze software is dat mobieletelefoonmaatschappijen zoals KPN en Vodafone
aangeven minder te verdienen doordat steeds minder gebruikers over hun sms-bundel heengaan
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