- Persbericht Realtime GPS Tracker als middel tegen vermissing.

Aantal vermiste kinderen blijft toenemen.
Uden, 18 oktober 2013. Honderden keren per jaar wordt bij de politie
aangifte gedaan van een vermist kind. Een aantal dat maar niet minder
lijkt te worden. De belangrijkste oorzaken? Weglopers en ontvoeringen
naar het buitenland door een ouder. Nieuwe technologie, in de vorm van
‘realtime’ GPS Tracking, zou uitkomst kunnen bieden.
Door toename van het aantal gemengde huwelijken neemt ook het aantal
scheidingen toe. Een klein aantal van deze scheidingen leidt tot problemen
waarbij kinderen worden meegenomen door één van de ouders. Volgens de
politie is hier weinig aan te doen door verdragen tussen verschillende landen.
De helft van het aantal vermissingen wordt echter gevormd door weglopers.
Veelal tussen 15 en 18 jaar. Soms rebellerende jongeren, maar vaak ook
probleemkinderen met veelal geestelijke problemen. Dankzij Amber Alert en
Social Media lukt het steeds vaker om kinderen sneller op te sporen. Een
andere technologie die uitkomst kan bieden is GPS Tracking. Als ouder kun je
daarmee zelf op elk moment zien waar je kind is.
GPS Tracking is niet helemaal nieuw. Echter door technologische vooruitgang is
er een nieuwe generatie GPS Trackers op de markt die zo klein zijn als een
sleutelhanger en ‘realtime’ een nauwkeurige locatiebepaling doorgeven aan een
app. GPS Tracking is erg populair bij ouders van jongere kinderen en ook menig
huisdier beschikt tegenwoordig over een GPS Tracker. Het is de vraag of tieners
zich zo gemakkelijk willen laten volgen door ouders. Toch kan - wanneer daar
aanleiding voor is - gekeken worden of een probleemkind niet beter een GPS
Tracker zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van een onopvallende
sleutelhanger.
< vervolg op volgende pagina >

Het Nederlandse KeepTrack, bedenker en producent van een nieuwe generatie
‘realtime’ GPS Trackers, biedt met haar Looqi sleutelhanger een ideale
oplossing voor ouders die op elk wenselijk moment inzicht willen hebben in de
verblijfsplek van hun kind. De Looqi sleutelhanger is slechts 4,5 cm lang en 2,5
cm breed. In het hart van de Looqi sleutelhanger bevindt zich een GPS chip met
‘G’ sensor, een sms-chip en een batterij die de sleutelhanger een onafgebroken
werkingduur geeft van 7 dagen. Misschien niet direct een oplossing voor het
aantal vermissingen, echter wellicht wel een oplossing om vermissingen sneller
op te lossen.
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