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Aan de bewoners van de Valle de la Lumbre

   De Raad der Wijzen heeft besloten dat de Valle de la Lumbre een snel 
en betrouwbaar systeem nodig heeft om dringende berichten tussen de 
dorpen te kunnen versturen.

   Onze vallei staat in het hele land bekend om haar schoonheid en 
de inventiviteit van haar bewoners. Daarom willen we alle knappe 
koppen in de vallei uitnodigen om deel te nemen aan een wedstrijd 
voor de slimste ideeën: wie het beste plan bedenkt voor het bouwen 
van een communicatiesysteem voor de Valle de la Lumbre krijgt de eer 
om zijn of haar naam (of namen) in de gevel van het gebouw van de 
Raad der Wijzen te laten beitelen.

   Volgens de wijze tradities van de Valle de la Lumbre mag dit 
communicatiesysteem geen enkele vorm van elektriciteit van een 
generator of batterijen of iets dergelijks gebruiken. Bovendien heeft de 
Raad der Wijzen de volgende criteria vastgesteld, op basis waarvan alle 
voorstellen worden beoordeeld. 

1.   Het systeem dient korte boodschappen van maximaal 50 woorden       
      zo snel mogelijk tussen de dorpen te kunnen versturen.
2.   Niemand mag last van het systeem hebben. 
      Niemand mag worden gehinderd door harde geluiden. 

Lawaai mag geen nadelige invloed op het milieu hebben 
of op de schoonheid van de vallei. De bewoners van de vallei 
zien liever geen touwen of pijpen en dergelijke tussen de dorpen.

3.   Een slim idee hoeft niet duur te zijn.
      Het mag niet teveel kosten om het systeem te installeren. Maar nog     
      belangrijker is dat het niet teveel mag kosten om het systeem               
      gedurende vele jaren te bedienen, onderhouden en repareren. 

      Het beste systeem wordt tijdens de volgende bijeenkomst van de Raad 
      der Wijzen uitgekozen.

Kan   jij   je   een   leven   voorstellen   zonder  mobiele   telefoons   en   het   Internet,  waarin  mensen   alleen  met   elkaar   kunnen  
communiceren  door  het  schrijven  van  brieven?  We  vinden  telecommunica<e  vanzelfsprekend.  Maar  het  zou  simpelweg  
niet  bestaan  als  niet  iemand  alle  technologieën  die  we  gebruiken  zou  hebben  uitgevonden.

De	  bewoners	  van	  de	  Valle	  de	  la	  Lumbre	  hebben	  je	  hulp	  nodig,	  omdat	  ze	  ook	  contact	  met	  elkaar	  willen	  onderhouden.	  
Heb	  jij	  een	  goed	  idee	  hoe	  ze	  zonder	  elektriciteit	  kunnen	  communiceren?
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Een	  van	  de	  kunstenaars	  uit	  de	  Valle	  de	  la	  Lumbre	  heeK	  onderstaande	  tekening	  gemaakt.	  Voor	  vogels	  liggen	  
de	  dorpen	  slechts	  2	  km	  uit	  elkaar,	  maar	  de	  mensen	  moeten	  door	  de	  bodem	  van	  de	  vallei	  lopen	  en	  het	  kost	  
ze	  een	  halve	  dag	  om	  van	  het	  ene	  dorp	  naar	  het	  andere	  te	  lopen.
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