ONDERNEMERS VOOR

een warm België

Geachte mevrouw, meneer,
Graag neem ik de vrijheid om, in naam van de bedrijven die u onderaan terug vindt, contact met u op te nemen. Als u dit hinderlijk zou
vinden, dan wil ik me bij voorbaat excuseren. We sturen dit bericht ook maar één keer. Maar er is een goede reden voor.
We zijn namelijk op zoek naar laptops en tablets die niet meer gebruikt worden. We willen die in orde brengen en schenken aan
kinderen van kansarme gezinnen van het basisonderwijs. We doen dit bewust nu.
Sinds de uitbraak van het Corona-virus zijn kinderen immers aangewezen op thuisonderwijs. Daarvoor is een computer of tablet echt
noodzakelijk. Jammer genoeg heeft niet elk gezin zo’n toestel. Heeft u zelf nog een toestel (of meerdere) dat niet meer gebruikt
wordt, dan kan u ons dat bezorgen. Wij zorgen er dan voor dat het een mooi tweede leven krijgt in een gezin dat niet de middelen
heeft om zelf een laptop of tablet aan te kopen.
Deze, misschien wat ongebruikelijke actie begon niet langer dan een week geleden. Het bedrijf EuroSys riep haar klanten via sociale
media op om ongebruikte laptops en tablets te schenken. Er kwamen heel wat ongebruikte toestellen binnen. Maar tegelijkertijd
waren er meer dan 700 nieuwe aanvragen voor een toestel. En er zullen er nog meer volgen. Dus zijn we dringend op zoek naar
laptops en tablets die niet langer gebruikt worden. Het moeten, om begrijpelijke redenen, wel toestellen zijn die nog werken.
EuroSys zal de toestellen die binnenkomen helemaal in orde zetten en schenken aan organisaties die zich inzetten voor kansarme
gezinnen. Zij waken erover dat het materiaal terecht komt op plaatsen waar het echt nodig is. We hebben ondertussen zelfs de steun
van Techdata, de grootste IT-verdeler van ons land, die ons wil helpen met het in orde brengen als er zeer veel apparaten zouden
worden binnengebracht (wat we eerlijk gezegd wel hopen).

P R A K TIS C HE INF OR M AT I E
DATUM: Donderdag 9 april en vrijdag 10 april
TIJDSTIP: tussen 9u en 17u
ADRES: EuroSys, Centrum Zuid 1527a, 3530 Houthalen.
We dringen er bij iedereen op aan om voldoende afstand te houden. Aan het bedrijf ligt een grote parking, zodat dit ook zeer
gemakkelijk kan.
Dit initiatief werd ook afgestemd met de lokale overheden en heeft de steun van Burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain
Yzermans. Om ons goed voor te kunnen bereiden en alles veilig en ordelijk te laten verlopen, vindt u hierna een link waarmee u kan
aangeven wanneer u precies langs wil komen en hoeveel notebooks/tablets u zal meebrengen en meer info over dit project.

WAT ALS U NIET KUNT L ANGSKOMEN OP 9 OF 10 APRIL?
DA N ZIJ N ER TW EE M OG E L IJ KHE DE N:
Vanaf 10 werkende laptops en/of tablets kan er iemand langs komen om de toestellen op te halen.
Je kan één of meerdere toestellen ook binnenbrengen op een locatie bij u in de buurt. De lijst van locaties vind je hier:
https://promobutler.link/droppoff
De toestellen worden op een professionele en veilige manier klaargemaakt voor hergebruik.

HO E GA AT U TEW E R K?
Wilt u 10 toestellen of meer laten ophalen, of wilt u naar een dropoff-locatie bij u in de buurt gaan, dan willen we u vragen dit
formulier in te vullen. https://promobutler.link/10notebooks
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G EEN TO ESTEL TE R BE S CH I KKI NG ? OOK F I NA NCI Ë L E STE UN IS ME E R DAN WE LKO M.
Stortingen kunnen gedaan worden op rekening BE38 0018 6689 8372 van Promobutler Infinity Foundation VZW met de vermelding
"ovwb” of bij voorkeur met de gestructureerde code ***162/9371/73977***. Bedrijven ontvangen hiervoor een factuur.

AC TIEF M EEHELP E N K A N OOK
Kunt u een bedrijf of organisatie die actief mee wil helpen aan deze actie, laat hen dat dit formulier invullen:
https://promobutler.link/partnerovwb
Iedereen kan ons ook helpen door deze actie te delen via social media. U kunt op onze website de deelknoppen vinden:
https://www.ovwb.be . Zo kan je in 2 klikken het delen op facebook, twitter, whatsapp, linkedin, mail of zelfs insluiten in je eigen
Als iedereen doet wat hij kan, dan kunnen we deze moeilijke periode wat gemakkelijker maken voor zij die het ook in gewone
omstandigheden al moeilijk hebben maar nu helemaal uit de boot dreigen te vallen.

Met vriendelijke groeten,

Mark Lens,
Voorzitter Rvb
Promobutler Infinity Foundation VZW
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PS: We houden zorgvuldig bij vanuit welke provincies de notebooks binnenkomen en zorgen er ook voor dat we hetzelfde aantal
terugbezorgen aan liefdadigheidheids organisaties in jullie provincie.
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