
Laptops op overschot? Schenk ze aan kansarme leerlingen!

Het coronavirus houdt de kinderen thuis van school, lessen of taken gebeuren online. Maar lang niet alle kinderen hebben thuis ook een
(eigen) computer. Digital4Youth start een project om gebruikte maar nog geschikte laptops in te zamelen bij ondernemingen. Het VBO
steunt de actie en roept bedrijven op om mee te doen.

Digital4Youth - een samenwerking tussen DNS Belgium en Close the Gap – zoekt 10.000 tweedehandse, bruikbare laptops voor kwetsbare jongeren
tegen het einde van de paasvakantie. Die moeten ervoor zorgen dat meer leerlingen digitaal huiswerk kunnen maken of lessen kunnen volgen. Het is
immers van groot belang dat jongeren die thuis moeten blijven niet worden afgesneden van de rest van de klas en van de rest van de wereld. 

“Het is zaak om iedereen, van jong tot oud, maximaal te steunen in deze coronacrisis”, herhaalt Pieter Timmermans, CEO van het VBO. “Ik
ben er dan ook van overtuigd dat veel bedrijven, samen met het VBO, zullen reageren en het project steunen. Waarvoor ik ze bij voorbaat al
dank.” 

Alle verzamelde laptops worden op een professionele en veilige manier klaargemaakt voor hergebruik. Alle data wordt verwijderd, eventuele
herstellingen uitgevoerd en de basissoftware (Microsoft OS) wordt geïnstalleerd. De Koning Boudewijnstichting zal de laptops vervolgens verdelen
onder kansarme leerlingen.

Help een leerling zonder pc om thuis schoolwerk te kunnen maken!
Hoe doneren?

Heeft uw bedrijf nog werkende en relatief recente laptops die het kan missen? Meld u dan aan via donations@close-the-gap.org. Vanaf 20 werkende
laptops kunnen ze worden opgehaald en klaargemaakt voor hergebruik. Maar ook financiële donaties zijn welkom en vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar.
Alle info en het donatieproces vindt u ook op www.digitalforyouth.be.
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