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Coronavirus - Solidariteitsactie Virtual Hugs schenkt tablets en smartphones aan ouderen
en patiënten
07/04/20 om 06:30
Bijgewerkt om 06:31
Bron : Belga
(Belga) Consultingbureau Deloitte, de sociale onderneming Close the Gap en de Brusselse universiteit VUB schenken tablets en smartphones aan
ouderen en patiënten tijdens coronacrisis om de eenzaamheid in ziekenhuizen en woonzorgcentra tegen te gaan. Naast de technologische apparatuur
zamelen de drie initiatiefnemers ook geld in om eventueel toestellen aan te kopen. Het project kreeg de naam 'Virtual Hugs' (virtuele knuffels) mee.
Via een online platform, ontwikkeld door Deloitte, kunnen bedrijven gebruikte tablets en smartphones registreren. Daarnaast kunnen bedrijven en
individuen ook geld doneren voor de aankoop van nieuwe apparatuur. De ingezamelde apparaten worden door Close the Gap gebruiksklaar gemaakt
en voorzien van de nodige software. Daarnaast verzorgt de VUB Taskforce e-Inclusie een handleiding met veelgestelde vragen voor gebruikers. De drie
organisaties doen ook een beroep op hun verschillende netwerken om zoveel mogelijk apparaten in te zamelen. De smartphones en tablets worden
daarna onder verschillende woonzorgcentra en ziekenhuizen verdeeld. "Organisaties zoals Close the Gap en Deloitte brengen tablets en smartphones
naar ouderen en zieken in woonzorgcentra en ziekenhuizen. Dat is een erg goede zaak, want in deze crisistijd zijn vele kwetsbare groepen nu volledig
geïsoleerd van hun familie en vrienden. Dat kan een maatschappij zich niet veroorloven", zegt Caroline Pauwels, rector VUB. "Met de Taskforce einclusie, een groot samenwerkingsverband, waaronder ook dit Virtual Hugs-initiatief van Deloitte en Close The Gap, wil de VUB actief het algemeen
nut dienen en bijdragen aan een meer inclusieve maatschappij, nu tijdens deze crisis maar ook én zeker daarna." Personen die geld willen doneren,
kunnen terecht op www.virtualhugs.be. Bedrijven die tablets of smartphones te geef hebben, kunnen die registreren op de website. (Belga)
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