Geef oude
IT-middelen
een tweede leven

Maak gezinnen met een kleine portemonnee
en maatschappelijke organisaties blij met
gebruikte apparatuur.
www.mooizotilburg.nl

Vaak worden overbodige IT-middelen, zoals laptops en pc’s,
afgevoerd en vernietigd. Dit kost geld en is onnodig.
Er is een alternatief dat goed is voor mens en milieu!

Maakt u het verschil met uw oude
laptop?!
Geef overbodige IT-middelen een nieuwe bestemming bij kinderen die opgroeien in armoede of help
maatschappelijke organisaties. Denk aan een stichting of vereniging die zich belangeloos inzet voor
Tilburg en haar inwoners.

Waarom meedoen?

Ja! Wij doen mee!

Toon op een laagdrempelige manier
maatschappelijke betrokkenheid.
Gun anderen de in uw organisatie
overbodige IT-middelen.

Interesse? Neem dan contact op met
Anuschka Polfliet van Mooi zo Goed zo.

Draag bij aan de lokale circulaire economie.
Geen transport- of vernietigingskosten.

06-12020968
mooizogoedzo@contourdetwern.nl

“Koninklijke Van Eerd vervangt om de zoveel jaar
haar computers. Dan ontstaat het dilemma: wat
doe je met de oude apparaten? Inmiddels hebben
we al twee keer onze oude appratuur gedoneerd
aan Mooi zo Goed zo. Het is fijn om te weten dat
Mooi zo Goed zo samenwerkt met PcSave waar
de nodige kennis en kunde aanwezig is om de
gedoneerde computers te controleren op
eventueel nog aanwezige gegevens en die
informatie zorgvuldig te verwijderen.
Na een schoonmaakbeurt en eventuele reparatie
gaan ze naar een plaats waar ze zeer welkom
zijn. Op deze manier draagt Van Eerd dus haar
steentje bij aan een betere lokale samenleving
met meer gelijke kansen voor iedereen.”

Na uw aanmelding worden de IT-middelen
opgehaald. Kundige vrijwilligers zorgen ervoor
dat aanwezige data verwijderd wordt en het
middel wordt gereinigd en gerepareerd.

Mooi zo Goed zo en PcSave zetten zich in voor die
doelgroepen binnen de gemeente Tilbug waar
IT-middelen het hardst nodig zijn. PcSave is
bereikbaar voor gezinnen die van de
Meedoen-regeling gebruik maken. En Mooi zo Goed
zo onderhoud met veel maatschappelijke organisaties
contact.
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