
Juist in deze tijd waarin werk, onderwijs en 
sociale contacten veelal digitaal verlopen, zien 
wij de urgentie om mensen die geen financiële 
middelen hebben om een laptop aan te schaffen 
hierin te ondersteunen. Kortom: we lappen het 
leven van kwetsbare stadsgenoten op door ze 
aan een laptop te helpen!

We richten ons primair op:
•  Scholieren en studenten
•  Sollicitanten
•  Kwetsbare en eenzame ouderen

‘Opgelapt’ is een actie van de 
Utrechtse Uitdaging

De nood is hoog! 
Daarom hebben wij het ambitieuze idee 
om in 2021 een totaal van minimaal 2021 
laptops in te zamelen! 
Lees op de achterzijde hoe je kan bijdragen.
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Hoe kun je bijdragen?
Wij roepen alle Utrechtse organisaties op om hun oude maar  
bruikbare laptops of tablets ter beschikking te stellen. 

Wat zijn de eisen?
•  Laptop of tablet .
•  Moet het nog doen.
•   Heeft een actueel besturingssysteem of kan die nog draaien.
•   Ziet er nog fris uit (het is immers een cadeautje).

Wat doen wij voor jullie?
•   Wij komen de laptop(s) gratis ophalen.
•   Wij checken en schonen de laptop(s) waar nodig. Kortom: we geven  

ze het predicaat ‘opgelapt’.
•   Wij zorgen dat het voelt als een speciaal cadeau.
•   Wij zorgen dat de laptop(s) bij de mensen komen die jullie steun  

het hardste nodig hebben.

Waarom mee doen?
•   Een super mooie manier om in 

2021 invulling te geven aan jullie 
MVO doelen. 

•    Een waardevolle en belastingvrije 
manier om afscheid de nemen van 
oude apparatuur.

•   Een laagdrempelige actie  
waar jullie medewerkers zelf 
ook makkelijk aan bij kunnen 
dragen. Dat zorgt in moeilijke 
tijden voor een mooie  
gevoel van samen! 

Mee doen?
Stuur een e-mail naar:
info@utrechtseuitdaging.nl  
of kijk op onze actiepagina: 
www.utrechtseuitdaging.nl/opgelapt


