Jaarverslag 2017 - Stichting ITdonations
GELUKT!! Ruim € 2.000.000,Wat zijn we dankbaar en blij!
Het is ons gelukt om de € 2.000.000,- aan donaties te
realiseren.
Meer dan 190 uit een lopende goede doelen hebben de
afgelopen jaren een of meerdere donaties ontvangen.
Gekozen door onze relaties zelf en mogelijk gemaakt door
de restwaarde van de afgeschreven IT apparatuur.
De donaties zijn gebruikt voor onderzoek naar de meest
uiteenlopende ziektes voor kinderen en volwassenen.
Er zijn sport- en spelmogelijkheden ontwikkeld voor
kinderen in Nederland en oorlogsgebieden, acute hulp
geboden bij natuurrampen, extra onderwijs mogelijk
gemaakt, clowns op ziekenbezoek geweest, weeskinderen
opgevangen, vakanties voor zieken gerealiseerd, laatste
wensen vervuld, ziekenhuizen gebouwd, water putten
geslagen, achterstand wijken geholpen en voedsel
pakketten voor uitgedeeld.
En nog veel meer.
Dankbaar zijn wij dat wij dit hebben kunnen realiseren en
voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt als altijd:

Uw werkplekken

Een welgemeend dank je wel.
Namens ITdonations
Claudia Vink

Uw afgeschreven
ICT apparatuur
Logistieke service: ophalen en
transport

KWF
€ 23.576,-

100% dataverwijdering en
volledige revisie,
inclusief certiﬁcaten en
conform ISO 9001- en
14001-normering

Stichting
€ 7.223,ALS

War Child
€ 10.405,-

Stichting € 14.690,YOURS

Restwaarde 100% ten gunste aan
de door u gekozen goede doelen

Totaal
bedrag

Edukans
€ 8.692,-

€ 12.462,-

Vluchtelingenwerk € 10.795,-

Kika
€ 22.921,-

Onderzoeksfonds
Antonius Ziekenhuis

€ 14.789,-

Delta Lloyd
Foundation

€ 22.923,- SOS Kinderdorpen

Succes Stories
Provides vernieuwt

Provides is een woningcorporatie, werkt betrokken
en efficiënt en biedt in de regio een passend en
betaalbaar aanbod woningen voor huishoudens met
een lager inkomen.
In 2017 was Provides toe aan nieuwe IT apparatuur
en zocht men een betrouwbare organisatie
voor de afvoer en verwerking van hun
afgeschreven IT apparatuur. Het
ging immers om een behoorlijke
hoeveelheid.
Vanuit de sociale doelstelling van
Provides viel de keuze op
Stichting ITdonations om
daaraan de apparatuur
te schenken en om te
zetten in restwaarde.
Dit leverde een opbrengst op van € 3425,die is gedoneerd aan het
Hospice in IJsselstein.
Met dit bedrag zijn diverse
aankopen ondersteunt zoals
een professionele douchestoel en
aanleg en onderhoud van de tuin.

The power of
Rituals en War Child

Rituals is een onderneming gericht op het bewust beleven van
fijne momenten en helpt je geluk te vinden in de kleine dingen
van het leven. Maar men zet zich ook in voor milieubewuste
en maatschappelijk verantwoorde initiatieven en
binnen Rituals vindt men het belangrijk om
via maatschappelijke betrokkenheid een
positieve bijdrage te leveren aan de
samenleving.
“ Als een gezond bedrijf willen we
iets terug doen voor de samenleving
door minder bedeelden te helpen en
ons te houden aan hoge ecologische
normen”.
Een aantal jaar geleden is het contact
met War Child ontstaan en een mooie
samenwerking opgezet. Rituals ondersteunt
het werk van War Child op verschillende
manieren. Samen met relaties naar Martin
Garrix voor War Child, medewerkers die
de Dam tot Damloop rennen, gesponsorde
kerstpakketten voor War Child medewerkers.
Een samenwerking om enorm trots op te zijn.
“Samen proberen we de oorlog uit een kind te halen”.
De afvoer van de afgeschreven ICT apparatuur loopt sinds een
jaar via stichting ITdonations. Ze voeren op een 100% veilige
wijze onze apparatuur af en de restwaarde gaat naar War Child.
Voor alle partijen een vruchtbare samenwerking!

