		

give IT away
used IT for rare diseases

Zie je soms afgedankt IT-materiaal ‘rondhangen’ in je bedrijf?
Dan weet je wellicht dat het voornemen ‘om er ooit
nog iets nuttigs mee te doen’ zelden tot uitvoering
komt. De oplossing? Schenk het IT-materiaal dat je
niet meer nodig hebt aan ‘give IT away’. Een gouden zet
voor het milieu en voor alle mensen in België met een zeldzame ziekte!
 Welk IT-materiaal komt in aanmerking?
Grote partijen desktops, laptops, servers, netwerkinfrastructuur …
 Wat gebeurt er met het IT-materiaal dat je schenkt?
Een gespecialiseerde firma haalt het gratis op en verwijdert
vakkundig alle data. Wat nog bruikbaar is, wordt verwerkt in
tweedehandscomputers. Wat niet meer bruikbaar is, wordt zorgvuldig
gesorteerd voor recyclage volgens de strengste milieunormen.
 Wat is de winst voor het milieu?
De productie van nieuw IT-materiaal verslindt gigantisch veel energie
en grondstoffen. Gooi je dat materiaal na gebruik gewoon weg, dan
komt daar nog een afvalprobleem bovenop. Geef je je IT-materiaal
een tweede leven, dan spaar je energie en grondstoffen én verklein je
de elektronische afvalberg.
 Wat is de winst voor je medemens?
Het bedrijf dat jouw IT-materiaal verwerkt en daarna verkoopt,
schenkt de winst aan RaDiOrg, de Belgische koepelvereniging voor
mensen met een zeldzame ziekte.
 Wat is de winst voor je bedrijf?
Door je IT-materiaal aan ‘give IT away’ te schenken, toont je bedrijf
zich milieubewust en sociaal betrokken. Een engagement dat
jullie klanten, medewerkers en andere stakeholders zeker zullen
appreciëren en dat een prominente plaats verdient in jullie corporate
social responsibility-strategie en -communicatie.
Wil je IT-materiaal schenken of heb je vragen over dit project?
Bel Gert De Schutter, PUC bvba op 0496 30 58 09
of mail naar info@giveitaway.be.

RaDiOrg?

Kleine kans, grote pech

RaDiOrg (Rare Diseases Organisation) wil
de stem zijn voor alle mensen in België
die getroffen worden door een zeldzame
ziekte. De vzw streeft naar een aangepaste gezondheidszorg, gemakkelijkere
toegang tot weesgeneesmiddelen en
aanpassingen die het sociale leven van
patiënten verbeteren. Momenteel zijn
meer dan 80 Belgische patiëntenorganisaties aangesloten bij RaDiOrg, aangevuld met talrijke individuele patiënten
die aan een ultrazeldzame ziekte lijden
en die daarom niet terechtkunnen bij een
organisatie specifiek voor hun ziekte in eigen land. RaDiOrg is lid van de Council of
National Alliances (CNA) van EURORDIS,
de Europese federatie voor zeldzame
ziekten. Deze organisatie overkoepelt meer dan 700 patiëntenorganisaties in meer dan 60 landen
en is zo de stem van 30 miljoen mensen met een zeldzame ziekte in Europa.

Een ziekte is zeldzaam wanneer ze voorkomt bij minder dan 1 op de 2 000 inwoners. Zeldzame ziekten zijn ernstig
en complex. Ze zijn vaak invaliderend en
levensbedreigend. De meeste zeldzame
ziekten kunnen niet genezen worden.
Het is wel mogelijk om de symptomen te
behandelen, waardoor de levenskwaliteit
verbetert en de levensduur kan worden
verlengd. Het aantal zeldzame ziekten
wordt geschat op 5.000 tot 8.000. Apart
bekeken gaat het bij zeldzame ziekten
altijd om zeer kleine groepen van patiënten, maar samen maken ze 6 tot 8% uit
van de bevolking. Naar schatting lijden
27 tot 36 miljoen Europeanen en 660.000 tot 880.000
Belgen aan een zeldzame ziekte. 75% van de
zeldzame ziekten treft kinderen: één op de drie kinderen
overlijdt voor zijn vijfde levensjaar.

www.RaDiOrg.be
@RaDiOrgbe
@RaDiOrgbe

