Deelnemen aan de inzamelactie voor Natuurpunt?

Mentor vzw en vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen willen zoveel mogelijk organisaties warm maken om hun oude
computers en GSM’s in te zamelen. Toestellen van de organisatie zelf, maar ook van hun medewerkers. Zo draagt jouw
organisatie bij aan meer bos in Vlaanderen.

1.

Hoe werkt het?
Deelnemende organisaties ontvangen:
1. een inzamelbox
2. communicatiemateriaal om intern en extern te communiceren.

De Kringloopwinkel haalt de toestellen op en stuurt ze na sortering gegroepeerd op naar het inzamelpunt van Natuurpunt.
Wanneer? van 8 tot 14 oktober 2016

2.

Wie kan meedoen?
Elke organisatie! (bedrijf, vereniging, openbare instelling, …)
Wij spreken onze partners aan, die op hun beurt hun medewerkers en partners aanspreken, enzovoort. Vertel het dus vooral
verder!

3.

Wat zamelen we in?
•
Desktops & computerbeeldschermen (geen beeldbuizen, deze mogen niet meer hergebruikt worden)
•
Laptops
•
GSM’s
•
Smartphones

Heb je niets om in te zamelen, of wil je nog meer doen? De regionale afdeling van Natuurpunt ijvert al jaren voor het lokale
Preshoekbos. Met de stem van jouw organisatie geef je deze actie nog meer slagkracht! Teken de petitie op
www.natuurkoepel.be/preshoekbos.

4.

Hoe organiseer ik dit in mijn organisatie?
Communiceren
Dit is een actie over heel (Zuid-West-)Vlaanderen. Natuurpunt , Mentor en De Kringloopwinkel zullen hierover communiceren.
Daarnaast communiceert jouw organisatie via de eigen interne communicatiekanalen. Deelnemende organisaties ontvangen
communicatiemateriaal om dit intern en extern te communiceren.
Het communicatiemateriaal bestaat uit:
• een mailformat,
• een visual,
• een advertentie die kan gebruikt worden in een interne krant of andere,
• en een poster om op te hangen op een centrale plaats.
Inzamelen
Bij aanvang van de inzamelweek (vóór 8 oktober 2016) plaatst De Kringloopwinkel bij alle deelnemende partners de inzamelbox
waarin de toestellen verzameld kunnen worden. Op maandag 17 oktober haalt De Kringloopwinkel alles op en sorteert de
toestellen.

5.

Deelnemen?
Stuur dan nu een mailtje naar natuurpuntactie@dekringloopwinkel.be met je organisatienaam, adres en contactpersoon. Wij
bezorgen jou dan het communicatiemateriaal en alle info! Graag reageren voor 15 september.

6.

Contactpersoon
Ellen De Craemer
056 23 29 40
natuurpuntactie@dekringloopwinkel.be

7.

Een actie van:
Vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen
www.dekringloopwinkel.be
Mentor vzw :
www.mentorvzw.be
f.furniere@mentorvzw.be

Natuurpunt:
www.natuurpunt.be
hans@natuurkoepel.be (regio Kortrijk)
filip.hebbrecht@natuurpunt.be (nationaal)

