Onze missie

Digitaal meedoen is geen luxe.
Het is een basisbehoefte.
De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt dat we meer dan ooit zijn
aangewezen op digitale technologie om te leren, werken en contact te
hebben met anderen. Maar in Nederland hebben duizenden kinderen en
kwetsbare groepen niet de middelen om digitaal mee te doen. Dat moet
anders: digitaal meedoen is geen luxe. Het is een basisbehoefte.
Allemaal Digitaal is een gezamenlijk
initiatief van publieke en private partijen
om laptops en tablets in te zamelen, zodat
zoveel mogelijk Nederlanders digitaal mee
kunnen doen. Allemaal Digitaal hielp
afgelopen jaar al meer dan 5.700 mensen
met een kleine portemonnee aan toegang
tot het internet, een device en de
benodigde digitale vaardigheden. Dat is
echter nog lang niet genoeg, want de
aanvragen om steun blijven binnenkomen.
In 2021 willen we 8.000 mensen die
onmisbare toegang geven. Dat kan alleen
met de warme en belangrijke hulp van
organisaties die onze missie omarmen.

gedoneerde digitale
apparaten uit te reiken.
Doe je mee?

Alliantie Digitaal
Samenleven, NLdigital en
Stichting Recover-E zijn
de hoofdorganisatoren
van Allemaal Digitaal. In
2021 maken we een
doorontwikkeling van
project naar de status van
‘social enterprise’ zodat
we elk jaar in impact
kunnen groeien.

2,5 miljoen

Onze missie voor
2021 is om

8.000

WIE ZIJN WIJ?

17 procent

van de Nederlanders
heeft nog steeds geen
toegang tot een laptop
of tablet.

Nederlanders vinden het
moeilijk om te werken
met digitale apparaten,
zoals een computer,
smartphone of tablet.

Partner worden?
Jij begrijpt als geen ander hoe
belangrijk het is om digitaal mee te
kunnen doen. Je vindt dat kinderen
die opgroeien in armoede net zoveel
kansen moeten krijgen als ieder
ander. Je beseft dat het kan helpen
om eenzaamheid onder ouderen
tegen te gaan. Digitaal meedoen is
geen luxe, het is een basisbehoefte.
De coronacrisis heeft dit probleem
enkel versneld, verscherpt en
zichtbaar gemaakt.

LEES MEER

Doe je ook mee?

Downloads:

Ik wil mijn laptops of tablets doneren

Ik wil een financiële donatie doen

Toegang tot digitale apparaten
betekent voor mensen toegang tot
school, werk en contacten. Kansen
om te ontwikkelen, betrokken te zijn,
ertoe te doen en zelfstandig te zijn.
Jij bent bereid anderen die kans te
geven. We zouden het daarom
fantastisch vinden als je onze partner
wilt worden. Samen krijgen we het
voor elkaar dat iedereen digitaal mee
kan doen. Daar zijn we van overtuigd.

Download de brochure voor donateurs
Download de brochure voor toeleiders

Vragen? Neem contact op met ons:

Vragen?
06 12 30 61 30 / allemaaldigitaal@nldigital.nl

