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Printercartridge of inktjetpatroon leeg?

Lever ze in
en steun het

Ronald McDonald Kinderfonds
Als je ziek bent, wil je als kind je ouders het liefst zo dicht
mogelijk bij je hebben. En als je een handicap hebt, wil je
zoveel mogelijk dezelfde dingen doen als je leeftijdgenootjes.
Dat begrijpt het Ronald McDonald Kinderfonds maar al te goed.
Het Ronald McDonald Kinderfonds biedt daarom al
25 jaar een helpende hand aan zieke of gehandicapte
kinderen en hun familie in Nederland.
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Huizen, Huiskamers, Vakantie, Sport

Gemakkelijk:

In Ronald McDonald Huizen logeren gezinnen vlak
bij hun zieke kind in het ziekenhuis of revalidatiecentrum om zo dicht bij elkaar te zijn. De Ronald
McDonald Huiskamers zijn veilige, comfortabele,
huiselijke plekken in of bij een instelling, waar
gezinnen van zieke of gehandicapte kinderen zich
even kunnen terugtrekken. Sommige Huiskamers
zijn uitgebreid met spelmogelijkheden, zodat
kinderen even kunnen vergeten dat ze ziek zijn
en met elkaar en hun broertjes en zusjes kunnen
spelen. Dankzij Ronald McDonald Vakantie en
Ronald McDonald Sport kunnen zieke of
gehandicapte kinderen met het hele gezin
onbeperkt vakantie vieren of samen sporten.

Om het voor u gemakkelijk te maken regelt
Cryo Solutions voor Cartrec de inzameling van
cartridges en patronen. De volledige opbrengst
komt ten goede aan het Ronald McDonald Kinderfonds. Zo slaat u 2 vliegen in een klap. U steunt
het goede doel en bent op een milieuvriendelijke
manier van uw cartridges en patronen af.

Wilt u meedoen:
U krijgt daarvoor een speciale plastic zak. Leg deze
zak met de lege cartridges of inkjetpatronen bij
het stikstofvat welke 4 wekelijks gewisseld wordt.
De chauffeur zal, bij de wisseling van uw stikstofvat eventueel weer een lege zak bij u achterlaten
zodat u meteen weer kunt inzamelen.

Afhankelijk van uw steun
Het Ronald McDonald Kinderfonds ontvangt geen
overheidssubsidie en is geheel afhankelijk van
bijdragen van donateurs en sponsors.

Wilt u niet meedoen:
Dan hoeft u verder geen actie te ondernemen.
Wij hopen van harte dat we hiermee veel kinderen
en hun families in Nederland kunnen helpen.

Cryo Solutions wil samen
met u dit goede doel
gaan steunen.

Dank u voor uw medewerking!

Hoe:
Door inzameling van lege tonercartridges en
inkjetpatronen bij uw praktijk of instelling.
Lege tonercartridges en inkjetpatronen zijn
namelijk geld waard. Door recycling hiervan spaart
u het milieu en steunt u het Ronald McDonald
Kinderfonds. Cartrec is specialist in de recycling
van tonercartridges en patronen. Maakt ze schoon,
vult ze opnieuw en verkoopt deze weer.
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