
 
 
 
 

 

Laptopproject sociale minima Utrecht 
 
 

De situatie 
Onze hulporganisatie krijgt steeds meer vragen naar laptops voor mensen in Utrecht die er zelf niet 
eentje kunnen betalen. Het gaat dan vaak om mensen die een inburgeringscursus volgen. Of die 
met een opleiding weer aan het werk willen komen. En om kinderen die op school zitten en thuis 
huiswerk moeten maken. 
 
De gemeente Utrecht ziet laptops als een luxeartikel en geeft daarom geen bijzondere bijstand. 
Voor kinderen is er soms via de Stichting Leergeld een laptop te krijgen maar soms ook niet. En 
voor volwassenen is er geen hulporganisatie (meer) die hen aan een laptop helpt. In het verleden 
lag dat anders, toen gaf bijvoorbeeld De Tussenvoorziening wel hulp op dit terrein. 
 
Het project 
Onze organisatie zoekt gebruikte laptops die nog goed functioneren. Minimaal moet windows 10  
er goed op kunnen draaien. Zo nodig knappen wij de laptops op als dat niet teveel kost. En 
vervolgens geven wij deze laptops (gratis) aan degenen die er zelf niet eentje kunnen betalen en er 
wel dringend eentje nodig hebben. Dat zijn altijd mensen die tot de sociale minima in de stad 
behoren. 
 
Wie kan waar aanvragen? 
Aanvragen voor een laptop kunnen worden ingediend door de Buurtteams of door andere 
bekende hulporganisaties in de stad. Uiteraard geldt: zolang de voorraad strekt.  
 
Wij helpen iedereen. Of U kerkelijk bent of niet, moslim, hindoe, niet gelovig, anti-kerk. Het maakt 
niet uit. 
 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij het RK diaconaat Utrecht via info@rkdu.nl . Bellen kan 
ook naar 06 83939 740.  
 
Laptops gezocht 
Wij zoeken laptops die eruit gaan bij bedrijven of organisaties. Bel ons daarover op 06 8 3939 740. 
 
Pro Deo 
Alle medewerkers van het RK diaconaat Utrecht werken gratis en voor niets. Wij zijn tevreden met 
een glimlach of een bedankje.  
   
Meer informatie over ons? 
Kijk op https://rkdu.nl/ 
 
Utrecht, 24/1/2022 
Jouke Schat, diaken 
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