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IJsselsteins computermerk haalt ruim €2.400 op binnen 24 uur 
IJSSELSTEIN – Stilzitten was voor BTO Laptops & Desktop PC’s uit het Utrechtse IJsselstein geen 
optie. Om het goede doel te steunen richtte het bedrijf de website in om donaties op te halen en 
werden alle communicatiekanalen ingezet voor fondsenwerving ten behoeve van Giro 555. En met 
resultaat, binnen 24 uur stond de teller op €2.404,-. 

 “Al bij het uitbreken van de oorlog voelden 
medewerkers en directie de verplichting iets te 
doen, maar de realiteit is, je gaat in Oekraïne 
nu niemand helpen met een gaminglaptop.” 
aldus algemeen directeur en eigenaar Remco 
van Doorn. BTO, dat in 2020 nog de showroom 
ombouwde tot foldingkamer (Een initiatief om 
verschillende eiwitten van het coronavirus 
door te rekenen red.), is niet onbekend met een 
beetje maatschappelijke betrokkenheid.  

“Afgelopen weekend werd het concreet. Onze 
marketeer heeft zaterdagavond de socials 
opnieuw vorm gegeven in de kleuren van de 
Oekraïense vlag en links naar Giro 555 
geplaatst. Maandag hebben we ook een 
collectebus ingericht en onze frontpage 
aangepast.” 

Donaties op de donatiepagina (https://bto.eu/giro555/) komen van medewerkers, klanten en 
partners van BTO. “Doneren is het minste wat je kan doen.”  

De grote landelijke actie was maandag 7 maart een groot succes, maar BTO gaat gewoon door. 
“Zeker de hele week blijft de website ingericht om donaties op te halen en zullen we het veelvuldig 
blijven herhalen op de verschillende communicatiekanalen. We hebben een relatief groot bereik voor 
een klein bedrijf en zijn bereid die in te blijven zetten.” vertelt marketingmanager Ben Visser. 

Wie wil doneren kan dat zo lang de oorlog duurt in ieder geval blijven doen op bto.eu/giro555. Wie 
niet wil of kan doneren kan helpen door de actie te delen binnen het eigen netwerk. 

Extra Info 
Belangrijke links: 
Pagina op BTO website: https://bto.eu/giro555/ 
Direct doneren pagina:  https://giro555.digicollect.nl/bto-eu-laptops-desktop-pc-s/  
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