A

CTIE: Computerproblemen oplossen voor KiKa bouw
Velen van u zullen de KiKa stichting wel kennen, de stichting heeft als algemeen
doel: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere
activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd,
meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

Sinds kort is de actie KiKa Bouw van start gegaan, hierbij wordt er geprobeerd geld binnen te halen
zodat er een nieuw kinderziekenhuis (Prinses Maxima Centrum) gebouwd kan worden dat zich voor
100% richt op kinderkanker. Nu wordt 75% van de kinderen met kanker beter, en met het Prinses
Maxima Centrum kan dit 95% worden. Een prachtig doel waaraan ik graag mijn steentje bijdraag!!
Voor de actie KiKa bouw wil ik graag mijn expertise inzetten voor uw IT problemen, hoe groot of klein
deze ook mogen zijn. Heeft u thuis een trage PC of laptop? Staat er al lange tijd een printer die u maar
niet aangesloten krijgt? Of heeft u een eigen zaak en droomt u al een hele tijd van een professionele IT
omgeving met file- web en\of mailservers die ook nog eens als 1 geheel moeten worden aangestuurd?
Dan is dit uw kans! Voor € 10, 00 per half uur kom ik langs om de problemen op te lossen.
De gehele opbrengst gaat naar KiKa bouw. Dit zal compleet transparant zijn.
Aan wat voor werkzaamheden kunt u denken?
-

Migratie van Windows (bijv. voor Windows7 naar Windows8); *
Verhelpen computerproblemen algemeen (trage PC, Spyware, etc.);
Aanleggen (WiFi) netwerk;
Implementeren Windows produkten (Exchange, IIS, Active Directory, etc.); *
Virtualiseren en\of implementeren VMWare \ Hyper-V; *
Bijna alles is mogelijk…

* Licenties niet inbegrepen, deze moeten los worden aangeschaft

Mijn actie loopt van 2 april t/m 31 mei 2013, eventuele werkzaamheden kunnen nog na de 31ste
worden uitgevoerd dit is afhankelijk van de gemaakte afspraak.
U kunt uw computerproblemen naar mij mailen via: actievoorkikabouw@gmail.com
Zet in uw mail de volgende zaken;
-

Contactgegevens;
Beknopte omschrijving probleem;

Ik neem dan zsm telefonisch contact op om een afspraak te maken. U kunt ook zelf doneren, kijk
hiervoor op de pagina www.kikabouw.nl.
Hopelijk tot ziens.
Groeten, Paul Witkamp

