PERSBERICHT
STICHTING SPECSAVERS STEUNT VIERT VIJFJARIG
JUBILEUM
Huizen, 4 februari 2016 – Stichting Specsavers Steunt viert dit jaar haar vijfjarig
jubileum. De stichting werd in 2010 in het leven geroepen door Julie Perkins (dochter
van Doug en Mary Perkins, oprichters van Specsavers) om zo de lokale betrokkenheid
vanuit de inmiddels 119 winkels te vergroten. De stichting keerde in de afgelopen vijf
jaar een totaal geldbedrag uit van bijna twee miljoen euro dat volledig ten goede is
gekomen aan meer dan 1100 lokale doelen in Nederland. Deze maand wordt er zo’n
€ 350.000 gedoneerd aan stichtingen en verenigingen die een financieel steuntje in de
rug kunnen gebruiken.
Het geldbedrag wordt jaarlijks bij elkaar gespaard door alle winkels: per verkocht montuur of
hoortoestel doneert elke Specsavers winkel een vast bedrag aan de stichting. Elk jaar melden
honderden lokale initiatieven zich aan om in aanmerking te komen voor een donatie. Door
middel van stemmen wordt bepaald welke goede doelen financieel gesteund worden. Dit
bedrag loopt in veel gevallen op tot een paar duizend euro.
Perkins, tot eind vorig jaar nog aan het roer van Specsavers Nederland, is al vanaf de
oprichting zeer betrokken bij de stichting. “De afgelopen jaren zijn voor veel mensen
financieel zwaar geweest, en lokale organisaties die het vooral van donaties moet hebben,
merken dit vaak als een van de eersten. Met onze winkels hebben wij een maatschappelijke
verantwoordelijkheid om te weten wat er leeft op lokaal niveau en waar mogelijk een
helpende hand te bieden. Tevens sluit deze lokale betrokkenheid naadloos aan op de
waarden die we als familiebedrijf willen uitdragen. Terugkijkend op vijf jaar Stichting
Specsavers Steunt hebben we prachtige dingen weten te realiseren. Denk aan geld voor 100
extra overnachtingen voor ouders van zieke kinderen in het Ronald McDonaldhuis in
Maastricht, ruim 200 extra voedselpakketten en dagjes uit voor de Voedselbank in Den Haag
en diverse nieuwe zorgartikelen voor Hospice Nijkerk. Daar zijn we ontzettend trots op!”
Startschot Donatiedagen
Perkins bekleedt binnen de holding inmiddels een functie op Europees niveau, maar blijft in
Nederland volop actief als ambassadeur van Stichting Specsavers Steunt. Vandaag gaf zij
persoonlijk het startschot voor de Donatiedagen, de periode waarin de winkels hun goede
doelen bezoeken om het geld dat gespaard is symbolisch te overhandigen.”

Fotobijschrift – Julie Perkins trapte de Donatiedagen 2016 persoonlijk af bij Stichting
Paardrijden Gehandicapten ’t Hoefijzer in Zwolle (links) en Gezinshuis Spinning Wheel in
Alphen aan den Rijn (rechts). Perkins overhandigde de initiatiefnemers van deze organisaties
de eerste donaties van dit jaar namens Stichting Specsavers Steunt.
Ook kans maken op steun van Stichting Specsavers Steunt? Meld je vanaf half oktober 2016
aan via www.stichtingspecsaverssteunt.nl.
Voor meer informatie: www.specsavers.nl of www.stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl
Benieuwd naar de highlights van vijf jaar Specsavers? Neem dan een kijkje op
nieuws.specsavers.nl/stichting-specsavers-steunt/
Volg Specsavers ook online!
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Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws van Specsavers? Neem dan een abonnement
op de newsfeed (via RSS) van onze nieuwsruimte. Alle berichten komen dan automatisch in
uw mailbox.
Voor meer informatie (niet voor publicatie):
Specsavers International, Wieteke Lap, telefoon: (035) 628 8311 e-mail:
eu.persbureau@specsavers.com. (www.specsavers.nl)

Over Specsavers
Het familiebedrijf Specsavers heeft internationaal meer dan 1700 winkels, waarvan op dit
moment 119 winkels in Nederland. De winkels worden geëxploiteerd op joint-venture basis
onder leiding van lokale partners. Specsavers is van mening dat Nederlanders al jaren teveel
betalen voor een scherpe blik en een goed gehoor. Met deze filosofie startte het bedrijf in
1997 in Nederland met het leveren van kwalitatief betaalbare oogzorg en sinds 2007 ook met
kwalitatieve hoorzorg. Internationaal verkoopt Specsavers jaarlijks 17,5 miljoen brillen van
een hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs. Oogonderzoeken worden bij Specsavers verricht
door opticiens en optometristen met minimaal een overheidserkend MBO- of HBO-diploma.
Gediplomeerde StAr-geregistreerde triage audiciens begeleiden klanten met licht tot ernstig
gehoorverlies bij een correcte hooraanpassing in 111 winkels. Specsavers werkt intensief
samen met opleidingsinstituten en biedt diverse carrièremogelijkheden.

