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Een jaar inkopen met impact

“Samen zijn we krachtig genoeg om 
een duurzame én sociale stempel op 
de markt te drukken”



Salesmanager Karin van Oevelen van Yourgift 
heeft een mooie baan. 3% van de aanschafprijs 
van de YourGift Cadeaukaart geeft ze weg aan 
goede doelen. In het geval van DJI aan Digisterker.
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Karin van Oevelen 
Salesmanager YourGift Cards

Opsteker voor digitaal lesprogramma 

Stichting Digisterker ontwikkelde in 2020 een 
educatief programma waarmee gedetineerden 
hun online vaardigheden kunnen versterken. 
Ondanks een positief verlopen pilot was er geen 
geld beschikbaar voor een vervolg. Totdat Karin 
van Oevelen van YourGift Cards als reddende 
engel ten tonele verscheen.

Ze geeft direct toe dat ze voor eigen parochie preekt. 
Maar Karin van Oevelen, salesmanager van 
YourGift Cards, zou het wel van de daken willen 
schreeuwen: iedere organisatie die zijn personeel 
wil trakteren op een cadeaukaart als kerstgeschenk, 
zou moeten kiezen voor de YourGift Cadeaukaart. 
“Wat de kaart bijzonder maakt, is dat de afnemer 
3 procent van de totale aanschafprijs van ons 
retour ontvangt als gift voor een zelf te bepalen 
goed doel of maatschappelijk project.”

Winnende doelpunt in blessuretijd
Bij flinke aantallen tikt die bonusgift aan. Zo kon 
Karin in 2022 een cheque van ruim 28 duizend 
euro overhandigen. Tot grote vreugde van Kim 
Keijsers van Stichting Digisterker wordt dit 
grotendeels besteed aan het uitrollen van het 
lesprogramma ‘werken met de e-overheid’. “In 
2020 hebben we met DJI een proef gedraaid in drie 
PI’s om gedetineerden te leren hoe ze allerlei 
zaken online moeten regelen die nodig zijn om 
terug te keren in de samenleving. We hebben 
samen met DJI geprobeerd om financiering voor 
de landelijke uitrol te vinden, maar daar was op 
dat moment helaas geen financiële ruimte voor, 
waardoor de proef dreigde te stranden.” 
De donatie van YourGift Cards voelt voor 

Digisterker als het winnende doelpunt diep in 
blessuretijd: “Karin kwam het bedrag persoonlijk 
overhandigen, alsof ze van de Postcodeloterij was.”

Donatie komt goed terecht
“Als bedrijf willen wij goeddoen voor de samen-
leving, daar ligt ons hart”, benadrukt Karin. “Het is 
mooi dat Stichting Digisterker het programma nu 
in alle PI’s kan gaan inzetten. Ik weet dat onze 
donatie goed terechtkomt. Dankzij dit educatieve 
programma leren gedetineerden vaardigheden 
waarmee de stap naar buiten makkelijker wordt. 
Dat is niet alleen goed voor hen, maar voor de 
samenleving als geheel.”
Het allerliefst ziet Kim dat er voor de komende 
jaren structurele financiering voor het programma 
komt: “Maar ik wil vooral benadrukken hoe 
ontzettend gelukkig we zijn met hun onvoorwaar-
delijke steun.”

“Gedetineerden leren 
vaardigheden waarmee 
de stap naar buiten 
makkelijker wordt”
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