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AVIASSIST ONVANGT KERSTKAART DONATIE VAN VLIEGVELD EELDE
Hoofddorp, Netherlands, 16th January, 2012 —
De Stichting AviAssist heeft de jaarlijkse kerstkaarten donatie ontvangen van Groningen Airport
Eelde. Als alternatief voor de traditionele kerstkaarten aan haar relaties, selecteert Groningen
Airport Eelde (GAE) elk jaar een goed doel voor een donatie. Haar relaties ontvingen de GAE
kerstwensen vervolgens per e-mail. Dit jaar werd de Stichting AviAssist gekozen uit een lijst van
goede doelen. AviAssist directeur Kok ontving de gelden tijdens een kleine ceremonie op GAE.
"We hebben nu een aantal keren op inspirerende wijze met de Stichting AviAssist samengewerkt
bij het ondersteunen van professionals in Afrika en de meerderheid van onze werknemers koos dan
ook voor AviAssist als doel voor onze kerstkaartenactie " legde havenmeeste Onno de Jong uit.
"Voor AviAssist is het een gewaard stukje erkenning door collega’s in de industrie" stelde AviAssist
directeur Tom Kok. "We zijn Groningen Airport Eelde zeer dankbaar voor de donatie. Voor een
buitenstaander lijkt het wellicht een klein bedrag maar met de kostenstructuur en opzet van de
stichting kunnen we een hoop tastbaars doen met het bedrag. We zullen het geld gebruiken voor
het produceren van een folder over de gevaren van vogels en ander wild op en rond luchthavens.
Die folder zullen we maken met de hulp van de Ugandeze vogelaanvaringspreventie expert Gloria
Kirabo en een Ugandeze strip tekenaar. Door de folder in de lokale taal op te stellen en ook te
verspreiden via ons tijdschrift SafetyFocus dat naar 40 Afrikaanse landen gaat, kan AviAssist
luchthaven autoriteiten in de regio ondersteunen bij het informeren van onwonenden en
stadsplanners over de gevaren van wild en vogels voor de luchtvaart. Op die manier vormen de
folders een integraal onderdeel van het luchthaven wildaanvaringspreventie programma van
AviAssist in Oost en Zuidelijk Afrika”.

###
The AviAssist Foundation is an independent, non-profit organization that promotes
professionalism in African aviation safety. As regional affiliate of the Flight Safety Foundation, it
provides safety support to African countries and companies and aims to promote professionalism in
African aviation safety. It does so in close coordination with ICAO, stakeholders and safety support
providers.
More at www.aviassist.org & http://www.facebook.com/pages/AviAssistFoundation/165826106812721

