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Leeuwarden, 22 mei 2015  

Fries telecombedrijf sponsort scholen 

en goede doelen met gratis telefonie 

In samenwerking met een aantal partners sponsort Telpa Telecom uit 

Leeuwarden goede doelen, verenigingen, stichtingen en scholen met een 

weggeefpot van €150.000. Telpa Telecom stelt de weggeefpot beschikbaar om 

gratis telefonie mogelijk te maken voor non-profitinstellingen. Het bedrijf wil 

maatschappelijk betrokken organisaties, waarbij telefoonkosten vaak een grote 

hap zijn uit het budget, ontlasten. 

Telpa Telecom sponsort de organisaties om op die manier iets terug te doen voor 

de maatschappij. Organisaties die zich inzetten voor mens en dier kunnen door de 

sponsoring zich weer volop richten op dat waar de betreffende organisatie voor 

staat.  

Behalve abonnementskosten voor telefoon en fax, zal uit de weggeefpot van Telpa 

ook ruimte zijn voor het bekostigen van mobiele abonnementen en de eventuele 

installatie van een nieuwe telefooncentrale en overige apparatuur.  Stichting 

Humanitas en Stichting Dierenambulance Leeuwarden zijn de eerste instellingen 

die gebruik mogen maken van het aanbod. Mede door het contact met deze 

organisaties is de sponsoractie tot stand gekomen. 

Op 5 juni aanstaande organiseert Telpa Telecom in De Walrus te Leeuwarden 

tussen 14.00 en 16.00 uur een bijeenkomst voor medewerkers en bestuurders van 

non-profitorganisaties. Tijdens die bijeenkomst zal Telpa Telecom zich aan de 

doelgroep presenteren en meer informatie geven over de sponsoractie. Opgeven 

voor de bijeenkomst kan per mail of telefonisch naar aanleiding van de 

uitnodigingen die gestuurd worden naar de organisaties. Geïnteresseerden die 

geen uitnodiging hebben ontvangen kunnen zich aanmelden via het 

telefoonnummer van Telpa Telecom: 088-2201200.  

NOOT VOOR REDACTIE:  

Telpa Telecom is aanbieder van vaste en 

mobiele telefonie voor de zakelijke markt. Het 

bedrijf werd in 2006 opgericht als ICT-

dienstverlener. Acht jaar na de start is Telpa 

Telecom getransformeerd van een kleine, lokale 

speler naar een landelijk opererende, 

onafhankelijke telecomprovider. We lopen 

voorop met ontwikkelingen op het gebied van 

telefonie, glasvezel en clouddiensten.  

 

Met twaalf enthousiaste medewerkers is Telpa 

Telecom actief in heel Nederland voor zowel 

ZZP’ers als het MKB, grootzakelijk en callcenters. 

Ons Business Center en onze kantoren zijn 

gevestigd in Leeuwarden en Amsterdam. 

Ook de pers is 5 juni a.s. welkom bij de 

bijeenkomst in De Walrus te Leeuwarden. We 

ontvangen wel graag een aanmelding van 

tevoren.
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