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Hans helpt in Gambia

Hans Anders heeft de Stichting Smiling Child of Gambia geholpen, met een donatie van brillen

voor (ex)scholieren en leerkrachten in Gambia. De Gorinchemse stichting steunt (kansarme)

schoolkinderen voor beter primair onderwijs in The Gambia, zodat ook zij een kans hebben op

een betere toekomst. Hun motto: ieder kind moet kunnen leren met een glimlach. Bij de

ontwikkeling van kinderen, speelt goed zicht een essentiële rol. Iets waar Hans Anders

natuurlijk alles vanaf weet en graag een positieve bijdrage aan levert.

Goed zicht voor iedereen bereikbaar maken

"Ons Service Center bevindt zich in Gorinchem.", vertelt Rian van Koulil, Director

Communications bij Hans Anders. "We kwamen dus al snel in aanraking met de oproep om de

stichting Smiling Child of Gambia te helpen met tweedehans brillen. Jacco Verschoor van de

stichting vertelde ons alles over de dagelijkse uitdagingen die kinderen en onderwijzend

personeel in Gambia hebben, omdat ze niet altijd een bril of een bril met de juiste glazen

hebben. Al vanaf onze revolutionaire start, 40 jaar geleden, willen we goed zicht bereikbaar

maken voor iedereen. We hebben dan ook geen moment getwijfeld en aangeboden om nieuwe

brillen te doneren aan de scholieren en het team daar."
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De brillen zijn onlangs uitgedeeld in Gambia. Jacco Verschoor, initiatiefnemer van Smiling

Child fo Gambia, was daar bij aanwezig: ‘Ze zijn er zo ontzettend blij mee. Geweldige reacties

als ‘Wow, I can see finally clear now!’ en ‘Yes, it’s so much better!’. Het was alle moeite dubbel

en dwars waard, als je de reacties ervaart. Dan zie je hoe waardevol dit is voor de

(oud)leerlingen en leraren."
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OVER HANS ANDERS

Hans Anders is de één van de bekendste optische retailers en volume-marktleider in Nederland en België. De
keten maakt oog- en hoorzorg van goede kwaliteit betaalbaar voor iedereen. De keten is opgericht in 1982 en
is een toonaangevende, value-for-money retailer met meer dan 400 winkels in Nederland en België.

40 jaar geleden transformeerde Hans Anders de optieksector in Nederland door het radicaal anders te doen en
kwaliteitsbrillen voor verbazend lage prijzen te introduceren. Het bedrijf veroorzaakte daarmee een revolutie in
de brillenmarkt. Tegenwoordig biedt Hans Anders een scala aan private label en merkbrillen, hoortoestellen,
contactlenzen en zonnebrillen van hoge kwaliteit en vakkundige oog- en hoorzorg; nog altijd tegen de beste
prijzen in de markt.

Maar liefst één op de drie brillen in Nederland en België is gekocht bij Hans Anders. Het bedrijf was én is
toonaangevend in propositie ontwikkeling: het aanbieden van hoortoestellen naast brillen en lenzen, het unieke
Bril Totaal Plan, de eerste brillen webshop. Anno 2021 is Hans Anders koploper in digitalisering en omnichannel-
retail. Zo houdt Hans Anders zijn disruptieve heritage met méér dan 400 winkels in Nederland en België
springlevend.
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