
Land Rover redt levens met drie woorden
Land Rover spant zich in voor een afgelegen Schots eiland op een manier die

letterlijk levens kan redden. In het kader van zijn 70-jarige bestaan stuurt Land

Rover een team van ervaren rijders en vrijwilligers met Land Rovers naar Isle of

Mull om daar alle bewoners een adresplaquette te bezorgen met de unieke drie

woorden waarmee de plek van hun woningen is te vinden via what3words. Het

gaat om circa tweeduizend veelal zeer afgelegen adressen.

What3words is een Brits technologiebedrijf dat het aardoppervlak heeft opgedeeld in vakken

van 3 bij 3 meter. Aan elk vierkant is een unieke combinatie van drie woorden toegekend. Door

die drie woorden in te voeren via een app, die zelfs offline werkt, is elke locatie op aarde snel en

zeer precies te traceren.

 



Deze vorm van adressering op Isle of Mull is het eerste project in een nieuwe, exclusieve

wereldwijde humanitaire samenwerking tussen Jaguar Land Rover en what3words. Een

initiatief dat is opgepakt nadat eilandarts Brian Prendergast om hulp vroeg om elk huis en elk

bedrijf een exact adres te geven, zodat in noodsituaties sneller medische hulp is te verlenen.

 

Dat lukt met de driewoordenadressen. Prendergast en zijn collega’s kunnen daardoor sneller en

accuraat te hulp schieten en dat komt de medische zorg ten goede. Het is vooral voor

nieuwkomers in zijn medische team een uitkomst. Zeker voor degene die minder bekend zijn

met het eiland, waar reguliere postcodes een groot gebied bestrijken en veel wegen geen naam

hebben.

 

Dr. Prendergast: “Using three-word addresses will vastly improve the ability of doctors and

nurses, particularly those new to the island, to locate and assist remote-living patients. We

believe it will not only help us deliver a better routine healthcare service, but will save vital

minutes in emergency call-outs that could literally save a life. The island is really grateful to

what3words and Land Rover for putting Mull on the map.”

 

Chris Thorp, verantwoordelijke Business Director, Jaguar Land Rover: “At Jaguar Land Rover

we are passionate about the impact technology can make when combined with the talent of

our people. Addressing Mull by Land Rover is the ideal way to launch our global

humanitarian partnership with what3words, which has the potential to transform isolated

communities around the world by making them more accessible. We have more than 40 active

social impact projects that could benefit, so this is just the beginning of what we can achieve

together as we explore exciting opportunities for the future.”

 

Behalve met de samenwerking met what3words is Jaguar Land Rover volop actief met tal van

andere projecten waar het zijn vaardigheden en kennis kan inzetten om het leven van mensen te

veraangenamen en samenlevingen sterker te maken.

 

In 2017 is bijvoorbeeld een record geboekt met vrijwilligerswerk. 25 procent van de 43.000

medewerkers wereldwijd bij Jaguar Land Rover spande zich op enigerlei wijze in als vrijwilliger.

In totaal is meer dan 100.000 uur gespendeerd aan projecten die educatie, milieu en de

gemeenschap in het algemeen ten goede komen.
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OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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