
Ontex doneert 142.000 babyluiers aan Rode Kruis in 
België  

• Voor gezinnen in nood, waaronder slachtoffers overstromingen 2021  
• Sinds het begin van de COVID-19 pandemie heeft Ontex meer dan 5,3 

miljoen artikelen gedoneerd om mensen op 4 continenten te helpen 

Aalst, België – 27 januari 2022 – Door de blijvende behoefte aan hygiëneartikelen voor 
noodlijdende gezinnen in België, vooral in de oostelijke deel van het land dat in de 
tweede helft van 2021 door rampzalige overstromingen werd getroffen, schenkt Ontex 
Belgium via het Rode Kruis meer dan 142.000 babyluiers. 

Het Belgische Rode Kruis, via Croix-Rouge de Belgique-Franstalige Gemeenschap, is 
verantwoordelijk voor de verdeling van het gedoneerde materiaal volgens de noden ter 
plaatse.   

Voor gezinnen die in armoede leven heeft de aankoop van babyluiers een onevenredig grote 
impact op het gezinsbudget, zeker bij alleenstaande ouders of grote gezinnen. Mensen die het 
voor de COVID-19-crisis al financieel moeilijk hadden, hebben het nu nog moeilijker", zegt 
Jacques Taymans, Head of Corporate Partnerships van het Belgische Rode Kruis-
Franstalige Gemeenschap. "Deze belangrijke schenking van Ontex helpt ons om in een 
dringende behoefte te voorzien tijdens de koudste en, door de stijgende energiefacturen, 
duurste maanden van het jaar." 

"Sinds het begin van de pandemie heeft Ontex meer dan 5,3 miljoen producten gedoneerd in 
14 landen op 4 continenten", aldus Stéphanie Durot, directeur van Ontex in België, 
Frankrijk en Luxemburg. "We doneren lokaal in het kader van ons milieu- en sociaal beleid 
en proberen we de meest kwetsbare groepen in de samenleving te bereiken, zoals ouderen 
die in armoede leven, gezinnen met financiële problemen en vluchtelingen." Om ervoor te 
zorgen dat de gedoneerde producten bij de meest kwetsbare groepen in de 
samenleving terechtkomen, heeft Ontex een donatiebeleid met afspraken om de 
transparantie van de donaties te vergroten.  

Om het COVID-19-virus te bestrijden, heeft Ontex ook zijn veertig jaar ervaring in de 
productie van verzorgingsproducten aangewend om in zijn fabriek in Eeklo, België, een 
productielijn voor medische mondmaskers op te zetten.  

Ontex schenkt persoonlijke verzorgingsproducten over de hele wereld. Voor een 
overzicht kunt u terecht op ontex.com: 

https://ontex.com/sustainability/building-trust/covid-19-ontex-donations-and-donation-policy/
https://www.id-direct.com/belgiumb2c/nl/product/iD-Care-Medische-Mondmaskers-%28Type-IIR%29/iD-Care-Medische-Mondmaskers-%28Type-IIR%29_5100801500.html
https://ontex.com/sustainability/building-trust/covid-19-ontex-donations-and-donation-policy/


https://ontex.com/sustainability/building-trust/covid-19-ontex-donations-and-donation-
policy/  
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Over Ontex   

Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, 
met een grote expertise in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De 
innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen via eigen merken zoals 
Freelife, Little Big Change, Moltex, iD en Serenity, alsook via toonaangevende 
retailermerken. Wereldwijd werken er ongeveer 10.000 mensen voor Ontex in 21 landen. 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext 
Brussel en Ontex maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte te blijven van het laatste 
nieuws, kan u terecht op ontex.com of Ontex volgen op LinkedIn, Facebook, Instagram en 
YouTube.  
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