
Ontex schenkt 50 laptops voor schoolkinderen in 
quarantaine 

 
• Gedoneerd voor gezinnen in armoede via liefdadigheidsinstelling  
• Sinds het begin van de COVID-19 pandemie heeft Ontex meer dan 

5,3 miljoen producten zoals luiers en maandverband gedoneerd 
om mensen op 4 continenten te helpen 

Aalst, België - 17 februari 2022 - Om schoolkinderen uit kansarme gezinnen in armoede te 
helpen die zich geen computer kunnen veroorloven om thuis lessen te volgen, schenkt Ontex 50 
laptopcomputers. De apparaten die aan het einde van hun leaseperiode zijn gekomen, worden 
via de lokale liefdadigheidsinstelling Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen Aalst geschonken 
aan gezinnen in armoede in de omgeving van het hoofdkantoor van Ontex in Aalst, België.  

 
"Met deze donatie kunnen we honderden gezinnen in armoede in de regio helpen", zegt Nele Buyl van 
Vierdewereldgroep Aalst. "Alleenstaande ouders of grote gezinnen met kinderen in quarantaine 
gebruiken vaak met veel moeite mobiele telefoons om lessen op afstand te volgen, of de kinderen 
missen de lessen helemaal. Door kinderen thuis toegang te geven tot een computer kunnen we werken 
aan meer gelijke onderwijskansen, ook na de COVID-19 pandemie." 

 
"Sinds het begin van de pandemie heeft Ontex meer dan 5,3 miljoen Ontex-producten zoals luiers en 
maandverband gedoneerd in 14 landen op 4 continenten", zegt Annick De Poorter, Executive Vice 
President Duurzaamheid en Innovatie bij Ontex. "Al vele jaren doneren we lokaal in het kader van 
ons milieu- en sociaal beleid en proberen we de meest kwetsbare groepen in onze gemeenschap te 
bereiken, zoals ouderen die in armoede leven, gezinnen met financiële problemen en vluchtelingen."  

 

Om ervoor te zorgen dat de gedoneerde producten ten goede komen aan de meest kwetsbare 
groepen in de samenleving, heeft Ontex een donatiebeleid opgesteld met principes om de 
transparantie van de donaties te verhogen. Zo zorgt het er bijvoorbeeld voor dat gedoneerde 
goederen op de juiste plaats terechtkomen.  

Ontex doneert over de hele wereld. Ga voor een overzicht naar ontex.com: 

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 toonaangevende 
retailermerken, lifestyle merken en eigen merken van de Ontex groep. 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.  

Over Vierdewereldgroep Aalst 
Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen is een organisatie die een stem geeft aan armen om te 
vechten voor gelijke rechten van mensen in armoede en voor een inclusieve samenleving. Mensen 
die in armoede leven nemen het woord en delen hun ervaringen met onrecht en uitsluiting. 
Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen pleit voor concrete veranderingen die de oorzaken van 
armoede aanpakken voor alle mensen - in Aalst, Vlaanderen en België. 

Voor meer informatie, bezoek vierdewereldgroepaalst.be  
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