
 

Ontex schenkt 1 miljoen hygiëneproducten voor 
vluchtelingen uit Oekraïne 

 
Aalst, België – 18 maart, 2022 – Ontex (Euronext: Ontex) maakte vandaag bekend dat 
het de voorbije 2 weken meer dan 1 miljoen persoonlijke hygiëneproducten heeft 
gedoneerd voor vluchtelingen uit Oekraïne. Hygiëneartikelen zoals luiers, 
maandverband voor vrouwelijke hygiëne, tampons and incontinentieproducten werden 
verscheept via het eigen supply chain-netwerk van Ontex en met vrachtwagens van 
andere productiebedrijven, liefdadigheidsinstellingen en niet-gouvernementele 
organisaties.  

De meer dan 1 miljoen gedoneerde artikelen werden verscheept naar mensen in nood 
in Polen en Oekraïne.  

"Wij veroordelen de invasie van Oekraïne en betreuren ten zeerste de escalerende 
humanitaire crisis die hierdoor ontstaat. Ons hart gaat uit naar alle mensen die door deze 
gebeurtenissen worden getroffen. Bij Ontex vervaardigen we producten die van cruciaal 
belang zijn voor de dagelijkse hygiëne en gezondheidszorg van miljoenen mensen over de 
hele wereld en wij blijven ons inzetten om mensen te voorzien van oplossingen voor 
persoonlijke hygiëne.", aldus Esther Berrozpe, CEO van Ontex. "Onze kortetermijnfocus ligt 
op de veiligheid van onze teams en op het ondersteunen van zoveel mogelijk getroffen 
mensen. Ik ben dan ook trots dat onze teams en ons supply chain-netwerk erin geslaagd zijn 
om op zo'n korte termijn meer dan 1 miljoen hygiëneartikelen naar vluchtelingen te 
brengen."  

Tot maart had Ontex een klein commercieel team in Oekraïne. We hebben alle 
activiteiten stopgezet die veiligheidsrisico's konden inhouden voor onze medewerkers. 
Alle medewerkers zijn op het moment van publicatie terecht en veilig.  

*** 

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 
leidende beginselen om de transparantie van de donaties te vergroten en ervoor te 
zorgen dat de gedoneerde goederen op de juiste plaats terechtkomen.  

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


Ook stroken deze donaties met de humanitaire aanpak van Ontex die de voorbije 2 jaar 
tijdens de pandemie te zien was, met 4 miljoen gedoneerde producten.    

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 9.000 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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