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Ontex doneert 6.000 maandverbanden aan Gentse scholen
In de strijd tegen stijgende menstruatiearmoede
Aalst-Erembodegem, 4 mei 2022 – Ontex, een internationale leverancier van oplossingen in persoonlijke hygiëne,
doneert 6.000 maandverbanden aan 29 scholen en internaten van de scholengroep vzw SKOG in Gent om stijgende
menstruatiearmoede tegen te gaan.
Menstruatie- en incontinentieproducten zouden tot de normale levensstandaard moeten behoren. Toch is dit voor veel
personen vandaag niet het geval. Ook in België zijn er vandaag heel wat gezinnen die zich geen of onvoldoende
persoonlijke hygiëneproducten kunnen veroorloven. Dat blijkt niet alleen uit statistieken van verschillende publieke
instanties en studiediensten van armoedeorganisaties. Ontex, producent van persoonlijke hygiëne producten, merkt dat
het aantal aanvragen naar donaties van menstruatie- en incontinentieproducten blijft stijgen. Mede onder invloed van
de huidige inflatie, belanden steeds meer gezinnen in hygiëne armoede. Zo zien ook verschillende scholen en
armoedeorganisaties dat steeds meer schoolgaande meisjes thuis blijven omwille van deze problematiek.
“Voor de groeiende groep meisjes die thuis niet de mogelijkheden hebben om menstruatieproducten aan te kopen,
vinden we het belangrijk vanuit onze scholen en internaten een discreet aanbod te voorzien. Zo willen we ervoor zorgen
dat al onze leerlingen in optimale omstandigheden aan leren toekomen en eventuele drempels wegnemen.”, zegt
algemeen directeur Wouter Boute van de Gentse scholengroep SKOG.
Ook de organisaties Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen Aalst en CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) OostVlaanderen zien een groeiend probleem. “Steeds meer profielen, ook uit de lagere middenklasse moeten veel moeite doen
om rond te komen”, zegt Noël Callebaut, stafmedewerker Fondsenwerving van CAW Oost-Vlaanderen. “Sinds de
pandemie zie ik het aantal aanvragen voor basishygiëneproducten en menstruatiearmoede sterk stijgen.”
Nele Buyl, themawerker Onderwijs van de organisatie Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen uit Aalst vult aan:
“Jongeren in armoede zijn vaak beschaamd dat ze in armoede leven; je loopt daar niet mee te koop. Zeggen dat je
onvoldoende menstruatieproducten hebt om wille van financiële moeilijkheden is nog een extra taboe er bovenop. We
moeten vermijden dat dergelijke taboes de ongelijke onderwijskansen van kwetsbare leerlingen nog versterken.”
Als internationaal actief bedrijf was Ontex zich al langer bewust van het globale probleem van hygiëne-armoede. Maar
tot voor kort werd het bedrijf vooral met de problematiek geconfronteerd in de verschillende groeilanden waar het actief
is. De toename in het aantal lokale aanvragen van scholen en organisaties uit de regio verraste het bedrijf: “We kennen
menstruatiearmoede door onze donaties aan kwetsbare groepen in groeilanden zoals Mexico, maar dat we nu ook vragen
krijgen van scholen in onze eigen regio heeft me verrast. Verschillende lokale armoedeorganisaties waar we mee
samenwerken bevestigen dat het probleem groeit en als lokaal verankerd bedrijf met diepe wortels in de regio willen we
uiteraard helpen", zegt Annick De Poorter, Executive Vice President voor Innovatie en Duurzaamheid van Ontex. D
Om ervoor te zorgen dat de wereldwijd gedoneerde producten ten goede komen aan de meest kwetsbare groepen in de
samenleving, heeft Ontex bovendien een globaal donatiebeleid opgesteld met principes om de transparantie van de
schenkingen te verhogen. Zo zorgt het bedrijf ervoor dat gedoneerde goederen op de juiste plaats terechtkomen. “We
doneerden de voorbije 2 jaar wereldwijd al meer dan 6 miljoen producten aan kwetsbare groepen, waaronder meer dan
1 miljoen menstruatieproducten. Naast donaties zorgen we er ook voor om innovaties in tampons en maandverband zo
snel mogelijk in een meer betaalbare versie op de markt te brengen. Ook circulaire producten voegen we toe aan ons
aanbod ”
Ontex doneert miljoenen hygiëneproducten over de hele wereld. Ga voor een overzicht naar ontex.com:
https://ontex.com/sustainability/building-trust/ontex-donations-and-donation-policy/

Voor meer informatie kan u terecht bij:
 Scholengroep vzw SKOG

Vanessa Cocquyt 0479271866 vanessa.cocquyt@skogvzw.be

 CAW Oost-Vlaanderen

Noël Callebaut 094320060 noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be

 Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen Nele Buyl 053783660 nele@vierdewereldgroepaalst.be
 Ontex

Maarten Verbanck 0492724267 maarten.verbanck@ontexglobal.com

 Ontex Investeerders

Geoffroy Raskin 053333730 investor.relations@ontexglobal.com
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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.

Over vzw SKOG

VZW SKOG, Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent, is een organisatie die is ontstaan uit een fusie van 6
Gentse schoolbesturen. Deze scholengroep biedt gewoon en buitengewoon onderwijs aan in 14 basisscholen en 10
secundaire scholen in het Gentse, inclusief 5 internaten. De scholengroep telt ongeveer 8.500 leerlingen en meer dan
1.000 personeelsleden.

Over Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen

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 www.vierdewereldgroepaalst.be

Over CAW Oost-Vlaanderen

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen is een pluralistische organisatie die deskundige hulpverlening
biedt aan iedereen met vragen of problemen in verband met welzijn. CAW Oost-Vlaanderen informeert, begeleidt en
biedt onderdak indien dat nodig is. Onze doelgroepen zijn mensen in kwetsbare situaties zoals daklozen, slachtoffers
van geweld, jongeren, (ex-)gedetineerden, vluchtelingen, gebroken gezinnen enz. Onze hulpverlening is professioneel,
divers, vertrouwelijk en anoniem. Onze organisatie telt 669 medewerkers en jaarlijks kloppen een 25.000-tal mensen
met een hulpvraag aan bij CAW Oost-Vlaanderen. Volg CAW Oost-Vlaanderen via www.caw.be en www.facebook.
com/cawoostvlaanderen.

