Strijd tegen COVID-19: bedankt!
donderdag 26 maart 2020
Alle donaties helpen. Vandaag natuurlijk meer dan ooit. Een eenvoudig
mondmasker bijvoorbeeld kan effectief mensenlevens redden. Ondernemingen
uit het hele land hebben gereageerd op de oproep van Agoria om
beschermingsmateriaal voor het zorgpersoneel te doneren. In enkele dagen tijd
werden bijna 225 000 maskers, meer dan 40 000 paren handschoenen,
honderden overalls, maar ook kapjes, protectiebrillen… ingezameld. En daar mag
het niet bij blijven!
Grote industriële groepen of kmo’s, al dan niet lid van Agoria, na enkele dagen had al een
twintigtal bedrijven gereageerd op de oproep voor donaties die onze CEO Marc Lambotte
vorige week lanceerde om het zorgpersoneel te helpen in de strijd tegen het coronavirus. FFP2of FFP3- maskers, verschillende soorten handschoenen, overalls, protectieschorten … dat is het
soort beschermingsmateriaal dat intussen al werd ingezameld en aan verschillende
ziekenhuizen in ons land werd bezorgd.





Wij hebben een gedetailleerde lijst opgesteld van het materiaal dat onze ziekenhuizen
dringend nodig hebben. Overloop hem zeker eens om na te gaan of u iets van dit materiaal
in voorraad hebt.
Weet dat uw donaties de dag erna, of in sommige gevallen zelfs op de dag van de donatie
zelf al worden verdeeld.
Houd er ook rekening mee dat de productie en donatie van medische apparatuur als
bedrijfskosten in rekening kunnen worden gebracht. Meer details vindt u in ons
artikel Geen btw bij schenken medische hulpgoederen aan ziekenhuizen.

Zo heeft het telecombedrijf Huawei een voorraad van 200.000 operatiemaskers aangeboden
vanuit zijn hoofdkantoor in China: "Als Belgisch bedrijf geven we om de gemeenschap hier. In
de huidige situatie is onze prioriteit om gefocust te blijven op de behoeften en te helpen waar
we kunnen", zegt Dominique Warreyn van Huawei.
Tientallen kleine en middelgrote bedrijven bezorgden een kleine voorraad maskers en een paar
dozen met handschoenen, en we bedanken ze allemaal uit de grond van ons hart. Inderdaad,

zelfs de kleinste donaties tellen: één enkel masker kan mogelijk het leven van een arts of
verpleegkundige redden.
Naast de schenkingen van dit beschermingsmaterieel heeft Agoria ook meer atypische donaties
genoteerd zoals die van AB Inbev, dat een oplegger alcohol heeft geleverd voor de aanmaak
van grote hoeveelheden hydroalcoholische gel. Of ons lidbedrijf Moeyersons, gespecialiseerd in
kastopbouw op opleggers en vrachtwagens, dat zich aan het organiseren is om medische
wagens ter beschikking te stellen. Het betreft modulaire wagens waarin een mobiel medisch
kabinet is ingericht waar raadplegingen kunnen plaatsvinden, opsporingstests kunnen worden
uitgevoerd enz.
De klanten van Moeyersons – voornamelijk arbeidsgeneeskundige diensten zoals Cesi, Cohesio,
Mediwel, Puratos, HR Rail, Securex, Liantis... – hebben deze wagens momenteel niet nodig en
kunnen ze aan de ziekenhuizen uitlenen.
“Deze organisaties hebben ook hun chauffeurs ter beschikking gesteld om de wagens naar de
ziekenhuizen te brengen en het zorgpersoneel ter plaatse alle nodig uitleg te geven”, zegt Frans
Van Severen van Moeyersons. De meeste ziekenhuizen hebben dit soort tijdelijke structuur bij
de ingang laten opstellen om er een eerste triage te doen en zo hun spoeddienst te ontlasten.
Deze vrachtwagens werden toegewezen met de hulp van koepelorganisaties en de
provinciegouverneurs naargelang van de epidemiehaarden. “Er zijn intussen al twaalf wagens
geïnstalleerd en in gebruik, maar de vraag blijft stijgen”, aldus Frans Van Severen, die de
dispatching van de wagens in hele land blijft coördineren.
Al deze donaties, groot of klein, zijn geweldig en we staan erop de volgende ondernemingen
te bedanken voor hun bijdrage:

Continental Automotive Benelux (Mechelen)

Huawei (Brussel)

Moeyersons (Londerzeel)

AB Inbev (Leuven)

Sirris (Leuven)

Delta Applications Technics (Ophasselt)

Seal For Life Industries (Westerlo)

Vinçotte (Gembloers)

Travelec (Herstal)















Decomet (Tildonk)
nVet (Leuven)
Mirion Technologies (Olen)
Lonza Pharma & Biotech (Leuven)
ETAP (Malle)
Kinnarps (Wemmel)
Logi-Technic (Wevelgem)
CDR-BRC (Anderlecht)
VOO (Brussel)
Sapristic (Gembloers)
Barco (Kortrijk)
Strabag (Brussel)
Trasis (Ans)
En we gaan door!

Laten we het zorgpersoneel zo goed mogelijk blijven helpen: door de instructies op het vlak van
social distancing nauwgezet op te volgen en door beschermingsmaterieel te schenken dat in
onze ondernemingen misschien beschikbaar is en momenteel toch niet wordt gebruikt. We zijn
nog steeds heel actief op zoek naar overalls, beschermbrillen en hoofdkapjes. Klik hier voor
meer informatie. Alvast

