‘Bescherming voor Helden’ mikt op
maandelijkse productie van 1 miljoen
hoogwaardige mondmaskers in België
WICHELEN - Als antwoord op de LinkedIn oproep van Antoine Schockaert,
richten 8 professionelen vandaag 'The Fair Production Company' op. Deze
CVSO - vergelijkbaar met een VZW - ambieert vanaf de zomer 2020 met
het initiatief “Bescherming voor Helden - Protection for Heroes”
maandelijks 1 à 1,5 miljoen FFP2 mondmaskers te produceren in België.
Met deze CVSO steken we als lokale professionelen onze nek uit. We
geven een sterk signaal dat deze cruciale beschermingsmiddelen op een
duurzame, kostenefficiënte en sociale manier lokaal geproduceerd
kunnen worden.
De helden, zoals artsen, verplegend en verzorgend personeel, agenten en veiligheidspersoneel,
buschauffeurs, kassamedewerkers, loketbedienden … moeten ten allen tijde kunnen beschikken over
de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Kwalitatieve FFP2 mondmaskers zijn hierbij
essentieel. Jammer genoeg vallen deze buiten het bereik van de vele spontane solidariteitsacties.
Nu er intensief gezocht wordt naar een ‘exit strategie’ neemt de nood aan deze maskers nog toe.
We bundelen onze krachten met een Franse ondernemer, Mr. Vianney Brillat. Hij beschikt over meer
dan 15 jaar ervaring in Europese productie van FFP2 mondmaskers en heeft 5 relevante patenten op
zijn naam staan. Deze expertise, gecombineerd met onze ervaring op vlak van productie, logistieke
ketens en IT, is de beste garantie op een succesvolle lokale realisatie van productiecapaciteit.
Met dit project mikken we op innovatie en samenwerking, zowel op vlak van het product en de
logistieke keten, met andere projecten en regio’s, over verschillende sectoren. De productinnovatie
moet leiden tot een hogere kwaliteit en beter draagcomfort. De innovatie en samenwerking over de
projecten, sectoren en regio’s heen moet de afhankelijkheid van geïmporteerde grondstoffen
verminderen.
We werken samen met essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, en
speerpuntcluster Catalisti, die ons faciliteren in contacten met bedrijven en kennisinstellingen. We
bouwen bruggen met andere initiatieven zoals de 3D geprinte, herbruikbare maskers van Timelab in
Gent en het Waalse initiatief voor medische maskers van Deltrian gesteund door BioWin en de
Waalse regering. Samen zoeken we naar oplossingen om de juiste grondstoffen te vinden aan de
juiste prijs, nu en in de toekomst.
Meer informatie rond dit project kan je terugvinden op onze blog. Voor verdere vragen kan u ons
altijd contacteren via info@beschermingvoorhelden.be of +32 495 58 38 71 (Stijn Rommens).
Initiator Antoine Schockaert is een ingenieur-ondernemer. Na ervaringen bij meerdere multinationals,
zette hij de stap naar het ondernemerschap in 2002. Zijn sociaal engagement komt duidelijk naar
voor in onder andere Ondernemers voor Ondernemers en Duo.
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