Wereldmilieudag 2018
MEWA GAAT CONSEQUENT VOOR MILIEUVRIENDELIJK ONDERNEMEN
[Mechelen, mei 2018]: Op 5 juni is het Wereldmilieudag. Voor MEWA eens te meer een aanleiding om
zijn bedrijfsfilosofie onder de aandacht te brengen. Als textieldienstverlener zet de onderneming zich
immers dagelijks in voor een zuinig gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water.

Elke dag is milieudag
Al sinds1972 zetten mensen wereldwijd zich op 5 juni samen in voor de milieuvriendelijke omgang met
onze planeet. MEWA textielmanagement biedt al meer dan honderd jaar oplossingen voor hergebruik. Al
van bij de start van het bedrijf in 1908 ligt duurzaamheid aan de basis van alle activiteiten. Poetsdoeken
niet weggooien, maar opnieuw gebruiken. Zo luidde toen het moderne oprichtingsidee. Tot op vandaag
stuurt duurzaamheid de dagelijkse omgang met milieu en natuurlijke hulpbronnen.

Beter doen dan de wet voorschrijft
Om de inzet van water, wasmiddelen en energie zo spaarzaam en efficiënt mogelijk te houden, werkt
MEWA voortdurend aan de verdere ontwikkeling van zijn proces- en milieutechnologie en zorgt het bedrijf
ervoor altijd mee te zijn met de meest moderne milieutechnieken.
Het doel is om natuurlijke hulpbronnen maximaal te besparen en de invloed van de bedrijfsactiviteiten op
het milieu tot een minimum te reduceren. Zo spaart MEWA energie door het recupereren van warmte en
het hergebruik van afvoerwater. Bovendien wordt in vergelijking met traditionele wasmethodes het milieu
tot 85% minder belast. Dat is meer dan de wettelijke bepalingen vereisen.

Poetsdoeken niet weggooien, maar opnieuw gebruiken. MEWA biedt al meer dan honderd jaar
oplossingen voor hergebruik.

MEWA ontwikkelde de SaCon veiligheidscontainer. Vuile poetsdoeken worden er veilig in opgeslagen tot
ze door de MEWA-servicechauffeur worden opgehaald en later gewassen weer worden teruggebracht.
(Foto’s: MEWA)

MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 44 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, evenals wastafels voor onderdelenreiniging
in full-service. Aanvullend kunnen ook artikelen voor arbeidsveiligheid onder het merk « World Wide Work
by MEWA » besteld worden. Ongeveer 5.200 medewerkers bedienen meer dan 184.000 klanten uit de
industrie, handel, ambachten en gastronomie. In 2017 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 672
miljoen euro.
MEWA, opgericht in 1908, is vandaag toonaangevend in het segment textielbeheer (Textil-Management).
In november 2013 werd MEWA uitgeroepen tot de Top 3 van de Duitse Duurzaamheidsprijs, in de
categorie « Duitslands meest duurzame producten/dienstverleningen ». In 2016 werd de onderneming
door Verlag Deutsche Standards voor de derde keer als “Merk van de Eeuw” bekroond en in 2015 voor
de tweede keer tot “wereldmarktleider” uitgeroepen.

Meer informatie over MEWA Textil-Management
MEWA Servibel NV, www.mewa.be, +32 (0)15 45 15 80
MEWA Movie Channel: www.mewa.be/newsroom/alle-videos/
MEWA volgen op Twitter: www.twitter.com/mewa_be
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