
 

 

  

 

 

 

 

WEPA-medewerkers verwijderen zwerfvuil en afval uit het milieu 

 

Clean-up actie bij WEPA  

Zo'n 300 WEPA-medewerkers hebben in de voorbije dagen deelgenomen aan een clean-up 

actie, een gemeenschappelijk initiatief van de WEPA groep en de WEPA Stiftung naar 

aanleiding van de Wereldnatuurbeschermingsdag op 28 juli. Op in totaal 13 Europese 

vestigingen van de WEPA groep leverden de medewerkers een bijdrage aan de 

natuurbescherming door samen met name bossen en oevers in de omgeving van de WEPA-

fabrieken te bevrijden van zwerfvuil en afval. De actie vond plaats in de Duitse vestigingen 

Düsseldorf, Giershagen, Leuna, Mainz en Müschede, de Poolse vestiging Piechowice, de Frans 

vestigingen Château-Thierry, Troyes en Rijsel, de Britse vestigingen Bolton en Bridgend, de 

Italiaanse vestiging Cassino en de Nederlandse vestiging Swalmen. De Duitse vestiging 

Kriebstein zal de actie in september uitvoeren.  

“Duurzaamheid speelt niet alleen voor de WEPA groep als bedrijf een grote rol. Het engagement 

van de medewerkers toont aan dat zij het thema ook persoonlijk zeer ernstig nemen. Wij zijn 

enthousiast over de inzet van de vele collega’s in heel Europa en het doet ons plezier dat wij 

voor dit engagement een kader konden bieden”, legt Sarah Dohmen, duurzaamheidsmanager 

bij WEPA uit. “Met de clean-up actie willen we bewustmaken voor het belang van een correcte 

afvalverwijdering en een schoon milieu. We willen graag in de toekomst nog clean-up acties 

organiseren.” 
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Op 13 vestigingen namen WEPA-medewerkers deel aan de clean-up actie, die de WEPA groep samen 

met de WEPA Stiftung naar aanleiding van de Wereldnatuurbeschermingsdag op het touw heeft gezet.  
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Contactinformatie 

 

WEPA Hygieneprodukte GmbH  

Rönkhauser Straße 26  

D-59757 Arnsberg  

www.wepa.eu 

 

Bedrijfscommunicatie 

Tim Vormweg 

T  +49 (0) 151 1652 4742   

E  pr@wepa.eu 

 

WEPA groep 

 

De WEPA groep is een toekomstgericht Europees familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van duurzaam 

hygiënepapier. WEPA biedt duurzame en innovatieve hygiëneoplossingen die een veilig gevoel van hygiëne leveren en dagelijks bijdragen 

aan het welzijn van miljoenen mensen. Met 4.000 werknemers produceert de WEPA groep hygiëneproducten zoals toiletpapier, 

handdoekpapier, zakdoekjes en servetten op 13 locaties in Europa. WEPA behoort tot de drie grootste Europese producenten en is 

marktleider in de productie van hygiënepapier uit gerecyclede vezels. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 1,3 miljard euro. In de 

Consumer-sector is WEPA dé specialist voor de huismerken van de Europese retailers. De bedrijfsunit Professional met de merken 

BlackSatino en Satino by WEPA staat voor duurzame en professionele hygiëneoplossingen die bijvoorbeeld gebruikt worden in openbare 

wasruimtes, de industrie, kantoren of de gezondheidszorg. Het hoofdkantoor van de WEPA groep is gevestigd in Arnsberg in Noordrijn-

Westfalen. 
 


