
 

  

Medewerkers van WEPA zetten zich in voor duurzaamheid 

Tweede opruimactie bij WEPA  

De afgelopen dagen hebben ongeveer 200 medewerkers van WEPA op verschillende locaties 

deelgenomen aan een opruimactie – een gezamenlijk initiatief van de WEPA groep en de WEPA 

Stiftung. Opin totaal 14 Europese locaties van de WEPA groep leverden de medewerkers een 

bijdrage aan de bescherming van de natuur, door bijvoorbeeld gezamenlijk rivieroevers in de 

omgeving van de WEPA fabrieken vrij te maken van zwerfvuil en afval. De actie vond plaats bij 

de Duitse vestigingen in Düsseldorf, Giershagen, Kriebstein, Leuna, Mainz en Müschede, de 

Poolse vestiging in Piechowice, de Franse vestigingen in Château-Thierry en Lille, de Britse 

vestigingen in Bolton en Bridgend, de Italiaanse vestigingen in Cassino en Lucca en de 

Nederlandse vestiging in Swalmen.  

Als dank voor hun deelname aan de opruimactie ontvingen de werknemers een jong boompje 

van de WEPA Stiftung. Daarnaast ontving elke vestiging een bedrag per deelnemer dat 

geïnvesteerd dient te worden in lokale herbebossingsprojecten. De opruimactie maakte deel uit 

van de zogenaamde ‘Europese Week van de Duurzaamheid’, waarin ook andere duurzame 

projecten plaatsvonden. Veel medewerkers lieten bijvoorbeeld hun auto thuis en fietsten naar 

het werk, bouwden nestkastjes, kookten samen vegan maaltijden of organiseerden een re-use-

markt. 

 

"Duurzaamheid speelt voor ons als toekomstgericht bedrijf en ook voor onze medewerkers een 

grote rol. We zijn erg enthousiast over het engagement van de vele collega's in heel Europa en 

zijn blij dat we voor de tweede keer een kader voor dit engagement konden bieden", aldus Sarah 

Dohmen, duurzaamheidsmanager bij WEPA. "Met de acties in het kader van de Europese Week 

van de Duurzaamheid willen we mensen ervan bewust maken hoe belangrijk het is om in het 

dagelijks leven over duurzaamheid na te denken en hoe je met kleine acties al een grote bijdrage 

kunt leveren." 

 

De WEPA groep volgt een duidelijke duurzaamheidsstrategie en publiceert jaarlijks een 

duurzaamheidsverslag. Het onlangs gepubliceerde verslag vindt u hier:  

https://www.wepa.eu/nl/verantwoordelijkheid/duurzaamheid/duurzaamheid-bij-wepa/. 
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WEPA Group 

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. 
 

Medewerkers op 14 locaties hebben deelgenomen aan de opruimactie die de WEPA groep samen met de WEPA 

Stiftung heeft georganiseerd.  
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