
 

 

  

 

 

  

 

Ondernemersfamilie Krengel richt met onderneming verbonden stichting “WEPA Stiftung” 

zonder winstoogmerk op  

Stichting “WEPA Stiftung” steunt initiatieven van algemeen nut 

 

Het doel van de nieuw opgerichte stichting “WEPA Stiftung” met zetel in Arnsberg is de 

duurzame bevordering van initiatieven op het gebied van hygiëne, ecologische en sociale 

verantwoordelijkheid, levenslang leren en ondernemerschap. De stichting is door de 

ondernemersfamilie Krengel in het leven geroepen om naast de activiteiten van het familiebedrijf 

op deze gebieden een duurzame bijdrage te leveren aan de samenleving. Op vrijdag 12 februari 

overhandigde Hans-Josef Vogel, hoofd van het deelstaatdistrict, de stichtingsakte aan het 

bestuur van de stichting “WEPA Stiftung”, Andreas Krengel en Ingmar Lohmann. De leden van 

het stichtingscuratorium, de leden van de ondernemersfamilie Krengel en de raad van bestuur 

van de WEPA groep volgden de overhandiging langs de digitale weg. 

 

"De WEPA groep is een toekomstgericht familiebedrijf met een duidelijk doel: 'Together for a 

better life'. Met de stichting versterken wij wat ons als ondernemersfamilie Krengel en het 

familiebedrijf WEPA kenmerkt en wat ons in onze dagelijkse activiteiten motiveert: samen 

verantwoordelijkheid nemen en de toekomst vormgeven", aldus Andreas Krengel, tevens lid van 

de raad van bestuur van de WEPA groep en woordvoerder van de ondernemersfamilie.  

 

"Ik feliciteer de ondernemersfamilie Krengel met de oprichting van de stichting “WEPA Stiftung” 

en ben blij dat zij het oogmerk van de stichting heeft gericht op voor de toekomst zo belangrijke 

onderwerpen als volksgezondheid, onderwijs en zowel ecologische als sociale 

verantwoordelijkheid. De stichting zal richtinggevende oplossingen en voorbeeldige initiatieven 

ondersteunen en zo het algemeen belang bevorderen", aldus Hans-Josef Vogel, hoofd van het 

deelstaatdistrict. 

 

 

 
 
 
 
 

Arnsberg, 12-02-2021 
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Contact stichting 

 

WEPA Stiftung  

Möhnestraße 53 

D-59755 Arnsberg  

info@wepa-stiftung.eu 

www.wepa.eu/en/verantwortung/wepa-stiftung 

Raad van Bestuur: Andreas Krengel (voorzitter),  

Ingmar Lohmann 

 

 

WEPA Stiftung 

De met de onderneming verbonden stichting “WEPA Stiftung” is een stichting zonder winstoogmerk die op het gebied van hygiëne,  

ecologische en sociale verantwoordelijkheid, levenslang leren en ondernemerschap in familiebedrijven initiatieven van algemeen nut 

ondersteunt in overeenstemming met de doelstellingen en waarden van de WEPA groep. Het doel van de stichting is het leveren van 

een duurzame bijdrage aan de samenleving. De stichting is gevestigd in Arnsberg, Noordrijn-Westfalen. 

WEPA groep 

De WEPA groep is een toekomstgericht familiebedrijf dat ecologisch verantwoorde en innovatieve oplossingen biedt voor een veilig 

gevoel van hygiëne en die elke dag bijdragen aan het welzijn van miljoenen mensen in heel Europa. In 13 productievestigingen in 

Europa produceert de WEPA groep met 4000 medewerkers hygiëneproducten zoals toiletpapier, handdoekpapier, zakdoekjes en 

servetten. WEPA is een van de drie grootste Europese fabrikanten en is marktleider op het gebied van de productie van hygiënepapier 

uit gerecyclede vezels. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 1,3 miljard euro. In de consumentensector is WEPA de specialist voor 

de private labels van Europese detailhandelaars. De afdeling Professional met de merken BlackSatino en Satino by WEPA staat voor 

ecologisch verantwoorde en professionele hygiëneoplossingen voor bijvoorbeeld openbare sanitaire ruimten, de industrie, kantoren en 

voor de gezondheidszorg. De WEPA groep is gevestigd in Arnsberg, Noordrijn-Westfalen. 

 

 

Contact persbericht 

 

WEPA Hygieneprodukte GmbH  

Rönkhauser Straße 26  

D-59757 Arnsberg  

www.wepa.eu 

Ondernemingscommunicatie 

Tim Vormweg 

T +49 (0) 151 1652 4742   

E pr@wepa.eu 

Logo van de stichting “WEPA Stiftung” 

Foto: WEPA 

 

Verheugen zich over de oprichting van de stichting “WEPA Stiftung”: 

WEPA bestuurslid en voorzitter van de stichting, Andreas Krengel 

(rechts), en Hans-Josef Vogel, hoofd van het deelstaatdistrict.  

Foto: WEPA 

 

http://www.wepa.eu/en/verantwortung/wepa-stiftung

