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VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE 

 

SECTORVERENIGING VAN PROMOTIONELE PRODUCTEN BIEDT 6000 CHIRURGISCHE MASKERS AAN 

BELGISCHE ORGANISATIES IN NOOD 

De Belgische sectorvereniging van promotionele producten BAPP (Belgian Association of Promotional 

Products) heeft in totaal 6.000 chirurgisch maskers geschonken aan ‘Kind en Gezin’, CSD en de 

Coupole des Infirmiers Francophones Indépendants. De BAPP steunt zo deze organisaties die bij 

eerdere distributie van mondkapjes tussen de wal en het schip dreigden te vallen.  

 

“Als BAPP willen we onze - zij het bescheiden - bijdrage leveren aan het oplossen van de huidige 

gezondheidscrisis door chirurgische maskers te bestellen en deze aan te bieden aan de mensen in het 

veld die ze hard nodig hebben”, zegt Michel Deboudt, voorzitter van de BAPP. “Als nationale 

vereniging hebben we ook besloten om de 3 regio's te bestrijken.” De BAPP schonk vorige week 

2.000 maskers aan ‘Kind en Gezin‘ in Vlaanderen. In Brussel kreeg CSD (thuisverzorging van patiënten 

en ouderen) 2.000 mondkapjes. En CIFI (Coupole des Infirmiers Francophones Indépendants) in 

Wallonië ontving eveneens 2.000 maskers. 

“De moeilijkheid was om de maskers te verkrijgen en hun kwaliteit te garanderen”, aldus nog Michel 

Deboudt. De vereniging stond er ook op dat aan alle eisen voor dergelijke maskers voldaan was en 

dat alle certificaten van conformiteit en productie aanwezig waren. 

De BAPP verenigt 160 bedrijven die werkzaam zijn in de productie, import en distributie van product 

media (reclame-artikelen, promotioneel textiel en relatiegeschenken).  

In ons land stelt de sector van product media ongeveer 3000 mensen te werk. De bedrijven in 

product media hebben een gezamenlijke omzet van bijna 350 miljoen euro. 

www.bapp.be 

Niet voor publicatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Michel Deboudt, Chairman – chairman@bapp.be     Tel : 0475/41 30 35 

Erich Cormann, Executive Manager – management@bapp.be Tel : 0476/48 07 15 
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