Persbericht

Genzyme komt in actie voor MS centrum De Mick in
Brasschaat
Een 40-tal medewerkers van biofarmaceut Genzyme steekt vandaag de hele dag de handen
uit de mouwen voor multiple sclerose (MS), door vrijwilligerswerk te verrichten in het
plaatselijk MS centrum De Mick van Brasschaat. "Deze solidariteitsactie draagt bij tot een
betere levenskwaliteit voor onze patiënten en bewoners”, getuigt Myriam Van der Plas,
adjunct-directeur van De Mick.
Brussel, 17 oktober 2014 – Biotechbedrijf Genzyme, onderdeel van de groep Sanofi, organiseert
vandaag een lokale vrijwilligersdag gewijd aan MS: ruim 40 medewerkers van de Belgische vestiging
steken het personeel en de patiënten van het tehuis De Mick te Brasschaat een solidaire, helpende
hand toe. Op het programma staan vooral praktische klussen, zoals de aanleg van een tuinpad, een
terras en een volledig nieuwe wifi-ruimte, het verven van de gangmuren, snoei- en poetswerk en een
heuse pannenkoekenbak.
“Eindelijk geraken er dingen gerealiseerd die al lang nodig waren maar waar simpelweg geen tijd voor
bestond”, vertelt Myriam Van der Plas, adjunct-directeur van De Mick. “Deze extra’s zijn dankzij de
hulp van de medewerkers van Genzyme bijzonder welgekomen. Ze dragen immers bij tot een
optimalisering van onze faciliteiten en verhogen bijgevolg indirect de levenskwaliteit van al onze
patiënten en bewoners, waaronder hulpbehoevende MS-patiënten, mindervaliden en bejaarden.”
Internationaal solidariteitsprogramma
Dergelijk initiatief van Genzyme kadert in hun GIVE-programma (Genzyme Invests in Volunteer Efforts).
Hierbij staan medewerkers vakantie af, doen ze aan vrijwilligerswerk en wordt de
personeelsvergoeding voor de gespendeerde uren geschonken aan de betrokken instantie in kwestie.
Het GIVE-programma beperkt zich niet alleen tot België maar is een wereldwijd initiatief, waarbij meer
dan 120 goede doelen en non-profitorganisaties worden ondersteund door Genzyme-medewerkers
die samen jaarlijks meer dan 8.000 uur vrijwilligerswerk verrichten.
“Als verantwoordelijke onderneming, actief in de gezondheidssector, moedigen we onze werknemers
graag aan om zich actief in te zetten voor een goed doel of een non-profitorganisatie. Meer zelfs, het
maakt inherent deel uit van onze bedrijfscultuur”, aldus Stéphane Vandendael, Country Manager,
Genzyme België. “Bovendien komen intern steeds tal van positieve reacties op dit soort initiatieven,
aangezien de geboden hulp een zeer concrete vorm aanneemt en het resultaat meteen duidelijk
merkbaar is.”

Over De Mick:
De Mick is gevestigd in Brasschaat en telt drie entiteiten:
- een volledig vernieuwd gespecialiseerd ziekenhuis
- een woon –en zorgcentrum
- een nursinghome voor personen met een handicap te wijten aan een niet-aangeboren hersenletsel.
Over Genzyme - onderdeel van de Sanofi groep:
Al ruim 30 jaar speelt Genzyme een baanbrekende rol in de ontwikkeling van therapieën voor zeldzame
ziekten. Recent is daar de behandeling van multiple sclerose (MS) bijgekomen, met twee nieuwe
geregistreerde geneesmiddelen. Met de focus op zeldzame ziekten en multiple sclerose, wil Genzyme een
positief verschil maken in de levens van deze patiënten en hun families.
Genzyme maakt deel uit van de groep Sanofi die in België 780 medewerkers telt. Met de wereldwijde
productiesite van Genzyme in Geel omvatten de Belgische activiteiten van de groep Sanofi het volledige
spectrum van de (bio)farmaceutische ontwikkeling: van onderzoek en klinische studie, tot de productie en het
op de markt brengen van innoverende geneesmiddelen.
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