Persbericht

Genzyme steekt handen uit de mouwen voor Dominiek
Savio Instituut in Gits
Medewerkers van biofarmaceut Genzyme verrichten een hele dag vrijwilligerswerk in het
Dominiek Savio Instituut in Gits, West-Vlaanderen
Brussel, 25 oktober 2013 – 32 medewerkers van het biofarmaceutische bedrijf Genzyme steken
vandaag de hele dag de handen uit de mouwen als vrijwilliger in het West-Vlaamse Dominiek Savio
Instituut, dat opvang en ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassen met een neuromotorische beperking.
De vrijwilligersdag van Genzyme kadert in het GIVE (Genzyme Invests in Volunteer Efforts)programma van het bedrijf, dat een Belgische vestiging heeft in Diegem en een wereldwijde
productiesite in Geel. De medewerkers van Genzyme verruilen vandaag hun kantoorbaan voor het
zwaardere werk: tuinonderhoud, afbraak-, schilder-, schoonmaak- en zelfs dakwerken staan op het
programma in Gits. Om de bewoners en het personeel van Dominiek Savio een helpende hand te
bieden, staan alle vrijwilligers een dag vakantie af. De uren die zij in Gits spenderen worden door
Genzyme vergoed en als gift overgemaakt aan het Dominiek Savio Instituut.
“Bij Genzyme heeft vrijwilligerswerk een lange traditie. Het aanmoedigen van onze mensen en hen de
gelegenheid geven om zich vrijwillig in te zetten voor een goed doel of een non-profitorganisatie
maakt deel uit van onze bedrijfscultuur”, aldus Stéphane Vandendael, Country Manager, Genzyme
België.
In het kader van het GIVE-programma besteedden in 2012 ruim 280 Belgische medewerkers van
Genzyme in totaal 2.060 uur aan vrijwilligerswerk. Naast de directe hulp door het vrijwilligerswerk
zelf, leverde dit ook een financieel bedrag op van ruim 30.000 euro, dat geschonken werd aan 13
verschillende verenigingen en organisaties. 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.
“Wij zijn erg enthousiast over de steun van Genzyme en hun aanbod om ons een hele dag te komen
helpen met verschillende onderhoudsklussen in en rond ons domein in Gits”, verklaart Eric Van Parys,
directeur dagelijks beleid van Dominiek Savio Instituut.
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.

Over het Dominiek Savio Instituut:
Het Dominiek Savio Instituut maakt deel uit van Dienstencentrum GID(t)S, dat extra kansen creëert voor
mensen met een beperking. In de domeinen zorg en onderwijs voorziet Dominiek Savio Instituut een ruim
aanbod voor kinderen, jongeren en volwassen met een neuro-motorische beperking, zowel in het centrum in

Gits als in de eigen leefomgeving.
http://dominiek-savio.be
Over Genzyme - onderdeel van de Sanofi groep:
Al ruim 30 jaar speelt Genzyme een baanbrekende rol in de ontwikkeling van therapieën voor zogenoemde
‘weesziekten’. Recent is daar de focus op MS bijgekomen, met inmiddels al twee geregistreerde behandelingen
voor deze indicatie.De portfolio van Genzyme bestaat uit innovatieve therapieën, die in landen over de hele
wereld voor de patiënt beschikbaar worden gemaakt. Deze therapieën staan voor significante stappen in de
geneesmiddelenontwikkeling. Het onderzoek van Genzyme is gericht op de ontwikkeling en het beschikbaar
maken van geneesmiddelen voor patiënten die nu nog niet, of niet voldoende, behandeld kunnen worden.
Met de focus op zeldzame ziekten en multiple sclerose, wil Genzyme een positief verschil maken in de levens
van deze patiënten en hun families.
http://www.genzyme.be/
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