HET BEHOUD VAN ONZE BOSSEN

‘ÉÉN CONTAINER, ÉÉN BOOM’ INITIATIEF
DE UITDAGING

Medline biedt klanten in Europa een uitgebreid portfolio van medische en chirurgische producten,
waarvan velen in Azië en Europa worden gemaakt. Het transporteren van deze producten vanuit de
verschillende fabrieken naar onze klanten in Europa omvat een groot netwerk van zee-, weg-, rail- en
luchtvervoer, wat substantieel bijdraagt aan de ecologische voetafdruk van Medline.

WAT MEDLINE HIERAAN DOET
Om onze impact op het milieu te verminderen, hebben wij ons initiatief ‘Eén container, Eén Boom’
gelanceerd. Voor elke container die naar Europa wordt verzonden, zullen wij één boom in Europa
planten om bredere herbebossing inspanningen op het continent te ondersteunen.
Wij hebben al actie ondernomen!
Alleen al in April 2018 heeft Medline het planten van 2.000 bomen in Frankrijk gesponsord. De 2.000
bomen die wij hebben geplant, vertegenwoordigen de 2.000 containers medische apparatuur die
voor twee van onze productdivisies zijn verzonden: steriele procedure trays (SPTs) en jassen/lakens.
Dit is nog maar het begin van een lange termijn Maatschapelijk Verantwoord Ondernemen project
in meerdere Europese landen. In de toekomst zullen alleen nog maar meer van onze productdivisies
vertegenwoordigd worden.

MILIEU- EN SOCIALE VOORDELEN VAN DE DOOR MEDLINE GEPLANTE BOMEN
De impact van de bomen die we in Frankrijk hebben geplant, is:
KLIMAAT
2,000,000 km met de auto gecompenseerd
BIODIVERSITEIT
4,000 schuilplaatsen gecreërd voor dieren
GEZONDHEID
667 jaar zuurstof ontwikkeld

Schaal: 2,000 bomen, die een toevoeging waren aan
een bestaand project
Boom soorten: Douglasspar (90%), larix (5%), eik (5%)
Waar: Saint-Pierre-La-Bourlhonne, France
Wanneer: April 2018
Medline’s partner: Reforest Action, een sociale
onderneming gebaseerd in Frankrijk

DIENST
2,000 uur werk gecreërd

Neem voor meer informatie contact op met Medline: csr-europe@medline.com
Medline behoudt zich het recht voor om eventuele fouten in deze brochure te corrigeren.
© 2018 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerde handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML702-NL/FM 09/2018

