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MEDEWERKERS PSA & MPET ZAMELEN 10.000€ IN VOOR GOEDE DOELEN 

In de maand juni hebben de medewerkers van havenbedrijf PSA & MPET zich massaal ingezet om 
inzamelacties te organiseren voor het goede doel. En dat was een groot succes: er werd een 
recordbedrag van €10.000 ingezameld. 

Voor het derde jaar op rij organiseert havenbedrijf PSA een ‘Regional Charity Fortnight’, waarbij 
medewerkers uit alle PSA entiteiten binnen Europa en Amerika gedurende 2 weken lang, zoveel 
mogelijk acties opzetten om geld en goederen in te zamelen voor kinderen en jongeren in precaire 
omstandigheden. De collega’s binnen de Belgische entiteiten PSA Antwerp, MPET en PSA 
Zeebrugge organiseerden een tiental acties, van croque monsieurs en ijsjes verkopen tot een 
tombola en een succesvolle veiling. Medewerkers konden ook een deel van hun loon afstaan 
en er werden grote hoeveelheden hygiëneproducten ingezameld voor Moeders voor 
Moeders in Antwerpen en kledij en speelgoed voor Mama’s voor Kinderen in De Panne.  

Het enthousiasme van de medewerkers was zodanig groot, dat de veertiendaagse Regional Charity 
Fortnight in België zelfs met een week verlengd werd. En dat wierp zijn vruchten af: de 
medewerkers wisten een recordbedrag van maar liefst €4.862,82 bij elkaar te sprokkelen. Dit 
totaal werd door PSA & MPET verdubbeld en afgerond naar €10.000.  

Het eindbedrag wordt verdeeld onder de verschillende partnerorganisaties van PSA & MPET, die 
zich in en rond Antwerpen en Zeebrugge inzetten voor kinderen en jongeren in moeilijke 
omstandigheden. 

- EINDE -  UITGEGEVEN DOOR PSA ANTWERP, MPET & PSA ZEEBRUGGE 



ACHTERGROND 

Over PSA International 

PSA is een wereldwijde toonaangevende havengroep, met vlaggenschipactiviteiten in Singapore 
en Antwerpen. PSA is actief in meer dan 50 kust-, spoor- en inlandterminals, verspreid over 18 
landen. Dankzij de expertise en ervaring van een divers en globaal team, streeft PSA samen met 
haar klanten naar het leveren van world-class havendiensten, het ontwikkelen van innovatieve 
cargo oplossingen en het creëren van een ‘Internet of Logistics’. Als uitverkoren partner in de 
globale supply chain, is PSA “The World’s Port of Call”.  

Over PSA in België 

In de Haven van Antwerpen is PSA actief in drie containerterminals; de MSC PSA European 
Terminal (joint venture met TIL) aan het Deurganckdok op Linkeroever en de Noordzee en Europa 
terminals op Rechteroever. Meer dan 80% van alle containers die Antwerpen binnen of buiten 
gaan, passeert via één van deze terminals. Daarnaast is PSA in Antwerpen ook actief in 
stukgoedbehandeling op de PSA Breakbulk Terminal. 

In de Haven van Zeebrugge baat PSA een multipurpose terminal uit. PSA Zeebrugge is een 
belangrijke papier hub, waar het papier en woudproducten behandelt voor de grootste 
papierproducenten ter wereld. 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Pieter Hofkens, Coordinator Corporate Communication PSA Antwerp | MPET | PSA Zeebrugge 
Pieter.hofkens@globalpsa.com 

www.globalpsa.com | www.psa-antwerp.be | www.psa-zeebrugge.be 


	PERSBERICHT

