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Woonzorgcentrum Buitenhof kiest voor doorgedreven duurzaam beleid.
WZC Buitenhof in Brasschaat kiest voor een doorgedreven duurzame benadering van de schoonmaak en de hygiëne
door gebruik te maken van ecologische schoonmaakmiddelen in combinatie met een eigen
waterzuiveringsinstallatie en recuperatie van regenwater.
Van bij de start in 2005 kiest WZC Buitenhof bewust voor een duurzaam beleid. Zo beschikt het woonzorgcentrum over
een eigen waterzuiveringsinstallatie met een maximum capaciteit van 7 m³ per dag en maakt het voor de schoonmaak
uitsluitend gebruik van Ecover producten. Recuperatie van regenwater voor sanitaire doeleinden, is goed voor een
besparing van 20% op het totale waterverbruik. Bovendien werd in 2009 een zonneboiler in gebruik genomen. Al deze
inspanningen leveren een aanzienlijke bijdrage aan een beter milieu.
Kurt Stabel, WZC Buitenhof : “Naast de zorg voor onze bewoners, bekommeren we ons ook over een gezonde
leefomgeving. WZC Buitenhof is gelegen aan de rand van een prachtig natuurgebied. Het spreekt voor zich dat we de
nodige inspanningen doen om hier zorg voor te dragen. De producten van Ecover helpen ons daarbij. De
schoonmaakresultaten zijn even goed als bij conventionele producten en ze zijn snel en volledig biologisch afbreekbaar
in onze zuiveringsinstallatie. Bovendien ligt de kostprijs van de producten niet hoger.” In gevallen waar een
doorgedreven ontsmetting noodzakelijk is omwille van specifieke ziektekiemen volstaat meestal een ethanoloplossing
van 70 procent waarvan de impact op het milieu verwaarloosbaar is.
Het Buitenhof kiest voor de professionele productlijn van Ecover voor interieur en sanitair. De toelevering wordt
verzekerd door Boma, Benelux‐partner van Ecover voor de professionele markt.
Over WZC Buitenhof Brasschaat
In Buitenhof verblijven 80 bewoners. De ligging midden het groen is vaak een bewuste keuze voor bewoners die van
rust houden. Zowel valide als minder valide bewoners wonen in de voorziening. Er is een aparte semi gesloten afdeling
voor bewoners met dementie en zware zorg. Huiselijkheid en vrijheid zijn sleutelwoorden in de visie van Buitenhof.
Over Ecover
Ecover, gevestigd in Malle, is een internationaal bedrijf dat ecologische was‐ en schoonmaakmiddelen produceert. Het
bedrijf is ook actief in de professionele schoonmaak en ontwikkelt in eigen labo ecologische producten die qua werking
en gebruiksvriendelijkheid perfect vergelijkbaar zijn met conventionele producten. Lang voor er sprake was van de
huidige ecologische bewustwording, besefte Ecover dat duurzaamheid op lange termijn een noodzaak is. Ecover is een
bedrijf met ISO 14001‐certificatie.
Over Boma
Al meer dan 35 jaar ontwikkelt en verdeelt BOMA professionele schoonmaakproducten, ‐materialen en ‐machines met
toegevoegde waarde. Het bedrijf, met Benelux‐distributiecentrum te Antwerpen, ontwikkelt functionele
productconcepten die via nuttige e‐tools kunnen worden besteld. Een doordacht gebruik van die producten en
diensten spaart het milieu en levert de klant, naast tijdwinst en economische besparing, een perfect
schoonmaakresultaat op.
www.boma.eu
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