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Be(e) the Difference: Kärcher plaatst bijenkasten in Wilrijk’

Spectaculaire aanwerving bij
Kärcher Belux
Wilrijk, juli 2021 – Sinds kort bruist het nog meer op de Belgische
hoofdzetel van Kärcher Belux. Bijenspecialist Amielo plaatste er twee
bijenkasten op de ecologisch aangelegde bloemenweide, inclusief
80.000 Kärcher-bijen. Deze geelzwarte insecten zijn de perfecte
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1950 met meer dan de helft afgenomen. Een groot probleem voor de
natuur, want bijen vormen de steunpilaar van ons ecosysteem. Met de
plaatsing van twee bijenkasten wil Kärcher Belux een kleine maar
duurzame bijdrage leveren aan het natuurbehoud in zijn thuisregio.

Be the Difference
Duurzaamheid zit diep verankerd bij Kärcher. Het familiebedrijf neemt
zijn sociale verantwoordelijkheden op alle vlakken uiterst serieus.
Enerzijds met succesvolle producten en een eerlijk partnership met
klanten, medewerkers en leveranciers. Anderzijds door aantrekkelijke
arbeidsomstandigheden te creëren, de ecologische voetafdruk van de
bedrijfsactiviteiten te verkleinen en efficiënt gebruik te maken van
hulpbronnen. Onder het motto ‘Be the Difference’ zet Kärcher zijn
duurzaamheidsstrategie stevig in de verf. Ook het bijenkasten-project in
Wilrijk kadert in dit concept.

Duurzame honing als zoete extra
Bijen leveren een beslissende bijdrage aan het behoud en de diversiteit
van onze natuur. Door een groot deel van de bloeiende planten te
bestuiven, zorgen ze ook voor de rijkdom van onze voedselketen.
Bovendien is maar liefst één derde van de wereldwijde voedselproductie
afhankelijk van bijen en andere insecten. Met Amielo vond Kärcher een
echte specialist op het vlak van duurzaam imkeren. Het bedrijf neemt de
professionele zorg van de bijen op zich, net als de honingoogst. De
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honing zal verkocht worden ten voordele van Stichting tegen Kanker, een
organisatie waar Kärcher al vele jaren mee zijn schouders onder zet.

Meer weten over duurzaamheidsstrategie van Kärcher?
https://www.kaercher.com/be/insidekaercher/duurzaamheid/duurzaamheid/cultuur-natuur-ensamenleving.html of https://www.kaercher.com/be-fr/insidekaercher/durabilite/durabilite/culture-nature-et-societe.html

De Kärcher-bijen in hun nieuwe huis in Wilrijk.
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