Solidaire productieketen van maskers lanceert nieuwe oproep
aan Brusselse vrijwilligers voor 100.000 bijkomende maskers
Donderdag 16 april 2020 – Om het hoofd te bieden aan het tekort aan herbruikbare mondmaskers heeft het
consortium TRAVIE-EcoRes-MAD een productielijn opgezet met steun van het Brussels Gewest. In twee
weken tijd hebben 2000 vrijwilligers thuis 100.000 maskers genaaid. Daarvan zijn al 80.000 maskers
uitgedeeld in de zorg- en welzijnssector via IRISCare. Nu is er een nieuwe oproep gelanceerd via
ww.masques.brussels om nog eens 100.000 maskers te maken. Deze uitbestede, flexibele en evolutieve
productie benut de solidariteit van burgers om de bevolking uit de nood te helpen in deze crisisperiode.
Al 100.000 mondmaskers genaaid
Het dragen van een mondmasker zal een belangrijk onderdeel zijn van de exitstrategie. In maart is een lokale
productielijn opgezet in Brussel op initiatief van het consortium TRAVIE-ECORES-MAD. Tot nu toe hebben
ruim 2000 vrijwilligers gereageerd op de oproep. In de huidige context wijst het consortium op de noodzaak
om deze lokale productielijn voort te zetten, zodat zo veel mogelijk Brusselaars over comfortmaskers kunnen
beschikken.
Daarom lanceert het consortium een nieuwe oproep aan vrijwillige naai(st)ers. Zij kunnen zich inschrijven via
www.maskscoronavirus.brussels. Het doel: de productie van 100.000 bijkomende mondmaskers in een
economisch model dat collaboratief, circulair en vooral lokaal is.
De collaboratieve en circulaire productieketen, gecoördineerd door Ecores en Travie, heeft allerlei voordelen:
- Het is een collaboratief project, geïnitieerd door een consortium van verenigingen, instanties en
ondernemingen.
- De productie wordt uitbesteed en geproduceerd door lokale burgers en is sociaal (de pre-productie
(snijden van stoffen, elastieken, enz.) gebeurt bij TRAVIE door werknemers met een handicap).
- De productie is gespreid over verschillende productieplaatsen. De maskers worden gemaakt door burgers
voor burgers, op basis van solidariteit.
- Het project is circulair (de maskers zijn herbruikbaar) en de leveringen gebeuren met cargobikes door
Urbike (zachte mobiliteit).
Staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte en minister van Volksgezondheid Alain Maron
ondersteunen het initiatief: "De geproduceerde maskers gaan eerst naar de rusthuizen, de daklozensector en
de welzijns- en thuiszorg. Door dit initiatief te steunen, komen we tegemoet aan de behoefte aan maskers en
geven we ook een sterk signaal voor het economisch herstel. Lokale productie voor lokale behoeften is immers
niet alleen broodnodig voor de economie en het milieu, maar is ook van vitaal belang in een crisisperiode."
Dit project toont aan dat de duurzame en lokale economie meer dan ooit noodzakelijk is voor de veerkracht
van onze samenleving, vooral als het gaat over essentiële producten in het dagelijks leven en in de
gezondheidszorg. IRISCare zal de maskers verdelen in de instellingen en diensten die als prioritair zijn
geïdentificeerd, aan zowel zorgverleners als welzijnswerkers (sociaal assistenten, zorgkundigen in rusthuizen,
huisartsen, apothekers ...).

Enkele cijfers:
- 100.000 maskers geproduceerd sinds de start van de campagne.
- Meer dan 2000 meewerkende vrijwilligers.
- 80.000 maskers uitgedeeld aan zorgverleners en welzijnswerkers via IRISCare.
- 100.000 maskers in productie bij vrijwilligers.
- Productie van 100.000 bijkomende maskers in de volgende weken voor een totaal van
300.000 geproduceerde maskers.
Belangrijk: Deze spatbestendige maskers beschermen de drager niet tegen een mogelijke besmetting, maar
beschermen de omgeving van een besmette drager tegen mogelijke spatten (NOT CERTIFIED DEVICE PBM/EPI).
Het project masques-coronavirus.brussels is een initiatief met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en wordt uitgevoerd door het consortium van bedrijven TRAVIE-EcoREs-MAD in samenwerking met het Institut
Jeanne Toussaint - Arts & Métiers, Dutra, Urbike, MolenBike, Dioxyde-de-gambettes en Be Connected.
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