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PERSBERICHT
SCA Hygiene Products en Oxfam Novib partners in Soedan
Betere hygiëne zorgt voor meer kansen op school
Den Haag, 17 maart 2010 — SCA Hygiene Products, beter bekend van de merken Edet, Tork en
Libresse en Oxfam Novib lanceerden vandaag hun driejarige samenwerking in het bijzijn van
Joris Voorhoeve (voorzitter van de Raad van Toezicht van Oxfam Novib en lid Raad van State).
Met deze samenwerking wil SCA een structurele bijdrage leveren aan ontwikkelingsprojecten in
Zuid-Soedan. Zo gaat het bedrijf zich, samen met Oxfam Novib, richten op betere hygiëne ter
voorkoming van kindersterfte, bevordering van onderwijs voor meisjes en verbetering van de
positie van vrouwen. Tijdens de lancering zong zangeres Des’ray een speciaal voor de
campagne geschreven lied ‘What about you’.
In Zuid-Soedan sterft één op de zeven kinderen onder de vijf jaar. Vaak ten gevolge van diarree. Want
voorzieningen op het gebied van goede hygiëne zijn er niet of nauwelijks. Vooral op scholen
verspreiden bacteriën zich snel, vanwege het ontbreken van sanitair. Meisjes hebben daarnaast, door
geldgebrek, niet of nauwelijks de beschikking over basisproducten als maandverband. Met het gevolg
dat zij gedurende hun menstruatieperiode thuis blijven. Dit betekent dat zij op jaarbasis drie maanden
school missen en om die reden vaak vroegtijdig afhaken.

SCA gaat samen met de lokale partner van Oxfam Novib aan de slag in de regio Mundri, in ZuidSoedan. Dit hele gebied werd meer dan twintig jaar geteisterd door een burgeroorlog. Sinds 2005 is
sprake van relatieve rust. Bewoners proberen hun leven weer op te bouwen. Desondanks is er een
groot gebrek aan de meest basale voorzieningen. Zo ook aan sanitaire voorzieningen. Edet steunt dan
ook de bouw van toiletten om de hygiënische omstandigheden op scholen te verbeteren en daarmee de
kindersterfte omlaag te brengen. Tork richt zich op het aanbrengen van andere sanitaire voorzieningen
waaronder wasmogelijkheden, het verstrekken van zeep en lessen in hygiëne op scholen. Libresse
verstrekt via de lokale partner van Oxfam Novib gratis maandverband en schoolbeurzen voor meisjes.
Daarmee vergroot zij het vooruitzicht van meisjes op een schoolcarrière.

SCA ondersteunt hiermee de door de VN geformuleerde millenniumdoelen op het gebied van onderwijs
en gezondheidszorg. Gedurende de samenwerking zal SCA via haar merken financieel een
basisbijdrage leveren, deze kan worden verhoogd met speciale productacties.

SAMEN VOOR EEN BETER LEVEN IN SOEDAN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie: Ga voor meer info over de productacties naar: www.libressehelpt.nl;
www.edethelpt.nl en www.torkhelpt.nl

SCA Hygiene Products
SCA is een internationaal consumenten- en papierproductenbedrijf. De onderneming
ontwikkelt, produceert en vermarkt absorberende hygiënematerialen,
verpakkingsoplossingen, kranten- en tijdschriftenpapier en hardhout producten. SCA
producten worden verkocht in meer dan 90 landen en geproduceerd in ruim 40. Per jaar
bedraagt de netto omzet circa 11 miljard euro. Begin 2010 had SCA rond de 50.000
medewerkers in dienst. Het SCA aandeel wordt verhandeld op de beurzen van Stockholm,
Londen en New York. Voor meer informatie, bezoek actiesites en sca.com

Oxfam Novib
Twee miljard mensen voeren dagelijks een harde strijd om uit de greep van de armoede te
komen. Oxfam Novib zet zich in voor hen. Omdat wij geloven in het zelfdoen van mensen.
Armoede is oplosbaar, zolang mensen maar de mogelijkheid krijgen om te werken aan een
zelfstandig bestaan. Daarom steunt Oxfam Novib projecten in ontwikkelingslanden. We
lobbyen en voeren campagnes en werken samen met burgers, organisaties, bedrijven en
overheden. Ook zijn we actief in Oxfam International, een groep van veertien
ontwikkelingsorganisaties wereldwijd. Samen werken we aan een rechtvaardige wereld,
zonder armoede. Voor meer informatie, kijk op www.oxfamnovib.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EINDE BERICHT
Voor meer informatie over alle activiteiten in en rondom de campagne:
Femke Bijlhout, PR Manager , M 06-21821519 of ftbijlhout@zonnet.nl
Jolanda van Santen, persvoorlichter Oxfam Novib., jolanda.van.santen@oxfamnovib.nl M 06- 22 38
86 99.

Fotobijschrift:

Joris Voorhoeve, voorzitter van de Raad van Toezicht van Oxfam Novib, onthulde vandaag
een reuze toiletrol die de 3-jarige samenwerking bezegelt tussen SCA en Oxfam Novib. Het
merk Edet van SCA Hygiene products steunt de bouw van toiletten bij scholen. Daarmee
wordt snelle verspreiding van ziektes als diarree, één van de belangrijkste oorzaken van
kindersterfte in Zuid-Soedan, in en rond scholen voorkomen. Via de lokale partner van Oxfam
Novib verstrekt het merk Libresse van SCA gratis maandverband en schoolbeurzen voor
jonge meiden. Die combinatie maakt de kans groter dat zij hun school afmaken. Het merk
Tork steunt de lokale partner bij het bouwen van voorzieningen om handen te wassen,
verstrekt zeep en geeft hygiëne educatie op scholen. Samen met Oxfam Novib steunt SCA
verder de verbetering van de positie van vrouwen in Zuid-Soedan. Speciaal voor deze
campagne schreven Michiel Buursen en Suzy Dexter voor zangeres Desray -2 brothers on
the 4th floor zangeres- een lied, dat zij vandaag ten gehore bracht. Zij werd daarbij begeleid
door het Red Limo String Quartet (bekend van Kyteman).

