
 
 

 

 

Beste, 

 

Zoals u weet, hebben sommige regio's van ons land te kampen gehad met ongeziene overstromingen. 

Deze hebben gevolgen gehad voor apotheken, soms onomkeerbaar, sommigen kunnen zelfs niet op 

hun oorspronkelijke plaats worden heropgebouwd. Het is belangrijk om alles in het werk te stellen om 

de continuïteit van de zorg en de aflevering van geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten te 

herstellen of te blijven verzekeren. 

 

Naast andere initiatieven heeft APB beslist om een solidariteitsfonds op te richten om zijn leden die zijn 

getroffen te helpen. Er werd een oproep tot wederzijdse hulp gelanceerd bij de apotheken die lid zijn 

van de APB en die nu reeds zijn begonnen met bij te dragen aan het fonds. 

 

Bovendien hebben wij tevens vragen ontvangen van farmaceutische bedrijven die de getroffen 

apothekers willen helpen. Daarom hebben wij, in overleg met de representatieve koepels van de in 

België gevestigde ondernemingen, beslist om u de mogelijkheid te bieden bij te dragen aan dit fonds. 

Dit zal APB in staat stellen om een gecentraliseerde en versterkte actie te ondernemen die zo 

rechtstreeks hulp zal bieden aan de meest getroffen apotheken. 

 

Indien u dit wenst, kunt u een bijdrage storten op rekeningnummer BE96 3632 1407 5505 met 

vermelding "solidariteitsfonds overstromingen" in de mededeling. Zo kunnen wij u een document sturen 

dat de ontvangst van uw gift bevestigt en dat u kunt gebruiken voor uw boekhouding. Opgelet: dit 

document vormt geen officieel fiscaal attest, aangezien APB niet het statuut heeft van een 

liefdadigheidsinstelling. 

 

Indien u de getroffen apotheken wenst te steunen, verzoeken wij u uw giften uiterlijk op 30 september 

over te maken. 

 

Vervolgens zullen wij, afhankelijk van het ingezamelde totaalbedrag en in samenwerking met de 

beroepsverenigingen van de getroffen gebieden, de praktische modaliteiten vastleggen. Zo zullen deze 

schenkingen concreet hulp kunnen bieden aan de apotheken die het zwaarst door de overstromingen 

zijn getroffen. 

 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u nog toelichting wenst. 

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw vrijgevigheid. 

 
Alain Chaspierre et Georges Verpraet 

Pharmacist – Secretary general 

 


