
 

 

Steun van de IVECO-groep aan de mensen die getroffen zijn 
door het conflict tussen Rusland en Oekraïne 
 

Turijn, 7 maart 2022 
 

De IVECO Groep volgt de verschrikkelijke situatie die is ontstaan door de invasie van Oekraïne vanaf het 
beginstadium en het gewapende conflict dat zich heeft ontwikkeld en nog steeds voortduurt op het 
grondgebied van Oekraïne. Wij veroordelen de gewapende invasie van een onafhankelijke en vrije staat 
ten stelligste en houden ons uiteraard aan de huidige sancties die de Europese Unie aan Rusland oplegt. 
 

 

Zoals altijd zijn voor de IVECO Groep de veiligheid en het welzijn van onze mensen de topprioriteiten. Vanaf de 

allereerste tekenen van escalatie stonden onze eerste gedachten en acties in het teken van onze wil om onze 

mensen en hun gezinnen te steunen, en om te begrijpen hoe we onze dealers, leveranciers en andere 

belanghebbenden in de conflictgebieden de helpende hand kunnen bieden. 

 

Met dit doel voor ogen verlenen wij logistieke hulp en huisvestingssteun aan onze Oekraïense collega's en hun 

gezinnen die ervoor kiezen om naar veiligere gebieden van het land te verhuizen, en bieden wij 

communicatiesteun en financiële hulp. Wij helpen ook onze collega's en hun gezinsleden die het land verlaten. 

Aan alle medewerkers die door dit conflict worden getroffen, wordt identieke zorg geboden, die zich uitstrekt tot 

juridische en psychologische ondersteuning en speciale financiële initiatieven voor mensen in nood: de IVECO 

Groep heeft een gemeenschap die bestaat uit meer dan 160 nationaliteiten en wij staan achter al onze mensen. 

 

Bovendien ondernemen wij acties om de bevolkingsgroepen die onder de oorlog te lijden, te steunen via diverse 

initiatieven die voedsel en andere goederen voor basisbehoeften rechtstreeks aan de lokale bevolking zullen 

verstrekken; die het mogelijk zullen maken dat kinderen die in Oekraïne oncologische zorg ondergaan in een 

Italiaans ziekenhuis worden behandeld; en die in het bijzonder en actief de rechten van vrouwen en kinderen 

zullen ondersteunen, onder meer via educatieve activiteiten voor de vluchtelingen. Wij onderzoeken ook de 

haalbaarheid van een donatie in natura van onze producten ter ondersteuning van humanitaire operaties en het 

vervoer van burgers en essentiële goederen. 
 
 
 
 



 

 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Loek Vroon 
+31 (0)88 114 800 

l.vroon@IVECOnls.nl 

www.IVECO.com/netherlands/pers/  
Facebook:  https://www.facebook.com/IVECONederland  
Instagram: https://www.instagram.com/IVECOnederland/  
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