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Etex en Techo werken samen om de levensomstandigheden  
van kansarme gezinnen in Peru te verbeteren

Zaventem, 11 juli 2019

Etex – een industriële groep gespecialiseerd in innovatieve bouwoplossingen met hoofdkantoor in België – 
schakelde 45 van zijn medewerkers in om samen met de ngo Techo Peru een project uit te voeren rond 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De bedoeling was om modulaire huizen te bouwen voor 
kansarme gezinnen in het district Ventanilla, dat gelegen is ten noordwesten van Lima.

Etex-bedrijf Eternit Perú leidde het initiatief in goede banen. In totaal werden in twee dagen tijd negen huizen 
gebouwd. Elk huis is 18 m² groot en bestaat uit drie ruimtes: twee slaapkamers en een keuken/eetkamer.

De huizen werden volledig gebouwd met materialen van Eternit Perú. Deze materialen uit het wereldwijde 
portfolio van Etex zijn snel te installeren, eenvoudig te verwerken, bestand tegen weersomstandigheden, 
zorgen voor ventilatie, zijn duurzaam én licht. Stuk voor stuk kerneigenschappen van het modulaire, prefab-
bouwsysteem van Etex.

Catalin Ciocan, een medewerker van Etex die deel uitmaakte van het team: “Woorden schieten tekort om dit 
project te beschrijven. Deze ervaring was niet alleen fantastisch voor mij, maar ook voor de families die we 
hebben geholpen.”

Chantal Krakowski, een Belgische collega: “Het partnership tussen Etex en Techo heeft collega’s van over de hele 
wereld samengebracht rond één gemeenschappelijk doel: de levenskwaliteit van kwetsbare families verbeteren.”

https://youtu.be/2KmRrSLr0HI
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Paul Van Oyen, CEO van Etex, geeft verder tekst en uitleg: “Via het partnership met Techo wil Etex haar 
bedrijfswaarden binnen de lokale gemeenschap in de praktijk brengen. En dat aan de hand van concrete acties 
waarbij onze expertise in modulaire bouwsystemen mooi tot zijn recht komt.”

Dit zijn de voordelen van het bouwsysteem van Etex in een notendop:

Over Etex:
Etex is een Belgische industriële groep die gespecialiseerd is in de productie en verkoop van bouwmaterialen. 
Met meer dan 14.000 medewerkers in 42 landen is Etex een wereldspeler in duurzame bouwoplossingen.  
De belangrijkste divisies van de groep zijn:
• Etex Building Performance: gipskartonplaten, gipsproducten en -formuleringen, vezelcementplaten en 

droogbouwoplossingen.
• Etex Exteriors: vezelcementmaterialen voor residentiële en architecturale toepassingen.
• Etex Industry: oplossingen voor isolatie en passieve brandbeveiliging. 
• Etex Residential Roofing: daksystemen, leien, dakpannen en golfplaten, en plafondsystemen.

Over Eternit Perú:
Eternit Perú is een onderneming van de Etex-groep. Het bedrijf is sinds 1940 actief in Peru en produceert 
bouwmaterialen van vezelcement, gips en polyethyleen. Eternit Perú is een toonaangevende speler in de 
bouwmarkt met een sterke aanwezigheid in de residentiële, commerciële, institutionele, onderwijs-, gezondheids- 
en industriële sector.
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