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Prinses Margriet heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan participatiebedrijf 
Vidar in Sittard, waar door BAB-Medical FFP2-mondkapjes worden gemaakt. 

 

De combinatie van mondkapjesproductie, de rol van het Rode Kruis als afnemer ervan en de 
makers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt lokte prinses Margriet van Oranje, de 
derde dochter van voormalig koningin Juliana, woensdag naar Industriepark Noord in Sittard. 
In de hallen van participatiebedrijf Vidar was zij bovenal geïnteresseerd in de FFP2-
mondmaskers die er sinds vorige maand geproduceerd worden. 
„Haar interesse was oprecht, het is een sympathieke vrouw”, vertellen Bas Janssen en Bram 
van Cleef van BAB-Medical enthousiast als de AA-26 het terrein net heeft verlaten. „Haar 
bezoeken worden doorgaans maanden van tevoren ingepland, dit was in een paar weken 
beklonken. Ze zei dat ze heel benieuwd was naar hoe we het doen.” Voordat ze de 
productiehal voor de mondkapjes bezocht, kreeg de prinses bij wijze van opwarmertje eerst 
een rondleiding door de tapijtenfabriek even verderop. Daar werd haar verteld dat er tussen 
de 900 en 1000 matten de hal verlaten. Corona heeft de woninginrichting een impuls 
gegeven en dat merken ze bij Vidar. 
Toch hadden de medewerkers nog tijd gevonden om een exemplaar voor de prinses te 
maken: formaat deurmat, knaloranje met felgele kroon en de tekst ‘welkom’ eronder. Ze 
kreeg de tip mee er een plekje voor te zoeken ‘ergens bij een deur’ in Huis Het Loo, de 
woning van prinses Margriet en meester Pieter van Vollenhoven. 
 
 
 
 



Prinses Margriet zei heel benieuwd te zijn naar hoe we het doen. Bram van Cleef 

Hoogtepunt 

Maar het hoogtepunt van het bezoek waren onmiskenbaar de mondkapjes, met volgens de 
BAB-eigenaren ‘een bijzonder lage ademweerstand’ en ‘een zachte binnenkant’. 
De eerste pallet is afgenomen door het Rode Kruis en daar ligt de link met prinses Margriet, 
die zich van jongs af aan inzet voor de organisatie. Als verpleeghulp voer ze mee op 
ziekenhuisschip Henri Dunant en in de jaren negentig was ze president van het 
internationale Rode Kruis. 

Gewoonten 

In Sittard sprak ze met de directies van zowel Vidar als BAB-Medical, maar ook met het 
personeel op de werkvloer. Janssen en Van Cleef hopen dat haar bezoek helpt bij het onder 
de aandacht brengen van hun product. Ze kunnen wel een zetje in de rug gebruiken, omdat 
de zorg vervalt in oude gewoonten en inkopen doet in Azië. 
„Terwijl wij hier lokaal en sociaal werken. Bovendien: toen er een tekort dreigde, werd 
geroepen dat de productie terug naar Nederland moest om onafhankelijk te zijn. Nou, hier 
zijn we.” 

Tijdschema 

Vidar-directeur Jantien Kuperus sprak van een mooi bezoek. „Voor ons als leerwerkbedrijf 
was het een mooie ervaring. De hapjes zijn verzorgd door onze mensen, die ook zorgden 
voor de grote schoonmaak vooraf en een stukje begeleiding.” Geregeld werd Kuperus 
gewezen op het strakke tijdschema. „Toch heb ik kunnen vertellen wat ik wilde. Dat we trots 
zijn op onze producten en dat we samen zoeken naar de kwaliteiten en talenten van alle 
medewerkers afzonderlijk.” 
Prinses Margriet ging niet met lege handen naar huis. Behalve het tapijtje werd haar ook een 
pallet mondmaskers geschonken. Niet voor eigen gebruik, maar voor het Rode Kruis dat 
haar zo na aan het hart ligt. 

 


