
Je kunt op ons rekenen! 

CEO, Henk Schonewille van Wafilin Systems deelt zijn ervaring hoe hij en zijn 

team omgaan met de huidige coronacrisis. 

 

“De wereld is aan het veranderen, en met onze technologieën helpen wij de wereld 

veranderen”. Dat was onze slogan tijdens de HET, De Leeuwarder 

Ondernemersprijs. Een maand later is de wereld compleet veranderd, maar dan op 

een andere manier. Nu gaat het over gezond blijven, overleven en elkaar helpen 

om zo deze moeilijke tijden te doorstaan”. 

•  

Wij zetten ons in om te zorgen dat wij onze diensten kunnen blijven leveren aan onze 

gewaardeerde klanten binnen de voedsel- supply chain, omdat zij onze hulp goed 

kunnen gebruiken. Om er voor te zorgen dat hun processen blijven werken, en dat onze 

projecten worden ontworpen en op locatie worden uitgevoerd. Als de CEO van kan ik, , 

meedelen dat wij tot nu toe alle aanvragen van onze klanten hebben kunnen 



behandelen, en dat wij v dit zullen vol houden tot in de nabije toekomst. 

 

Mijn team is ook niet stil blijven zitten: ze zijn druk bezig met het mobiliseren van onze 

alsmaar groeiende park van mobiele membraanfiltratie pilot units naar onze nieuwe 

opslag in Leeuwarden, dicht bij de WaterCampus. Deze uitbreiding van onze faciliteiten 

is erg belangrijk voor ons, en is voor mij ook een bewijs van de groei die wij in de 

afgelopen jaren hebben doorgemaakt en nog steeds doormaken. 

Deze pilot units worden momenteel  volop benut; we blijven ook nog steeds pilot testen 

uitvoeren voor onze klanten, zowel op locatie van de klant als  vanuit het 

Waterapplicatiecentrum (WAC). Deze testen voeren wij uit om data te verzamelen, 

zodat we de beste membraan oplossingen voor de processen van onze klanten kunnen 

selecteren voor toekomstige projecten. 

 

Gelukkig zitten wij in de positie dat we in de laatste paar maanden al enkele nieuwe 

projecten in de voedingsmiddelen- en zuivelindustrie hebben gewonnen. Een paar 

weken geleden hebben we bijvoorbeeld een nieuwe mijlpaal project  weten binnen te 

halen voor een grote zuivelfabrikant in Groot-Brittannië, waarvoor we momenteel al druk 

bezig zijn met het ontwerp en de voorbereidingen voor de levering eind dit jaar. Mijn 

team zet zich voor de volle 100% in en ik kan niet anders zeggen dat ik trots op ze ben. 

Samen zijn we sterk. 

 

Onze partners en klanten kunnen altijd op ons rekenen, de MASTERS IN MEMBRAINS! 

We blijven ons inzetten voor een betere toekomst. Onze passie is onze drijfveer, en 

onze  klanten geven ons de mogelijkheid om deze passie in ons werk naar voren te 

laten komen. Samen kunnen we het verschil maken, zelfs in deze veranderende wereld! 

 


