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“.. Wij zetten wel een raampje open om verkoudheidsgolfjes te 

vermijden hier op school….” 
Dat hoor je nog steeds veel scholen zeggen. 

Wetende dat de energietarieven fors zijn 

gestegen is het openen van de ramen 

eigenlijk een no-go. Een flinke uitdaging dus 

om #gezondheid en kosten in balans te 

houden. 

 

Ik spreek met Femke Van den 

Berg (oprichtster van 247SchoneLucht) 

gespecialiseerd in het begeleiden van scholen 

in deze zoektocht: 

“….ik werk samen met Airdog benelux omdat 

zij luchtreinigers produceren die zeer effectief 

zijn tegen #fijnstof en ziekteverwekkers. Naast 

de goede werking en de hoge kwaliteit is de 

reden dat ik samenwerk met hen de groene 

en duurzame visie achter het bedrijf. Airdog 

werkt namelijk niet met wegwerpfilters maar 

juist met een circulair systeem. Airdog is 

daarom ook partner bij Viridi Air. De filters 

kunnen zelf worden schoongemaakt door b.v. 

een conciërge of td-er. Ideaal en scheelt 

enorm in de kosten! Recentelijk schafte een 

scholenbestuur in Noord-Oost Brabant ruim 

85 luchtreinigers aan via ons. Voornaamste 

redenen waren preventie voor de gezondheid 

van personeel, scholieren maar ook 

organisatorisch. Een zieke leerkracht is 

momenteel een groot probleem. Er zijn 

vrijwel geen docenten dus bij ziekte moet de 

hele klas naar huis…..” 

 

Alvorens de scholen overgingen tot aanschaf 

van 85 stuks Airdog X8 deden ze een 

proef/testfase. Die is dus positief verlopen. 

 

Femke vertelt me: “…..ik begeleid veel klanten 

waarbij de voordelen van 

een #luchtreiniger zeer uiteenlopend zijn. We 

krijgen meldingen van onze klanten dat men 

veel minder last heeft van hooikoortsklachten, 

minder hoofdpijn heeft, minder vaak ziek, 

beter slaapt en een betere concentratie op de 

werkplek. Dat is op zich niet raar, want de 

Airdog pakt zelfs het ultrafijnstof aan. De 

cijfers van het WHO laten zien dat juist dit 

ultrafijnstof een groot gevaar is voor de 

volksgezondheid…….” 

 

Ken jij een school die ook begeleid wilt 

worden in de uitdaging: gezondheid versus 

kosten besparen? Neem dan eens 

rechtstreeks contact op met Femke Van den 

Berg. 
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