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OPENING
UNITED VACCINES INC.
In 2006 werd United Vaccines Inc. overgenomen door de CFE en het
Deense bedrijf Scanvet en begon de uitdaging om GMP waardig te
worden. De hele fabriek werd ingericht en aangepast aan de eisen
van dat moment. Binnen enkele jaren was het gebouw van inmiddels
marktleider United al weer te klein en werden kantoren en magazijn
aangebouwd. Uiteindelijk werd gekozen voor nieuwbouw omdat
duidelijk was dat het bouwblok gewoon te klein was voor het zich
steeds verder ontwikkelende bedrijf en de toenemende strengere eisen.
Een vaccinfabriek bouw je niet in een vloek en een zucht. Afgelopen
mei was het dan zover en waren zowel het eigen personeel, hun
families als een aantal officiële gasten aanwezig bij de officiële opening.
Afgelopen december werden alle Nederlandse pelsdierenhouders uitgenodigd om in
februari een kijkje te komen nemen. Teleurstellend maar door de omstandigheden heel
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begrijpelijk, leverde dit niet voldoende respons op. Vandaar dat voor een andere setting
gekozen werd.
Op zondag 21 mei konden personeelsleden

van United Vaccines Inc. samen met hun
families eenmalig een kijkje nemen in de
nieuwe fabriek. Het liep werkelijk storm.
Iedereen wilde zien hoe het geworden was.
Velen hadden de kans aangegrepen om de
werkplek van hun kind, partner, ouder, broer
of zus te bekijken. Maandag 22 mei werd door
directeur Rebecca Kerns officieel het lint
doorgeknipt in aanwezigheid van zo’n honderd genodigden. Zelfs zonder laboratoriumapparatuur, meubilair en alle andere benodigdheden om de fabriek werkelijk in gebruik
te kunnen nemen, is het al een indrukwekkend gebouw
Een vaccinfabriek is na ingebruikname een
onneembare vesting en voor bezoekers maar
zeer beperkt toegankelijk. Dit voorjaar was de
enige mogelijkheid tot een echt bezoek met
een wandeling door de hele fabriek. Om u (en
zeker de Nederlandse pelsdierenhouders als
mede-eigenaar) toch een beetje mee te laten
genieten van dit prachtige hypermoderne
gebouw, zullen wij daaraan in het volgende
nummer uitgebreid aandacht besteden. In
een later stadium deze zomer zal een fotograaf nogmaals alles vastleggen wanneer alle
laboratoria en kantoren zijn ingericht zodat u
daarvan een goed beeld krijgt. Stap voor stap
wordt de fabriek nu volledig operationeel
gemaakt.
Was er voor de overname altijd spanning en
stress over wel of niet tijdige levering van vaccin, dankzij United zijn die problemen verleden tijd en bent u altijd verzekerd van kwalitatief heel goed vaccin.
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