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Berner doneert 200.000 Euro aan oorlogsslachtoffers 

Oekraïne  

 

Kerkrade, 7 maart 2022 – De Berner Group, moederbedrijf van het in 

Kerkrade gevestigde Berner Produkten b.v., heeft 200.000 Euro 

gedoneerd aan de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Dit maakten 

Christian Berner, CEO van het familiebedrijf en Pia Berner, voorzitster 

van de Raad van Bestuur, bekend.  

 

“Oprichter Albert Berner heeft de 2e wereldoorlog aan den lijve 

ondervonden en wij hebben de verschrikkingen uit deze periode via zijn 

verhalen ervaren”, schrijft het echtpaar in een brief aan de 

medewerkers van de Berner Group. Daarnaast geven ze aan: “Wij als 

familie Berner hechten aan onze waarden en de Europese 

democratische idealen. Wij geloven in prestaties, onafhankelijkheid en 

het zorgen voor vrede en stabiliteit door welvaart. Wij geloven erin dat 

hard werken ons in staat stelt de democratie te dragen.” 

 

Maar de mensen in de Oekraïne dreigen nu alles wat ze hebben 

opgebouwd te verliezen en vooral de kinderen lijden hieronder. Zij zijn 

weerloos en kunnen zich niet verdedigen in deze oorlog, aldus het 

ondernemersechtpaar. 

 

“Wij willen daarom direct in actie komen en hebben uit naam van de 

Berner Group en de Raad van Bestuur een donatie van 200.000 Euro 

gedaan. We hebben daarbij gekozen voor grote hulporganisaties om 

ervoor te zorgen dat, ondanks de chaotische situatie, het geld zo snel 

mogelijk op de juiste plek terecht komt. 
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Berner is één van de toonaangevende Europese omnichannel 

ondernemingen in de verkoop van verbruiksmaterialen, chemie, 

gereedschappen en services aan professionals in de sectoren Mobility 

en Construction. 6.200 medewerkers, waarvan ruim 4.400 in de 

buitendienst, zorgen dagelijks voor een allround service.  

 

Berner staat voor professioneel en persoonlijk advies, doordachte 

serviceconcepten en een hoogwaardig productassortiment. Zo 

combineert Berner persoonlijk advies met digitale verkoopkanalen. 
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Bijlage: afbeelding CEO Christian Berner 
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