
 
 
Hallo, ik ben Jeff Simmons, CEO van Elanco 

In deze ongekende tijden, wil ik graag een rechtstreekse boodschap richten aan onze klanten, 
de veehouders, dierenartsen en huisdiereigenaren van over de hele wereld die zich continu 
inzetten voor de zorg en het welzijn van dieren. 

In mijn 30-jarige carrière was het nog nooit zo belangrijk wie jullie zijn en wat jullie doen, dan op 
dit moment.  Huisdieren en dierlijke eiwitten waren nog nooit zo belangrijk. Dierlijke producten, 
zoals je hebt gezien wereldwijd, in de ene winkel na de andere raken vlees afdelingen en melk 
koelingen leeg. Elke keer opnieuw is het de smaak, prijs en voedingswaarde die wint.   

Als de klant kiest met zijn portefeuille, kiest hij voor de veilige, betaalbare en gezonde voeding 
die door jullie geproduceerd wordt. En dat werd bewezen tijdens deze crisis.  

Huisdieren – hun rol binnen het gezin was nooit zo belangrijk in onze huizen in deze geïsoleerde 
situatie... als in deze tijden van stress en sociale isolatie. De rol van huisdieren is nog nooit zo 
groot geweest. En nog nooit belangrijker. Onze huisdieren zijn de gelukkigen in dit hele verhaal - 
meer tijd met hun baasjes. Meer verwennerij. meer wandelingen dan ooit! Ik weet dat dit het 
geval is voor mijn twee labradors. 

Weet dat Elanco er is om jullie te steunen. De belofte aan onze klanten staat niet alleen op onze 
muren geschreven, maar komt nu vanuit de harten van al onze werknemers. En we 
communiceren met hun allemaal. We hadden het hier vanochtend nog over. 

We zullen jullie vertrouwen winnen, waarde bijdragen en voor jullie pleiten. Ook al is het via 
telefoon, SMS of video.  

 
Terwijl zoveel mogelijk van onze mensen vanop afstand werken, blijven ook onze fabriekssites 
en laboratoria operationeel om jullie van een betrouwbare voorraad te voorzien, die jullie 
verwachten. Ook onze portfolio van innovaties blijft doorgaan. 

Dank jullie wel voor alles wat jullie doen om mensenlevens te verbeteren met voeding het vlees, 
de melk, de eieren en de vis die de wereld nodig heeft en het onmisbare gezelschap van onze 
huisdieren. 

In naam van iedereen bij Elanco, bedankt voor wat jullie doen, wij zullen jullie blijven steunen 
tijdens deze historische, nooit eerder geziene tijden. 

 
 
 


