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EEN BERICHT VAN ONZE VOORZITTER EN CEO       
                
Sinds de eerste uitbraken van het coronavirus eerder dit jaar, nu bijna zes maanden geleden, hebben we 
allen samengewerkt om de richtlijnen en protocollen van verschillende overheidsinstanties te 
implementeren om de gezondheid en veiligheid van ons voltallige personeel te beschermen. Wereldwijd 
zien we grote verschillen in de omstandigheden. In de meeste delen van West-Europa, China, Korea en 
Japan zien we een omgeving die gestabiliseerd is. In India zien we een stijging in het aantal gevallen en in 
de Verenigde Staten zien we een opleving van COVID-19 en een toename in het aantal 
ziekenhuisopnames in een aantal staten.  Zoals ik al vaak heb gedaan, dring ik er bij u allen op aan om alle 
aanbevelingen en wettelijke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen van de CDC te blijven toepassen en 
volgen.  Ik ben mij ervan bewust dat we dit alles beu zijn en ik besef dat veel van deze maatregelen lastig 
zijn. Ik weet dat we allemaal terug willen naar onze oude dagelijkse routines. Maar voor uw familie, uw 
vrienden, uw medewerkers en alle mensen met wie u dagelijks in contact komt en die u misschien niet 
eens kent: Houd vol. U draagt bij aan een goede gezondheid van uw gemeenschap.  
 
Een lichtpuntje is dat onze economie, ondanks de ontwrichtende gevolgen van de pandemie, nog altijd 
langzaam maar gestaag verbetert.  Het consumentenvertrouwen en de trends van werkgelegenheid zijn 
stijgende.  De vraag in de passagiersluchtvaart blijft toenemen, met nu meer dan 600.000 passagiers 
reizigers per dag in de Verenigde Staten - een niveau dat veel eerder werd bereikt dan verwacht.  De 
bouwsector blijft open.  Deze week bezocht ik een montagelocatie van Drexel Metals en ik was onder de 
indruk van de kwaliteit van onze producten, de fabricageapparatuur ter plaatse die ons een voordeel op de 
concurrentie geeft en de eersteklas aannemer van Drexel waarmee we een samenwerking zijn aangegaan 
om de hoogste kwaliteit metalen daken voor residentiële toepassingen te leveren. Deze aannemer vertelde 
me dat ze het, naast de lopende werkzaamheden, druk hebben en dat ze tot eind 2020 volgeboekt zijn. Een 
uitermate positief teken. Dit alles voorspelt veel goeds voor onze bedrijven en geeft ons hoop op een 
sneller economisch herstel.  
 
Tot slot moet ik u tot mijn spijt melden dat we ons tweede lid van de Carlisle-gemeenschap hebben 
verloren aan het COVID-19-virus. Gisteren werden wij op de hoogte gebracht van het overlijden van 
Gilberto Chavarria Saquil.  De heer Saquil was een gewaardeerd lid van de Carlisle-gemeenschap bij onze 
Petersen Aluminum-fabriek in Annapolis Junction, Maryland.  Hij heeft een aantal weken hard gevochten 
tegen het virus en ondanks de inspanningen van velen, verloor hij deze strijd. Gilberto herinnert ons eraan 
dat dit een strijd is dat ons allemaal treft. Zowel direct als indirect. Onze gedachten gaan uit naar de 
familie van dhr. Saquil en naar zijn vrienden en collega's.  
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