
 

 

16430 N. Scottsdale Road, Suite 400, Scottsdale AZ, 85254, 480.781.5000, www.carlisle.com 

 

 
EEN BERICHT VAN ONZE VOORZITTER EN CEO  

Deze week zien we nog steeds hoopgevende tekenen van economisch herstel. Aangezien dit een bijna ‘wereldwijd 

gesynchroniseerde’ economische situatie was, zou het ‘wereldwijde herstel’ ook gesynchroniseerd moeten gaan. De 

arbeidsmarkt in de VS groeit en het aantal nieuwe aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen is gedaald tot het laagste 

niveau sinds november. Het inkomen van gezinnen in de VS steeg in januari met 10%, de grootste stijging in bijna een 

jaar tijd. De consumentenbestedingen stegen met 2,4%, en veel economen voorspellen een aanzienlijke stijging van het 

bruto binnenlands product gedurende dit jaar. Amerikaanse fabrikanten maakten voor de negende opeenvolgende maand 

winst en zetten een gestaag herstel van de pandemie voort. Dit alles suggereert dat het economisch herstel er snel kan komen. 

Het verbeterende economische vooruitzicht en gezondheidsnieuws werd getemperd door de verwoesting die werd veroorzaakt 

door de winterstormen die Texas en elders troffen en zorgden voor wijdverspreide stroomuitval en andere verstoringen. Ons 

hart gaat uit naar de mensen die getroffen zijn door deze stormen. Hoewel deze gebeurtenissen de vooruitgang die wordt 

geboekt met betrekking tot het herstel van onze economie en het alledaagse leven dat we gewend zijn tijdelijk afzwakken, 

brengen ze ons ook samen om onze buren te helpen en onze collectieve kracht te tonen, net zoals we elkaar vorig jaar hebben 

ondersteund. We zijn dankbaar dat onze faciliteiten en medewerkers in Texas relatief ongedeerd uit deze ramp zijn gekomen. 

Op het gebied van gezondheid blijft het aantal COVID-19-gevallen en ziekenhuisopnames in de VS dalen. De toegenomen 

beschikbaarheid van tests en de uitrol van nieuwe en bestaande COVID-19-vaccins zullen naar verwachting de dienstensectoren, 

zoals restaurants, horeca en de reissector, helpen om terug te keren naar het niveau van vóór de pandemie. U kunt hieronder 

in de maandelijkse cijfers met betrekking tot Covid-19-besmettingen onder Carlisle-medewerkers de voorgang bekijken. 

 

Met veel verdriet moet ik nog een dood van een Carlisle-werknemer melden door complicaties van COVID-19. Maria 

Maricela López Andrade, 32 jaar oud, en een gewaardeerde medewerker van Carlisle Interconnect Technologies in Tijuana, 

Mexico, is onlangs overleden. Het verlies van Maria en onze vijf andere Carlisle-collega’s is bijzonder moeilijk, omdat onze 

Carlisle-gemeenschap hecht is en onze medewerkers zo toegewijd zijn aan het bedrijf en onze klanten. Ons medeleven gaat 

uit naar Maria’s familie, haar vrienden en haar collega’s bij CIT.  

MARIA MARICELA LÓPEZ ANDRADE – 1989-2021. Descanse en paz. 

Met vriendelijke groet, 

 
Chris Koch 

Voorzitter en CEO 

3 maart 2021 

14 17 12
31

46
26

16

58

101

149
137

53

0
20
40
60
80

100
120
140
160

COVID-19-besmettingen per maand


