GEBA Trans is een
mensenbedrijf
Een van de klanten van European Gateway Services (EGS) is GEBA Trans. Tussen hun afdeling Inter
Modal en EGS bestaat een goede relatie. “GEBA Trans is een logistieke dienstverlener, een schakel
tussen klant en vervoerders,” vertelt Ingrid van Oest, sales manager Inter Modal. “Wie iets te
vervoeren heeft, meldt zich bij ons. Wij leveren onze diensten wereldwijd aan zowel grote als
kleine bedrijven. Zelf hebben wij geen materieel, alleen samenwerkingen met andere vervoerders.
EGS is een belangrijke schakel in ons vervoerdersnetwerk.”
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GEBA Trans is in 1996 in het Limburgse Tegelen opgericht. Het bedrijf richt zich in de beginja
ren voornamelijk op wegtransporten tussen de Benelux en Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
In 2000 worden de activiteiten uitgebreid over heel Europa en ook het voormalig Oostblok
wordt aan het werkgebied toegevoegd. Het bedrijf groeit, zo wordt er een nieuw Transport
Management Systeem (TMS) aangeschaft, waarmee goederenstromen wereldwijd kunnen
worden gepland en gevolgd. In 2010 verhuist de onderneming naar Venlo. Inmiddels verzorgt
het bedrijf wereldwijde transporten. In 2011 wint GEBA Trans als eerste Nederlandse expedi
teur de prestigieuze Lean & Green Award. In 2013 wordt de intermodale afdeling opgestart
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6000 euro voor ALS
MPA’er Marcel Melching (E2 - Euromax Terminal) liep dit jaar
voor de 25ste keer de Nijmeegse Vierdaagse. Om dit heugelijke
feit te vieren was deze Vierdaagse voor hem een sponsorloop
die volledig was opgedragen aan de spierziekte ALS.
In Perspectief 2 hadden wij een gesprek met Marcel over zijn
passie en het waarom van de actie AMW: Als Mars Wandelt
(www.alsacties.nl/ALS-Mars-Wandelt). Marcel ging kilometers
maken met als doel een zo groot mogelijk bedrag bij elkaar te
lopen. Onlangs kon Marcel een cheque aan de directeur van
Stichting ALS Nederland overhandigen van 5.750 euro, een
bedrag dat hij later kon aanvullen tot 6.000 euro. En, zo laat hij
weten, er komt nog steeds geld binnen dat uiteraard direct door
wordt doorgestuurd naar het goede doel. Marcel wil al zijn
sponsors, onder wie veel van zijn collega’s, hartelijk bedanken.
Hij is trots op het behaalde resultaat. En omdat er nog steeds
donaties binnenkomen, laat hij zijn actiepagina nog maar een
tijdje actief.
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Marcel Melching (links) en Gorrit-Jan Blonk, directeur
van de Stichting ALS.

