Van Het Midden Oosten tot Afrika. En ver daar voorbij …

Hoe Special Cargo College
in twintig jaar
de wereld veroverde
Hans van der Maat, oprichter van Special Cargo, bezocht (bijna)
alle landen van de wereld voor Special Cargo College. Acht maanden
per jaar was hij van huis om trainingen te geven over gevaarlijke stoffen.
Hoe kan het toch dat die Nederlanders heel de wereld rondreizen?
“Net als met de waterkering”, stelt Hans. “Wij hebben de praktijkervaring.
Dat geldt ook voor Special Cargo College.’’
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