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Litus verkoopt soep om zorgpersoneel
Blijdorp verwenmoment te bezorgen

Chef Danny Van Hemelrijck van Eethuis Litus in
Dendermonde pakt uit met een soepverkoop voor het goede doel. De opbrengst zal
besteed worden aan een verwenmoment voor het zorgpersoneel van Blijdorp.
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“Het voorbije jaar stond het zorgpersoneel in ons land voor grote uitdagingen”, zegt
chef Danny. “Met Litus willen we hen heel graag een hart onder de riem steken en
bedanken voor hun tomeloze inzet. Een verwenmoment met lekkere attentie is
daarvoor zeker op zijn plaats. Om dat te financieren plannen we een
benefietverkoop.”
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10:57  Inwoners en verenigingen slaan handen in elkaar voor 1200 jaar Baasrode: “2021 moet één groot
feestjaar worden”

10:32   Terwijl de wereld corona vreesde, redde Alain (45) het Vlaamse visbestand: “Tonnen en tonnen
vissen gingen dood, maar niemand die alarm sloeg”

Op 18, 19 en 20 december zal Litus verse pompoen-, tomaten- en kippensoep
verkopen. Het is het zorgpersoneel van Blijdorp, de voorziening voor mensen met een
mentale beperking met vestigingen in Hamme, Dendermonde en Buggenhout, dat het
verwenmoment zal krijgen. Wie wil steunen, kan soep aankopen tegen 6 euro per
liter. Bestellen kan tot 13 december, via info@litus.be of 0470/55.01.80. 
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