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Chef van Eethuis Litus verwent medewerkers
Blijdorp met 500 harten uit peperkoek

De medewerkers van Blijdorp, die instaan voor de zorg van kinderen en volwassenen
met een mentale beperking, werden donderdag getrakteerd op grote peperkoeken harten. Die kregen
ze van chef Danny Van Hemelrijck en zijn vrouw Micheline, uitbaters van Eethuis Litus in
Dendermonde. Een soepverkoop bracht geld in het laatje om de peperkoek te kunnen schenken.
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Chef Danny en Micheline zetten eind vorig jaar een benefietactie op poten voor het
zorgpersoneel van Blijdorp, dat vestigingen in Dendermonde en Buggenhout heeft. Er
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LEES MEER

werd een grote verkoop van verse pompoen-, tomaten- en kippensoep georganiseerd
om met de opbrengst het Blijdorp-personeel te kunnen verwennen. Er werd maar liefst
340 liter soep verkocht. Onder andere de politiezone Hamme-Waasmunster trakteerde
er personeel mee.

De opbrengst was goed voor de aankoop van een vijfhonderdtal peperkoeken harten.
Chef Danny ging ze persoonlijk overhandigen in de Blijdorp-vestiging aan de
Baleunisstraat in Dendermonde. “Ik wil hiermee alle medewerkers van Blijdorp een
hart onder de riem steken”, zegt hij. “Wat kan daar symbolischer beter voor zijn dan
een hart uit peperkoek. We konden ook rekenen op een bijdrage van
peperkoekfabriek Vondelmolen om dit te realiseren.”

Waardering

In Blijdorp weten ze het gebaar zeker te waarderen. “Het is fijn dat lokale ondernemers
niet alleen een hart hebben voor onze gasten, maar ook voor onze medewerkers”,
zegt Sonja De Wolf, directeur organisatie in Blijdorp. “Zij appreciëren dit enorm en
gelukkig moeten we ons over coronakilo’s niet al te veel zorgen maken, want het werk
staat hier nooit stil hier.”

Digitaal Basis

Onbeperkt toegang tot alle HLN+ artikels  
op HLN.be en in de HLN app

vanaf € 5,95 per 4 weken

START MET LEZEN

Ben je al abonnee? 
Log hier in of koppel je abonnement

en krijg toegang tot alle artikels

Vanaf € 6,13 p.m ben je goed verzekerd
ook voor & na ziekenhuisopname.
Hospitalia Medium

GESPONSORD DOOR OUTBRAIN

Huiseigenaren krijgen €1500 premie voor
plaatsen zonnepanelen
Duurzaamheidsvergelijker

GESPONSORD DOOR OUTBRAIN

https://abonnement.hln.be/digitaal-basis?utm_source=hln&utm_medium=interne_referral&utm_campaign=digitaal-basis&utm_content=freeinlineweb&otag=ggTZx4&pg=yes&pgtp=FREE_ARTICLE_OFFER_ANON_USER_6000599140bf646d1978b7ad_A&content_id=93fa18d&URL_referrer=https%3A%2F%2Fwww.hln.be%2Fdendermonde%2Fchef-van-eethuis-litus-verwent-medewerkers-blijdorp-met-500-harten-uit-peperkoek~a93fa18d%2F
https://www.hln.be/inloggen?dpg_source=hln&dpg_campaign=stdc_hln&dpg_medium=paywall&redirect_url=https%3A%2F%2Fwww.hln.be%2Fdendermonde%2Fchef-van-eethuis-litus-verwent-medewerkers-blijdorp-met-500-harten-uit-peperkoek~a93fa18d%2F
https://myaccount.hln.be/#/subscription/link
https://www.partena-ziekenfonds.be/nl/campagnes/hospitalisatieverzekering?utm_source=outbrain&utm_medium=banner&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=hospitalisatie&sc_camp=4FC91FD2FDCE4CE794976CA565C582BB&obOrigUrl=true
https://duurzaamheidsvergelijker.be/promotie/zonnepanelen-lp-o?utm_source=outbrain&utm_medium=referral&utm_campaign=PVBE-o-d-5&obclid=$ob_click_id$&obOrigUrl=true

