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PERSBERICHT  
 

Sint-Agatha-Berchem, woensdag 4 februari 2015 

 

Wedstrijd « Solidariteitsklik » van Carrefour: overhandiging van een cheque 
van € 10.000 aan de sociale kruidenier van het OCMW van  
Sint-Agatha-Berchem  
 
Op de 44 projecten die in de running waren voor de wedstrijd « Solidariteitsklik », 
georganiseerd door Carrefour Foundation die liep van 17/11/2014 tot 31/12/2014, staat het 
project van de sociale kruidenier « B@bel Hut Market » van het OCMW van  
Sint-Agatha-Berchem op de 8ste plaats gerangschikt. Het Centrum heeft op dinsdag 3 
februari 2015 om 11.00 uur een cheque van € 10.000 overhandigd gekregen in de 
hypermarkt Carrefour van Sint-Agatha-Berchem.  
 

Deze operatie riep de hypermarkten Carrefour van het land op om de lokale verenigingen ter 
hulp te komen zodat ze uitrustingen in het kader van een project van voedingshulp kunnen 
installeren. Iedereen kon één maal per dag op de website stemmen ; het project dat het 
hoogste aantal stemmen in de wacht zou slepen, kon de prijs van € 30.000 winnen ; van de 2e 
tot de 10e, € 10.000 en van de 3e tot de 44e, € 2.000.  

Dankzij de samenwerking tussen de hypermarkt Carrefour, beheerd door Mr. Christophe 
Soenen, en het OCMW van Sint-Agatha-Berchem, voorgezeten door Mr. Jean-François Culot, 
werd dit mooi resultaat behaald. De mobilisatie van het personeel van het OCMW en de 
gemeente, de politieke mandatarissen, de culturele verenigingen en van de Berchemnaren 
hebben 12.858 stemmen opgeleverd. 

Met dit bedrag zal de sociale kruidenier van het OCMW keukenateliers organiseren voor 
mensen in moeilijkheden. Dankzij dit initiatief zal de sociale kruidenier verse 
voedingsoverschotten kunnen hergebruiken door de producten in soep of warme gerechten 
te gebruiken. De deelnemers zullen deze gerechten achteraf mee naar huis kunnen nemen.  

de contact : Uw correspondent: 
 Tony Verzele 
Agen Communicatieverantwoordelijke 
                               Departement Onderzoek & Ontwikkeling 

Tel. 02 482 16 08                                                   
E-mail: tverzele@ocmwberchem.irisnet.be             

Tél 02 48 
                                 

Onze referentie: 
TV/ Momentum 
“Solidariteitsklik” 

Bijlage:  
Logo « Solidariteitsklik » 
Logo Carrefour Foundation 
Foto’s overhandiging van de 
cheque (hoge resolutie 
verkrijgbaar op aanvraag) 
Foto van de sociale kruidenier  
 

http://www.ocmwberchem.be/
mailto:tverzele@ocmwberchem.irisnet.be


 

   OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-AGATHA-BERCHEM 

 

 
 

 
 

 

Aan dit project is ook een psychosociaal aspect verbonden. Hulpbehoevende mensen zullen 
elkaar kunnen ontmoeten en deelnemen aan een gemeenschappelijke activiteit.  
Om dit project te kunnen realiseren heeft het OCMW een keuken nodig (keukenmaterieel, 
ovens, koelkasten, afwasmachine ….). 

Zodoende zorgt deze actie voor een samenwerking met Carrefour. 

Om kennis te nemen van het volledige klassement, raadpleeg de website  
https://solidariteitsklik.be.carrefour.eu 

 

Contactpersonen: 
 

S.A. Carrefour Belgium N.V. 
Vera Vermeeren 
External Communications 
Tel.: 02 729 23 41 
Gsm: 0472 69 09 10 
E-mail: vera_vermeeren@carrefour.com   
 
 
OCMW van Sint-Agatha-Berchem 
Jean-François Culot 
Voorzitter       
Gsm: 0475 52 98 79      
E-mail: jfculot@ocmwberchem.irisnet.be    
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