Persbericht

ALDI Holding

Supermarkten schenken 460.000
maaltijden aan mensen in nood

Keerstraat 4,
9420 Erpe-Mere
Tel.: +32(0)53.827.940

De Belgische supermarkten schenken vandaag 233 ton of omgerekend
460.000 maaltijden aan onder andere de Voedselbanken. Het is een
initiatief van alle Belgische supermarkten die daarmee willen aantonen
dat ze ook in deze dagen mensen in nood willen helpen.
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In normale tijden zitten supermarkten soms met voedseloverschotten, die ze
schenken aan de voedselbanken, de Schenkingsbeurs of aan andere sociale
organisaties. Vandaag zorgt de coronacrisis voor zeer uitzonderlijke situaties
waarbij die overschotten er niet of amper zijn. Toch willen de supermarkten
niemand in de steek laten. De gewone winkelbezoeker niet, maar mensen die
in nood zitten, evenmin.
Voeding en andere producten
Daarom blijven de Belgische supermarkten voedsel doneren: samen schenken
ze de komende dagen 460.000 maaltijden aan mensen die het minder breed
hebben, via de gekende organisaties. Daar zit pasta bij maar ook melk,
aardappelen, vlees, bloem, olijfolie, groenten, drank, chocolade en
ontbijtgranen.
Ook andere noodzakelijke producten zitten in het pakket van 233 ton, zoals
wasmiddelen, shampoo, luiers en zakdoeken.
Alle Belgische supermarkten nemen samen deel aan dit initiatief. Want als
iedereen om elkaar blijft geven, komen we hier samen door.
+++
Beeldmateriaal vindt u via https://we.tl/t-8V4wmPBpvq
+++
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Niet voor publicatie:
Voor meer info kan u terecht bij:
Dieter Snoeck
Corporate Communications Manager
Tel: +32 (0)53.82.79.40
Gsm: +32 (0)477.616.001
Mail: dieter.snoeck@aldi.be
Hans Cardyn
Head Communications Comeos
Gsm: +32 (0)478.98.06.93

Over Aldi België:
ALDI België is de leidende hard discounter in België. Met 450 filialen over het hele land bereikt
ALDI meer dan 80 procent van de Belgische bevolking. De 7.000 medewerkers van ALDI
maken dagelijks de belofte ‘Hoge kwaliteit voor een ALDI-prijs’ waar en zorgen voor een
groeiend marktaandeel. ALDI België behoort tot de Duitse ALDI Nord-groep, een van de
toonaangevende retailgroepen in Europa.
Meer info op https://nl.aldi.be
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