Chocolate Nation dankt hulpverleners met chocolade.
Paascollectie naar Antwerpse ziekenhuizen gebracht
Antwerpen, woensdag 18 maart 2020 – Chocolate Nation, het grootse Belgische
chocolademuseum ter wereld, bedankt de hulpverleners van ziekenhuizen in
Antwerpen met chocolade. Het museum heeft een grote chocoladeshop en sloot net
als vele anderen vorige week haar deuren om verspreiding van het virus te helpen
indammen. De paascollectie is nu – met een dikke dank je wel – naar de hulpverleners
in de ziekenhuizen gebracht. “Chocolade geeft super power, is onze ervaring,” zegt
marketing manager Catherine Stuyck van Chocolate Nation.
Paascollectie
De chocolatiers van Chocolate Nation hebben de afgelopen weken hard gewerkt om de
Paascollectie klaar te hebben voor verkoop in de winkel. Nu die zeker tot 4 april 2020
gesloten zal zijn, is besloten om een groot deel van de voorraad te schenken aan de
hulpverleners van het Stuivenberg Ziekenhuis. “De moed en liefde waarmee vele
hulpverleners wereldwijd in deze zware periode mensen die het het hardst nodig
hebben verzorgen, is heldhaftig te noemen. Wij zenden hen chocolade met een dikke
dank je wel. Het is een klein gebaar maar komt recht vanuit ons chocoladehart,” aldus
Stuyck.

------Over Chocolate Nation
Chocolate Nation, het grootste Belgische chocolademuseum ter wereld is een plek vol zintuiglijke ervaringen en
verhalen van chocolademerken en chocolatiers. Chocoladetradities, geschiedenis, producten en innovaties
komen allemaal aan bod in dit belevingsmuseum. In veertien gethematiseerde ruimtes nemen we bezoekers mee
in een chocoladereis van 60 tot 90 minuten. De reis start in de cacaoplantages aan de evenaar en volgt de
cacaoboon naar de grootste opslaghaven van cacao ter wereld in Antwerpen. Een reusachtige fantasiemachine
toont hoe Belgische chocolade wordt gemaakt en hoe de fluweelachtige smaak ontstaat. Onderweg ontdekken
bezoekers waarom Belgische chocolade wereldberoemd is en kan er naar hartenlust geproefd worden, dat spreekt
voor zich.
Praktische info Tickets en info op www.chocolatenation.be
Chocolate Nation is dagelijks geopend van 10.30 uur tot 21.00 uur. De laatste tour begint om 19.30 uur. De shop
van Chocolate Nation, is vrij toegankelijk, opent om 10.00 uur en sluit om 21.00 uur. Koningin Astridplein 7 2018
Antwerpen www.chocolatenation.be
Meer informatie
Catherine Stuyck + 32 (0)495487697
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