
  
  
   

Chocolademuseum Chocolate Nation lanceert:                  
Een chocolade kus door de brievenbus voor eenzame 

mensen 
Een actie voor diegene die vanwege hun gezondheid niet meer naar buiten 

mogen en geen bezoek meer mogen ontvangen. 
 
Antwerpen 24 maart 2020 – Een grote groep mensen zit vanwege hun gezondheid 
eenzaam en alleen binnen. Zij kunnen niet naar buiten, ook niet voor even, en mogen 
geen bezoek ontvangen. Chocolate Nation, het grootste Belgische 
chocolademuseum ter wereld, steekt een deel van hen een hart onder de riem en 
zendt hen een chocolade kus door de brievenbus. 
  
In het Antwerpse woonzorgcentrum Bilzenhof zit iedereen momenteel binnen. Er 
komt geen bezoeker meer in, er mag niemand meer uit. Medewerkers helpen de 
bewoners met whats app’en en video bellen om toch contact met de buitenwereld te 
hebben. Chocolate is happiness you can eat, weten ze bij Chocolate Nation. “Dus 
laten we die blijdschap in deze moeilijke tijden verspreiden,” zegt Mickelle Haest, 
mede-eigenaar en initiatiefnemer van Chocolate Nation. De 95 bewoners van het 
woonzorgcentrum ontvangen deze week een chocolade kus door hun brievenbus in 
de vorm van een home made chocoladereep. 
 
Via de Instagram en Facebook-pagina van Chocolate Nation kunnen mensen ook 
personen nomineren voor een chocolade kus door de brievenbus. Mensen die 
iemand kennen die het huis niet meer uit mag en een reep verdient, kunnen het 
volgende doen als ze kans willen maken op een chocolade kus door de brievenbus: 
* Volg de Instagram of Facebook-pagina van Chocolate Nation 
* Tag diegene waarvan jij vindt dat die chocolade verdient  
* Vertel Chocolate Nation waarom deze persoon chocolade verdient 
Later deze week maakt Chocolate Nation de winnaars bekend.  
 
“Wij zouden natuurlijk het liefst de hele wereld van chocolade voorzien momenteel, 
want Chocolate is happiness you can eat. Maar ook wij zijn net als iedereen 
financieel getroffen. We doen wat we kunnen doen. Wil jij iets terugdoen voor ons? 
Dat is lief! Bestel je chocolade op onze splinternieuwe 
webshop https://www.chocolatenationshop.be .” 
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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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