
Cuvée Gent: wijn voor het goede doel

Met dezomer in aantocht biedt de Delhaize Group een nieuwe wijnbotteling Cuvée
Gentvoor het goede doel aan. Per verkochte fles, rood of wit, wordt in deze derde
editie 1 euro geschonken aan vzw FondsAchilles.

Opwoensdag 15 juni 2016 overhandigden burgemeester Daniël Termont en de directievan
Delhaize Group in Delhaize Ledeberg de opbrengst van de Cuvée Gent editie 2015,
10.835 euro, aan vzw Vonkel. Tegelijk startte in deze Delhaize in primeur de verkoopvan
de Cuvée Gent 2016: een Bergerac wit en rood uit Frankrijk. De wijnen zijnte koop in alle
Delhaize-verkooppunten op het grondgebied Gent en Merelbeke.
 
De Delhaize Group is niet aan haar proefstuk toe. In 2014 was er aleen wijnbotteling voor
een goed doel in samenwerking met het stadsbestuur.Beide organisaties vinden het
belangrijk om recente en plaatselijkeinitiatieven in de welzijnszorg met weinig financiële
armslag en die metvrijwilligers werken, te steunen.
 

Vzw Vonkel

Het stadsbestuur koos in 2015 ‘Vonkel… een luisterend huis’ vzwuit als goed doel. Deze
pluralistische verenigingbiedt een luisterend oor vooriedereen die vragen heeft rond een
waardig levenseinde, sterven, rouw,enzovoort. In het Vonkelhuis kunnen zowel de
betrokken personen alshun naasten terecht. Goed opgeleide vrijwilligers verstrekken er
informatie endocumentatie over al deze levensvragen. Vzw Vonkelgeeft ook opleiding en
vorming aan professionelezorgverleners, culturele organisaties, vrijwilligerswerking en
studenten. Devrijwilligers gaan ook op huisbezoek.Verder stelt deze vzw kunst tentoon om
langs die wegschoonheid, harmonie en hoop vorm te geven.
 

Cheque

De wijnen die vorig jaarten voordele van vzw Vonkel verkocht werden,waren geselecteerd
door Delhaize in samenwerking met leden van hetGentse stadsbestuur. Het wijnetiket
werd ontworpen door de Stad Gent. Perverkochte fles werd 1 euro weggelegd voor vzw
Vonkel. 10.835 flessen gingen over de toonbank. Zo ontvingen de vrijwilligers een
cheque van 10.835 euro.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Editie2016: vzw FondsAchilles

Het goede doel van Cuvée Gent 2016 is vzw Fonds Achilles. Perverkochte fles wordt
opnieuw 1 euro geschonken aan deze Gentse vzw. Voluit heetdeze vereniging: Vrienden
van het pluralistische onderwijs Gent en omstreken –Achilles. Het doel van deze vzw is
om op zeer discrete wijze steun te biedenaan minder begoede leerlingen van het
onderwijs in Gent en omstreken. Sommigeleerlingen en hun ouders hebben het financieel
minder goed. Het is niet altijdgemakkelijk om voor deze leerlingen hulp te krijgen.
Hierdoor ontstaat de kansop uitsluiting. Vandaar de oprichting van Achilles in 2014; deze
vzw gelooft sterkin gelijke kansen voor alle leerlingen.
 

De wijnen

Voor de witte en rode Cuvée werd dezelfde werkwijze gevolgd als inde voorgaande
edities. Een proefpanel bestaande uit de leden van het college enwijnkenners selecteerde
de Delhaize-wijnen, botteling volgde en het etiket werdontworpen door de Stad Gent.
Volgende wijnen werden gekozen voor Cuvée Gent2016: een witte en rode Bergerac uit
Frankrijk, elk te koop voor 4.99 euro (+leeggoed 0.30 euro) in alle Delhaize-
verkooppunten (ook AD en Proxy) op hetgrondgebied Gent en Merelbeke.

 
Informatie

Dienst Publiekszaken, Jean De Meyer,AC Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, tel.
09 266 52 12, e-mail jean.demeyer@stad.gent

Bevoegd
De heer Daniël Termont, burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel.09 266
50 00, fax 09 266 50 19, e-mail burgemeester@stad.gent
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