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Domino’s doneert samen met klanten €80.550,-
aan Bednet en ClassContact
Domino’s Pizza België sloot 2021 af met een bijzondere actie: voor elk verkocht Cheesybread

doneerde de pizzaketen €2,- aan Bednet En ClassContact. En met succes: op 4 februari namen

de twee goede doelen samen maar liefst € 80.550,- in ontvangst.

De mooie missie van Bednet en ClassContact

De school is een plaats waar jongeren kunnen worden wie ze willen zijn: ze doen er nieuwe

kennis en vaardigheden op, ze ontwikkelen hun talenten en persoonlijkheid, ze leren en leven er

samen met leeftijdsgenoten, ze ontwikkelen dromen en toekomstplannen. Als kinderen en

jongeren ziek worden, valt die vanzelfsprekende deelname aan het schoolleven weg. Via Bednet

en ClassContact verbinden we jongeren online met de school en hun klasgroep, zodat ze ook en

ondanks hun ziekte, kunnen blijven bouwen aan wie ze willen zijn. Dat willen Bednet en

ClassContact realiseren voor zoveel mogelijk jongeren en liefst zelfs élke zieke jongere.

⏲

http://www.dominos.be/nieuws
https://www.dominos.be/nieuws/images/416936


Ringo Joannes, CEO Domino’s België vertelt: “Als de pandemie ons iets leert, is dat geluk zit in

de kleine momenten met elkaar en iets doen voor een ander. Voor ons voelt het als een

voorrecht dat we nog altijd open konden blijven. En dat voorrecht willen we dan ook

gebruiken om ons steentje bij te dragen. We zijn er trots op dat klanten zichzelf massaal

trakteerden op een Cheesybread, waardoor we de goede doelen kunnen verrassen met dit

mooie geldbedrag.’’  

Het aangename aan het nuttige koppelen

De organisaties zijn enorm blij met het initiatief van Domino’s, zo vertellen Mathieu Tallon van

Bednet en Donatien d’Hoop van ClassContact. ‘’Het is een schitterend initiatief. We vinden het

super dat het aangename (en lekkere) aan het nuttige wordt gekoppeld. We zijn alle filialen

van Domino’s én hun klanten ongelofelijk dankbaar.’’

Brugge nummer 1 in meest verkochte Cheesybreads

In totaal werden er voor deze actie in België maar liefst 40.275 Cheesybreads verkocht. De

meeste Cheesybreads werden verkocht aan inwoners van Brugge (692), gevolgd door Menen

(691) en Beringen (641).  
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