Maastricht, 17 april 2009

Persbericht

Restaurant Château Neercanne biedt 3 trainees uit Cambodja 10
dagen “onderdak”
In week 17 wordt het keukenteam van Restaurant Château Neercanne tijdelijk uitgebreid
met 3 trainees uit Cambodja. De Stichting PUM (Project Uitzending Managers) in de
persoon van senior-manager/expert de heer Dick Horrée, heeft bemiddeld om deze
stages te organiseren zodat de trainees uit Cambodja de fijne kneepjes van Chef de
Cuisine Hans Snijders, Maître Dennis Lemmens en hun teams kunnen leren.
De Stichting PUM is gevestigd in het kantoor van VNO-NCW te Den Haag. De Stichting
PUM is een samenwerkingsverband van senior managers/experts, ondernemers en de
overheid. Het is in 1978 voortgekomen uit een initiatief van de Commissie
Ontwikkelingslanden van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) en het
Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO). Na de fusie van VNO en NCW werd
PUM een stichting nauw verbonden met VNO-NCW.
Via het Progamma Uitzending Managers (PUM) stellen gepensioneerde managers en
experts zich beschikbaar voor assistentie en kennisoverdracht aan ondernemingen en
instellingen die behoefte hebben aan specialistische kennis en ervaring die ter plaatse
onvoldoende voorhanden is. De adviseurs zijn onafhankelijk en doen hun werk
belangeloos; ze ontvangen geen financiële vergoeding voor hun diensten. Het doel van
PUM is ondernemen tegen armoede. PUM activiteiten komen ten goede aan de duurzame
ontwikkeling van een sociale markteconomie op vier continenten. PUM streeft naar
positieverbetering van bedrijven, uitbreiding van de werkgelegenheid en de toepassing
van schone productieprocessen. Een van de manieren om dit te bereiken is om
werknemers stage te laten lopen bij hoogwaardige Nederlandse organisaties.
3 Cambodjaanse trainees daadwerkelijk “vol aan de bak”
Peter en Ans Harkema voeren 25 jaar de directie van Restaurant Château Neercanne en
om die reden bieden zij dit hele jaar een bijzonder 3 gangen jubileumluncharrangement.
Het menu, voor de speciale prijs van € 25,- , wisselt wekelijks en zorgt inmiddels voor
vele gasten tijdens de lunch. In week 17 zal de Cambodjaanse chef mr. Chamnan Men
samen met zijn jeugdige collegae mr. Sophal Song en mrs. Phallyda Paul het menu gaan
samenstellen en koken. Op die manier kunnen de lunchgasten in die week kennis maken
met de verfijnde keuken uit Cambodja. Jubilaris Peter Harkema:”Deze 3 sympathieke
trainees vormen ook weer voor onze “Neercanners” een inspiratiebron. Het mes snijdt
met dit initiatief aan twee kanten en dat is vooral in deze tijd bijzonder prettig.
Foto: de drie trotse en enthousiaste trainees uit Cambodja in de keuken van Château Neercanne
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