Maastricht, 13 oktober 2009

Persbericht

Restaurant Château Neercanne helpt jonge kok in spe
Het echtpaar Ans en Peter Harkema en hun team oogsten dit jaar enorm veel succes met
hun 3 gangen jubileum lunchmenu. 5000 gasten hebben deze bijzondere lunch inmiddels
genoten. Na een noodkreet van een liefhebbende moeder, werd besloten met het succes
van deze lunch een jonge kok in spe te sponsoren.
Een aantal weken geleden werden Peter en Ans Harkema geconfronteerd met een mail,
waarin een moeder een oproep deed voor haar zoon van 15 jaar. Na problemen op
andere scholen heeft de zoon het nu echt gevonden. Hij wil absoluut kok worden en volgt
die opleiding aan de Hotelschool in Hasselt. Deze school brengt, door extra begeleiding,
deze hoogbegaafde jongen met een milde vorm van autisme, in balans. Hij is gelukkig en
krijgt inderdaad zo de kans om het mooie vak van kok te leren.
De alleenstaande moeder heeft met de familie Harkema een afspraak gemaakt en het
bleek dat een eenmalige financiële bijdrage van de overheid werd stopgezet en dat zou
betekenen dat de zoon de koksopleiding zou moeten beëindigen. De volgende dag kwam
de moeder om haar zoon voor te stellen. Zowel de moeder als de zoon waren zo oprecht,
eerlijk en gemotiveerd dat het team van restaurant Château Neercanne besloten heeft
om van elke jubileumlunch € 0,50 beschikbaar te stellen om de opleiding van de zoon te
bekostigen.
5000 lunches maal € 0,50 maakt € 2500,00. De jubilerende Hotelschool van Hasselt
bestaat 40 jaar en reageerde erg positief op deze maatschappelijk verantwoorde actie
van restaurant Château Neercanne. De school heeft daarom ook nog eens € 1000,00
gedoneerd. Met het totaalbedrag van € 3500,00 kan de opleiding vervolgd worden.
Moeder en zoon zijn echt heel gelukkig en de horeca heeft er straks weer een
gemotiveerde kok bij!
Noot voor de redactie:
Château Neercanne is onderdeel van Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Peter Harkema, directeur Château
Neercanne, telefoon 043 – 325 1359 of 06 – 53 89 9257 of via e-mail directie@neercanne.com of u kunt
contact opnemen met de Marketingafdeling van Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants,
telefoon 043 – 608 89 00 of via e-mail mdg@chateauhotels.nl.
Indien u geen persberichten van ons wenst te ontvangen, gelieve een e-mail te sturen naar
mdg@chateauhotels.nl o.v.v. afmelden pers.
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