
 
De Verein Herzenssache is in 2000 opgericht en is de kinderhulporganisatie van de 
Südwestrundfunk, de Saarländischem Rundfunk en de Sparda-Bank. Deze partners financieren het 
personeel en het bestuur van de vereniging. Op deze manier komt elke cent die aan giften 
binnenkomt volledig ten goede aan de kinderen en de jongeren uit de regio. Meer informatie over dit 
project is te vinden op www.herzenssache.de.  
 
Hochwald Foods GmbH heeft fabrieken in Duitsland en Nederland waar een volledig scala aan 
melkproducten wordt geproduceerd, aangevuld met worstconserven. Hochwald voert bekende 
merken als Bärenmarke, Lünebest, Glücksklee en Hochwald, evenals handelsmerken en 
internationale merken als Bonny. 
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Hochwald ondersteunt schoolvoorbereidend onderwijs voor vluchtelingenkinderen 

15.000 euro voor Herzenssache om kinderen te helpen 

Thalfang, 18 december 2015  

 

De opbrengst van het rad van fortuin op de 'Funmobil' ter hoogte van 15.000 euro wordt 
door Hochwald ook dit jaar geschonken aan Herzenssache, de kinderhulporganisatie van de 
SW, SR en Sparda-Bank. Al vanaf 2005 steunt de onderneming dit initiatief, dat bijvoorbeeld 
projecten voor schoolvoorbereidend onderwijs voor vluchtelingenkinderen ondersteunt.  
 
Dit bedrag is gedurende het gehele jaar ingezameld via het rad van fortuin op de 
reclamewagen die bij evenementen als de Rheinland-Pfalz-Tag of de Hessentag aanwezig 
is. Voor een inleg van 50 cent kan groot en klein aan het rad van fortuin draaien en leuke 
prijzen winnen. 
 
De kinderhulporganisatie Herzenssache steunt bijvoorbeeld voorbereidingen voor 
leerplichtige vluchtelingenkinderen in het asielzoekerscentrum Lebach in Saarland. Met 
meer dan 3000 vluchtelingen is de maximale capaciteit bereikt. Kinderen worden in project 
Skipper door middel van taallessen en het aanbieden van sport en andere 
vrijetijdsactiviteiten op school voorbereid. Dit vormt een goede basis voor integratie. 
Herzenssache helpt door het financieren van een taaldocent, sociale pedagogen en een 
tolk, waardoor ca. 350 kinderen en jongeren uit vluchtelingenfamilies op school worden 
voorbereid. 

 

http://www.hochwald.de/

