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Muziektherapie ligt Hochwald na aan het hart
Hochwald reclamewagen zamelt 14.000 euro in voor Herzensache
Thalfang, 25 november 2016
Hochwald Foods GmbH doneert dit jaar 14.000 euro aan Herzenssache, de
kinderhulporganisatie van SWR, SR en de Sparda-Bank. Het bedrijf steunt dit initiatief al
vanaf 2005.
Het bedrag van 14.000 euro is in de loop van het jaar ingezameld via het rad van fortuin op
de reclamewagen die bij evenementen als het oogstfeest in Frankfurt, de Rheinland-PfalzTag of het Saarspektakel aanwezig is. Groot en klein kan voor 50 cent aan het rad van
fortuin draaien om fraaie prijzen en Hochwald producten te winnen. Hochwald doneert de
opbrengst van het rad van fortuin in zijn geheel aan Herzenssache.
De kinderhulporganisatie Herzenssache ondersteunt onder meer de vereniging ‘Amme e.V.’
(Aktion Musiker für Musiker im Einsatz) die zich met het programma 'Een instrument leren
spelen ondanks beperking' in de regio’s Trier en Bernkastel-Kues inzet voor de scholing en
ontwikkeling van muzikanten met een verstandelijke handicap of een psychologische
beperking . Muziektherapie kan contactuele en emotionele vaardigheden bevorderen. Ook
kan hierdoor de motoriek van mensen met een handicap worden bevorderd. Het is de
bedoeling dat het programma met ondersteuning van Herzenssache wordt uitgebreid tot
heel Rijnland-Palts. Verdere informatie over Amme e.V en het programma vindt u op
www.amme-musik.de.
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De Verein Herzenssache is in 2000 opgericht en is de kinderhulporganisatie van de
Südwestrundfunk, de Saarländischer Rundfunk en de Sparda-Bank. Deze partners financieren het
personeel en het beheer 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.

Over Hochwald Foods GmbH:
Hochwald Foods GmbH, gevestigd te Thalfang, Rheinland-Pfalz (D), dekt met productielocaties in
Duitsland en Nederland het gehele spectrum aan melkproducten af. Hochwald is het overkoepelende
bedrijf voor merken als Bärenmarke, Lünebest, Glücksklee, Elinas en Hochwald evenals
handelsmerken en internationale merken als Bonny. www.hochwald.de

