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PERSBERICHT 
                                                            

                                   Sint-Agatha-Berchem, vrijdag 4 juli 2014 
 
L’Oréal geeft vrouwen die recht hebben op sociale bijstand van het OCMW van  
Sint-Agatha-Berchem, een nieuwe look!  
 
Het OCMW zet zijn plaatselijke synergie met L’Oréal voort ten behoeve van de meest 
hulpbehoevenden in de gemeente. 
 
Net als in 2012 zullen de medewerkers van L’Oréal zich in het kader van de Citizen Day, het 
jaarlijks solidariteitsinitiatief van de groep, zich een volledige dag inzetten om een dertigtal 
vrouwen die van sociale bijstand genieten, een nieuwe look te bezorgen. Deze 
solidariteitsactie zal plaatsvinden op 8 juli in de hoofdzetel van L’Oréal Belgilux in Sint-Agatha-
Berchem. 
 
Met deze actie poogt het OCMW het zelfbeeld van de gebruikers van de Sociale Dienst  te 
verbeteren. De gebruikers kunnen namelijk een dagje hun dagelijkse beslommeringen 
vergeten en worden gerestyled met een nieuw kapsel en make-uptips van de 
schoonheidsspecialisten. Eén van de deelnemers aan de vorige editie vertrouwde ons alvast 
toe dat de actie haar een morele boost had gegeven. Op lange termijn hoopt het OCMW met 
dit relookinginitiatief eveneens het socioprofessioneel inschakelingssysteem te versterken. 
 
“Wij zijn ervan overtuigd dat eigenwaarde een onontbeerlijk element is om sociale 
herinschakeling op gang te brengen. Daarom willen wij aan iedereen Schoonheid schenken. 
Een nieuw kapsel, een vleugje make-up, een glimlach die zich aftekent op het gezicht van een 
vrouw die zichzelf herontdekt, en zelfs een tikkeltje verbazing leveren momenten vol emotie 
op.”, stelt Brigitte Bekaert, de verantwoordelijke van de actie. 
 
 
 
 

de contact : Uw contactpersoon: 
 Tony Verzele, 
Agen Communicatieverantwoordelijke 
                               Departement Onderzoek & Ontwikkeling                  

Tel : 02 482 16 08                                                                       
Mail : tverzele@ocmwberchem.irisnet.be             

Tél 02 48 
                                 

Onze referentie: 
TV/L’Oréal 2014 

Bijlage:  
Foto van de vorige relooking 

http://www.ocmwberchem.be/
mailto:tverzele@ocmwberchem.irisnet.be
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Vorig jaar organiseerden de medewerkers van L’Oréal openluchtactiviteiten en zorgden ze 
voor verfrissende drankjes voor de bewoners van het rust- en verzorgingstehuis “Bloemendal” 
en het dagverzorgingscentrum “De Zonnebloem”. Dit jaar zal een aantal L’Oréal-medewerkers 
ook voor dit project opnieuw op de afspraak zijn. 
 
 
Journalisten worden op dinsdag 8 juli vanaf 9.30 uur uitgenodigd op de hoofdzetel van L’Oréal 
Belgilux, Keizer Karellaan 584, 1082 Sint-Agatha-Berchem.  
 
 
 

Perscontacten 
OCMW van Sint-Agatha-Berchem 
Jean-François Culot 
Voorzitter van het OCMW      
Gsm : 0475 52 98 79      
E-mail : jfculot@ocmwberchem.irisnet.be      
 

L’Oréal Belgilux 
Brigitte Bekaert 
Corporate & Media Communication Director 
E-mail : brigitte.bekaert@loreal.com    
Tél : 02 210 05 37 
GSM : 0476 53 53 58 
 
 

mailto:jfculot@ocmwberchem.irisnet.be
mailto:brigitte.bekaert@loreal.com

