
Persbericht & uitnodiging: 

Brussels Flowers & Chez Léon slaan de handen in elkaar voor het goede doel 

Perslunch donderdag 25 april, vanaf 11 uur tot 14 uur — Chez Léon — Beenhouwersstraat 20, 1000 Brussel 

Moederdag is een speciale gelegenheid die in maar liefst 38 

landen gevierd wordt. Helaas hebben niet alle moeders het 

even gemakkelijk en daarom hebben Brussels Flowers en Chez 

Léon besloten om een extraatje te doen voor zowel mama’s 

als voor wie hen helpt. Brussels Flowers doneert honderden 

bloemen aan ‘Zwanger in Brussel’ uit de hoofdstad en ‘vzw 

Moeder-Zorg’ uit de provincie Antwerpen. Chez Léon draagt 

bij met vouchers waarmee de moeders zichzelf en een tweede 

persoon op een dinertje kunnen trakteren.  

 

Over Brussels Flowers 

B russels Flowers is een echt Brussels instituut. Zaakvoerder 

André De Mooij heeft de artisanale bloemenwinkel tijdens 

de afgelopen drie decennia uitgebouwd tot een van de meest 

succesvolle bloemenzaken van het land. Klanten kunnen zowel 

razendsnel online bestellen als langskomen in de uitstekend 

gelegen shop in centrum Brussel en er kan zelfs met heuse 

abonnementen gewerkt worden. Die laatste optie is enorm po-

pulair bij bedrijven als Roularta – een vaste klant van Brussels 

Flowers. 



Chez Léon 

I n de iconische Beenhouwersstraat werd de honderd vijfentwintigste (!) verjaardag onlangs luister bijgezet met de publicatie van een eigen boek: Chez Léon, een “echte” Brusselse 

frituur! De geschiedenis van Chez Léon zelf gaat terug op 1888, toen Léon Vanlancker restaurant ‘A la Ville d’Anvers’ overnam. Daar kon je voor 0,75 Belgische frank een menu kiezen 

dat dagelijks werd aangepast. Tegen de tijd dat Friture Léon in 1905 werd omgedoopt tot Chez Léon, was het de oudste frituur van Brussel. De rest van het verhaal leest weg als een 

roman, met oorlogsperikelen en het meermaals doorgeven van de fakkel. De unieke Brusselse sfeer die de geschiedenis rond het restaurant uitademt, wordt tegenwoordig in stand ge-

houden door vader en zoon Vanlancker.  



 

Tegenwoordig is Chez Léon weer een echt instituut geworden: het 

bestaat uit negen huizen en telt 100 werknemers. Elke dag passeren 

er 1000 tot 2000 couverts. Met de recente overname van het ook al 

legendarische Aux Armes de Bruxelles, recht tegenover Chez Léon, is 

er culinaire aansluiting gevonden met een eethuis dat eenzelfde 

soort klassieke gastronomie aanbiedt. Zelf is de huidige administra-

teur, Kevin Vanlancker, altijd erg sociaal bewogen geweest en toen 

hij werd gecontacteerd door André van Brussels Flowers, hoefde hij 

dan ook geen twee keer na te denken: dit is wel een project waar hij 



Over de actie 

D oorheen de jaren heeft André duizenden mensen gelukkig ge-

maakt, maar hij beseft ook dat niet iedereen zich een boeket 

bloemen kan veroorloven, zelfs als de prijzen – zoals het geval is bij 

Brussels Flowers – erg schappelijk zijn. ‘Bovendien wilde ik iets speci-

aals doen op dagen die iets betekenen,’ wist de bloemist pur sang 

ons te vertellen. ‘We kunnen er wel over praten op sociale media en 

acties lanceren, maar als je de mensen waarover het gaat écht wilt 

verwennen, moet je ook iets willen weggeven om te tonen dat je het 

meent en dat het niet enkel een commerciële opportuniteit betreft.’ 

Ook Kevin Vanlancker beseft dat niet iedereen in staat is om uit te 

gaan eten. Daarom willen beide heren iets speciaals doen voor Moe-

derdag. 

Natuurlijk moest er een goed doel gevonden worden dat zich speci-

fiek op (kansarme of jonge) moeders richt. Met Zwanger in Brussel 

en Moeder-Zorg werden twee prachtige initiatieven uitgekozen die 

niet alleen het hart op de juiste plaats hebben, maar ook kunnen 

steunen op gedreven medewerkers die voldoende vooruitstrevend 

te werk gaan om hun doelgroepen zo goed mogelijk te helpen. 



Zwanger in Brussel 

Zwanger in Brussel is een team vroedvrouwen die vrouwen en hun 

partners in de hoofdstad zo stressvrij als mogelijk willen laten bevallen. 

Dat ze daarbij erg innoverend te werk gaan toont zich al in de voorbe-

reiding. Ze doen niet enkel aan zwangerschapsconsultaties maar ook 

aan hypnobirthing en psychologische begeleiding, en betrekken boven-

dien ook de vaders in het proces, of dat nu in het Nederlands, Frans of 

Engels moet. Hun aanbod gaat van prille zwangerschap tot 365 dagen 

na de geboorte. Daarbij kan hulp gevraagd worden bij elk onderdeel 

van het traject. Ondersteuning bij borstvoeding vormt vaak een hoofd-

brok van hun werk en is dan ook een echte specialiteit geworden. Een 

vroedvrouw is immers geen overbodige luxe, elke vrouw verdient er 

minstens een! 

Zwanger in Brussel vindt het belangrijk dat mensen hun zorg en plaats van bevalling zelf kunnen kiezen. Daarom wor-

den de tarieven zo laag mogelijk gehouden. Er worden ook erg veel extra inspanningen gedaan voor kansarme gezin-

nen. Via Babyboost wordt er ingezet op het samenbrengen van mensen… moeders ondersteunen moeders! 

Voor Zwanger in Brussel zal Brussels Flowers bloemetjes voorzien om te planten rond de boom van de praktijk en 

natuurlijk krijgen de medewerksters ook bloemen om weg te geven aan moeders die hen komen opzoeken. Chez Lé-

on geeft dan weer enkele vouchers weg waarmee er gratis kan gedineerd worden.  

Meer info: www.zwangerinbrussel.be 

http://www.zwangerinbrussel.be


zijn schouders wil onder zetten! 

Vzw Moeder-Zorg 

Moeder-Zorg is een echte liefdadigheid die volledig steunt op vrijwilligers. 

Deze gemotiveerde dames verschaffen materiële noodhulp aan moeders 

met baby’s en peuters tot en met zes jaar oud. Die moeders worden 

doorverwezen door erkende diensten als het OCMW, Kind & Gezin, Het 

Spoor, vluchthuizen, huisartsen, schooldirecties en sociale dienst van de 

politie, zodat de organisatie zeker kan zijn dat de moeders die bij hen ko-

men aankloppen wel degelijk kansarm zijn.  

‘Een bloemetje betekent al erg veel voor hen,’ legt de zaakvoerster ons 

uit. ‘We verkopen hier bijvoorbeeld ook verzorgmiddelen aan 40 cent en 

zelfs dat blijkt voor vele moeders te duur te zijn. Het gaat dan ook om 

vrouwen die echt in de problemen zitten.’ Op de uitdeelmomenten ko-

men doorgaans 15 tot 40 hulpbehoevende vrouwen tegelijkertijd af en 

Brussels Flowers zal dan ook zowel de medewerkers als deze moeders 

voorzien van mooie bloemen, in de hoop dat het hen toch een klein licht-

puntje bezorgt op Moederdag. Bovendien krijgt ook Brussels Flowers een 

aantal vouchers van Chez Léon om uit te delen. 



Meer info: www.sites.google.com/site/moederzorgturnhout/home 

Persuitnodiging 

N atuurlijk krijg je er nog een aparte uitnodiging voor, maar we 

zouden je hierbij al graag uitnodigen op ons persmoment op 

donderdag, 25 april, om 11 uur, bij Chez Léon. Natuurlijk kan je die 

dag samen met een collega genieten van een heerlijk etentje met lek-

kere drankjes, vergeet alleen niet te bevestigen! 

 

Om zoveel mogelijk moeders te kunnen inspireren, zouden we het 

graag hebben als je deze info deelt met jouw lezers, kijkers en/of 

luisteraars. Gelieve ons te contacteren op het gewoonlijke adres 

indien je iets publiceert, een interview wilt regelen, naar Brussels 

Flowers wilt komen, en/of aanwezig wilt zijn op onze persdag: 

 

Badass pr 

dirk@badass.be 

www.badass.be 

+32 (0)494 38 27 44  

http://www.sites.google.com/site/moederzorgturnhout/home
mailto:dirk@badass.be

