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Persbericht 

   

Plantentuin Meise verkoopt Mijmerklokjes voor het goede doel  

 

Meise, 20 november 2020 - Plantentuin Meise verkoopt heel de maand 
december  Mijmerklokjes voor het goede doel. Deze bloemetjes vol licht zullen van 
de Rozentuin een prachtige mijmerplek maken om even stil te staan en tot rust te 
komen. 

   

4000 Mijmerklokjes 

   

Plantentuin Meise nodigt de bezoekers uit om 
licht te brengen in deze donkere dagen. De 
dagen worden korter en de mensen van wie 
we het meest houden, hebben we nu even 
niet zo dichtbij als we wensen. Plantentuin 
Meise roept de hulp in om een mooie 
mijmerplek te maken voor iedereen die het nu 
moeilijk heeft. En de bezoekers steunen er 
het goede doel mee! Het streefdoel is om er 
4000 te verkopen. 

   

Iedereen kan online één of meerdere 
Mijmerklokjes aankopen met zijn naam of 
persoonlijke boodschap erop. Deze verlichte 
meiklokjes zorgen heel de maand december 
voor een mooie mijmerplek in de Rozentuin: 
om tot rust te komen, te denken aan geliefden 
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en vrienden die het moeilijk hebben, aan iemand die je moet missen, ... 

  

Bij aankoop van een Mijmerklokje slaan de bezoekers drie vliegen in één klap. 

Ze zorgen mee voor een prachtige plek om te mijmeren in de Plantentuin. Ze 
steunen het goede doel: Villa Veerkracht van UZ Brussel. En ze werken nu al mee 
aan een betoverende lichtinstallatie van het lichtevenement volgend jaar, 
WinterFloridylle 2021. 

 

   

Villa Veerkracht van UZ Brussel 

   

Villa Veerkracht is een plek die psychologische en emotionele ondersteuning biedt 
voor de zorgverleners en ander personeel van UZ Brussel. Alle medewerkers 

kunnen tot rust komen in deze huiselijke omgeving. Hier krijgen ze psychologische 

begeleiding in dit helende proces, samen met de huiskatten Misty, Luna en Chris. Het 

is een veilige plek buiten de ziekenhuismuren waar de zorgverleners hun hoofd 

kunnen leegmaken en inzicht krijgen in de effecten van toxische stress op zichzelf en 

hun omgeving. Even ontspannen, emoties uiten, ervaringen delen, … Ze doen er 

kracht op om er daarna weer tegenaan te gaan. 

   

Plantentuin Meise steunt dit initiatief ten volle. Ook de Plantentuin blijkt voor vele 
bezoekers een plek om even te kunnen ontspannen en tot rust te komen om er 
daarna weer beter tegen te kunnen. De Plantentuin beseft ten volle hoe belangrijk 
en waardevol dit is in deze moeilijke tijden. Daarom schenkt de Plantentuin de 
gehele opbrengst van de verkoop aan Villa Veerkracht van UZ Brussel. 

   



 

 
WinterFloridylle 2021 

   

Jammer genoeg kan de editie van 
WinterFloridylle 2020 niet doorgaan.  

De Plantentuin kijkt wel al reikhalzend 
uit naar WinterFLoridylle 2021! De 
bezoeker kan zijn Mijmerklokje dus 
twee keer bewonderen: dit jaar op de 
mooie mijmerplek en volgend jaar als 
een van de feeërieke lichtinstallaties 
van een nieuwe fantastische editie 
van de WinterFloridylle 2021.  
 
Meer info "Mijmerklokjes": www.plantentuinmeise.be  

  

   

Info Pers: 

 contactpersoon: Manon van Hoye, 0472 81 24 85, 
pers@plantentuinmeise.be 

 Villa Veerkracht:  https://act.uzbrusselfoundation.be/project/28731 
 Foto’s: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1yP5nZLMIDpnW4IuGsaIN
0E9-niji3BAd 

 Directe Link Mijmerklokjes : 
https://www.plantentuinmeise.be/nl/agenda/259/_zorgvoorlicht_/Plan
t_een_Mijmerklokje_/ 
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