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i-mens zet medewerkers in de bloemetjes tijdens
inhuldiging heldenbos in Moerbeke
Uitbreiding Wullebos met twee hectare dankzij initiatief
Heldenbos
Wapperende witte lakens en een oorverdovend applaus: tijdens de eerste
lockdown stond het hele land als 1 blok achter onze zorghelden. Voor
zorgorganisatie i-mens zijn haar 14 000 medewerkers elke dag opnieuw
helden. Voor, tijdens en na corona. Daarom zorgde i-mens in elke Vlaamse
provincie voor een i-mens heldenbos. In aanwezigheid van burgemeester
Robby De Caluwé werd het heldenbos in Moerbeke, dat met twee hectare wordt
uitgebreid, vandaag officieel ingehuldigd bij aanvang van de Week van het Bos
(10 tot en met 17 oktober).
Om de helden van de zorg te bedanken sloegen enkele organisaties (BedanktMerci,
Bos+, Statik, Bigtrees, Bepublic, IPG Mediabrands) de handen in elkaar om
heldenbossen te planten. Elke burger kon vrijwillig een boompje kopen voor zijn of haar
held. i-mens en haar partners besloten om in de grond te investeren om zo voor elk van
haar 12 000 medewerkers en meer dan 2 200 vrijwilligers een boompje te kunnen
planten. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat er in elke provincie een i-mens heldenbos
komt.
14 000 keer bedankt!
Vandaag organiseerden i-mens en Bos+ een wandeling in het Wullebos voor de
medewerkers van i-mens en haar partners. Er werden speciale wandelkaarten
ontwikkeld die nadien ook ter beschikking blijven.
Karin Van Mossevelde, algemeen directeur i-mens: “Het applaus voor de zorghelden is
ondertussen al een tijdje gaan liggen. Onze medewerkers verdienen stuk voor stuk
appreciatie, voor, tijdens en na corona. Met de heldenbossen geven we onze 12 000
medewerkers en 2 200 vrijwilligers een blijvende merci. We willen zorg dragen voor
onze medewerkers én voor het milieu. Door deze actie wordt Vlaanderen een stukje
groener en duurzamer.”
Tijdens de inhuldiging werden de verschillende bedankingsboodschappen die i-mens
heeft ontvangen symbolisch rond de aangeplante bomen gehangen.
Zorg dragen voor het milieu
Robby De Caluwé, burgemeester van Moerbeke: “Door dit mooie initiatief van het
heldenbos en de ondersteuning van i-mens wordt onze gemeente opnieuw ietsje
groener. Zo is het bestaande Wullebos met maar liefst twee hectare uitgebreid. Tijdens
de lockdowns trokken onze inwoners hun stapschoenen aan. We zijn dan ook zeer blij
dat zij een stukje natuur erbij krijgen waar ze ook in de toekomst kunnen vertoeven.”
“Met onze heldenboscampagne tonen we aan dat zorg voor het milieu en zorg voor de
mens hand in hand gaan, een thema dat BOS+ nauw aan het hart ligt”, zegt Bert De
Somviele, directeur van BOS+. “Dat een grote speler in de zorg als i-mens BOS+

ondersteunt in haar missie voor meer en beter bos maakt ons blij. Want de voordelen
van bos en natuur op lichaam en geest zijn van onschatbare waarde en dat dringt
blijkbaar al goed door tot in de zorgsector. We hopen dan ook dat dit Heldenbos niet
alleen de zorghelden van corona blij maakt, maar nog decennialang een positieve
invloed zal hebben op de omwonenden.”

Meer info over de wandelroutes in de verschillende i-mens Heldenbossen vind je op
www.i-mens.be/heldenbos
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