
 
 

INFORMATIE VOOR WINKELS 

 
 
 
WIE IS DE DEMOUCELLE PARKINSON CHARITY? 
 
In 2011, beslissen Patrick Demoucelle, die Parkinson heeft, en zijn vrouw Anne-Marie,  
de Demoucelle Parkinson Charity op te richten om een oplossing voor de ziekte van 
Parkinson te vinden. De Demoucelle Parkinson Charity wil een extra duw geven aan de 
meest beloftevolle projecten die tot een oplossing kunnen leiden voor de ziekte van 
Parkinson.  Samen met de Michael J. Fox Foundation investeren we in 8 projecten, waarvan 
7 in Europa en ééntje in de VS die zich in een klinisch stadium bevinden, dus waar de 
behandelingen reeds op de mens getest worden.  
 
Om te zorgen dat we die extra duw kunnen geven aan wetenschappelijke projecten, werven 
we fondsen, versterken we de communicatie en leadership skills van de onderzoeksteams 
en vergroten we het engagement voor de cause. Daarbij staat het promoten van een 
positieve levenshouding met de ziekte van Parkinson centraal. 
 
HET “CHOCOLATES FOR PARKINSON” PROJECT 
 
Ons nieuwste fundraising project, Chocolates for Parkinson, is tot stand kunnen komen met 
de genereuze steun van NewTree, Belgische fabrikant van heerlijke chocolade! Newtree 
maakte speciaal voor de Demoucelle Parkinson Charity 3 soorten chocolade: Espresso 
Mystery, Cocoa Secret en Divine Nuts. De opbrengst gaat naar onderzoek voor de ziekte van 
Parkinson. 
Hoe meer chocolade er verkocht wordt – hoe meer we onderzoek naar Parkinson kunnen 
financieren. En daarvoor hebben we steun nodig, uw steun. 
  



 
 
SOORTEN CHOCOLADE 
 
Er zijn 3 soorten chocolade die verkocht kunnen worden en één pakket die de drie soorten 
chocolade bevat: 
 

 
 
 
 

WELK MATERIAAL WE U AANBIEDEN  
 

- We hebben gepersonaliseerde displays die uitgestald kunnen worden met de 4 
soorten chocolade. 

- We hebben ook brochures met uitleg over het project. 
- Als u het ermee eens bent, kan de persoon die de chocolade koopt, een fotootje 

nemen of een filmpje maken en posten op sociale media.  
 
WELKE ARGUMENTEN KAN U GEBRUIKEN OM MENSEN TE OVERTUIGEN MEE IN HET 
VERHAAL TE STAPPEN? 

 
- Newtree verdient hier absoluut niets aan. 
- De opbrengst gaat naar onderzoek om een oplossing te vinden voor de ziekte van 

Parkinson. 
- Er zijn 1 op 283 Belgen die aan Parkinson lijden, 6,6 miljoen mensen wereldwijd. 
- De chocolade is heerlijk en bovendien zijn de ingrediënten gezond. 
- De packaging is super aantrekkelijk en perfect voor een cadeau. 
- Studies tonen aan dat geven een goed gevoel brengt. 

 
WELKE ZIJN DE ‘TEGENKANTINGEN’ DIE U KAN VERWACHTEN WANNEER U DE 
CHOCOLADE VERKOOPT, EN HOE KAN U DAAROP REAGEREN? 
 
BV “Waarom zouden we prioriteit geven aan zo’n project? Er zijn zoveel andere projecten die 
steun nodig hebben.” 
 

- We zijn er bijna zeker van dan u iemand kent in uw entourage die de ziekte van 
Parkinson, Alzheimer of een andere neurodegeneratieve ziekte heeft. Deze ziektes 
zijn dichter bij uw dagelijks leven dan u soms zou durven denken.  

- We willen ervoor zorgen dat neurogeneratieve ziektes meer aandacht krijgen. Door 
zulke acties krijgen ze een beetje meer visibiliteit en dat is belangrijk. 



 
WELKE TIPS ZIJN ER OM VLOTTE & AANGENAME ‘VERKOOPSGESPREKKEN’ TE LEIDEN? 

 
- Maak steeds duidelijk dat mensen absoluut de keuze hebben om al dan niet mee te 

stappen in het verhaal. Zolang u niet te pushy bent, kan niemand het u kwalijk 
nemen dat u kwaliteitsvolle chocolade wil verkopen voor het goede doel. 

- Toon dat het project ‘benefits’ heeft: (1) onderzoek naar parkinson steunen,  
(2) mensen helpen bij hun moeilijke keuze naar eindejaarsgeschenken ☺ ,  
(3) eindconsumenten een verrukkelijk degustatiemoment doen beleven, … 

- Stel mensen gerust dat het allemaal ‘vlot en makkelijk’ zal verlopen. 
- Toon dat u zelf passie hebt voor dit doel, en leg uit waarom dat is  (vb omdat u 

persoonlijk iemand kent die Parkinson heeft, dat u ziet wat dit teweegbrengt voor 
deze persoon, en dat u wil meehelpen om een oplossing te vinden). 

 
 
WANNEER WORDT DE CHOCOLADE TERUG OPGEHAALD EN WAT MOET U HIERVOOR 
DOEN 
 

- De verkoop van de chocolade stopt op 15 januari. 
- Ten laatste op 20 januari wordt de chocolade terug opgehaald.  
- Als niemand deze heeft opgehaald, gelieve contact te nemen met degene die ze bij u 

heeft neergelegd. 
 
 

 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING 
Het Demoucelle Parkinson Charity Team 

 
 
 
 


