‘t VLIERBOS
De Groene Kans is een sociale onderneming in de Westhoek. Zij stelt ruim honderd mensen te werk en is actief binnen het
groenonderhoud en de landschapszorg. Daarnaast is De Groene Kans een producent van o.a. biologische siropen onder de
merknaam ’t Vlierbos.
Bij De Groene Kans geloven we dat een job mensen vooruit helpt in het leven. Werk verschaft niet enkel een inkomen, maar geeft
aan de werknemer een gevoel van eigenwaarde, van erbij te horen. Ook wie moeilijk aan de slag geraakt, verdient een kans op
werk. Kansen bieden gaat niet vanzelf. Bij De Groene Kans verzetten geduld en betrokkenheid bergen. Met geduld laten wij
mensen leren, groeien en werken. Met betrokkenheid streven we met zijn allen naar het best haalbare resultaat.
De Groene Kans wil ook milieubewust ondernemen. Niet enkel in het aanbod van diensten en producten, maar ook binnen de
onderneming wil De Groene Kans hierin een voorbeeld zijn.

SAPPEN, DRANKEN EN SIROPEN

VL001 vlierbessensiroop
12 x 200ml
De vlierbes bevat enorm veel vitamine C waardoor deze siroop vooral aangewezen is om virale infecties zoals griep en
verkoudheid te overwinnen. Aangezien vitamine C de activiteit van witte bloedlichaampjes bevordert en op die manier
de natuurlijke weerstand van de mens verhoogt, kunt U er ook een winterkuur mee doen.
VL002 saliesiroop
12 x 200ml
Deze siroop bevat verschillende hoeststillende kruiden waardoor ze vooral aangewezen is bij hardnekkige hoest. Het
hoofdbestanddeel salie maakt vastzittende slijmen los en verzacht de keel. Deze siroop is dus heel goed voor een hoest
die vastzit, voor een kriebelhoest, voor een zere of droge keel . Salie is ook zweetremmend, waardoor de siroop soms
goede resultaten geeft bij opvliegers, een algemeen symptoom bij menopauze.

VL004

vlierbloesemsiroop

6 x 500ml

VL005

cassissiroop

6 x 500ml

VL006

citroensiroop

6 x 500ml
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