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V.l.n.r. Dorine Rüter van Hotspot Hutspot en verhuurmakelaar Andrea Sneep van Havensteder

een warm welkom in Lombardijen

Hotspot Hutspot en Havensteder delen bonnen uit
voor een maaltijd aan nieuwe bewoners

|

Het komende half jaar krijgen nieuwe bewoners van
Havensteder in Lombardijen een bijzonder warm welkom: 50%
korting op een driegangenmenu bij Hotspot Hutspot voor vier
personen. Het hele gezin kan aanschuiven en maakt meteen
kennis met een bijzonder trefpunt in hun nieuwe wijk op Zuid. |
Verhuurmakelaar Andrea Sneep van Havensteder en Dorine
Rüter van Hotspot Hutspot zitten samen aan de koffie in het
knusse restaurantje aan de Guido Gezelleweg, dat omringd
wordt door moestuinen. Begin 2014 stelde Havensteder
grond beschikbaar aan het vrolijke initiatief Hotspot
Hutspot. “We zijn blij met de locatie”, vertelt Dorine. “We
hebben nu seizoensgroenten direct uit eigen tuin, zo in
de keuken. Als je in de zomer een verse muntthee bestelt,
wordt de munt voor je neus van de plant geknipt.”

HEEL VEEL GEZELLIGHEID
“We zijn altijd op zoek naar een leuke kleinigheid voor
nieuwe bewoners”, zegt Andrea. “Dorine kwam met het
idee om kortingsbonnen aan te bieden en dat vonden
we een goed idee. Bij Hotspot Hutspot komen veel
aspecten samen die de wijk leefbaarder maken: vrijwilligerswerk, gezond eten, duurzaam koken, kinderen

en jongeren betrekken… en niet te vergeten: sociaal
contact met buurtgenoten. Hartstikke mooi om nieuwe
bewoners op deze manier welkom te heten.”

BEWONERS LEREN KENNEN
“Er komen gasten uit de hele regio, maar we blijven
natuurlijk een speciaal plekje hebben voor de buurtbewoners”, legt Dorine uit. “De maaltijden worden door
vrijwilligers gekookt en uitgeserveerd. Ook buurtkinderen vanaf 10 jaar kunnen na schooltijd terecht om
mee te helpen met koken en bedienen. Dit is een van
de redenen waarom we geen alcohol serveren.” De
kinderen leren veel bij Hotspot Hutspot, maar ze komen
ook voor de gezelligheid en om lekker bezig te zijn.
Sommigen zijn hierdoor zelfs aan een horeca-opleiding
begonnen. Andrea: “Zulke initiatieven kunnen we bij
Havensteder alleen maar aanmoedigen.”

Hotspot Hutspot Lomba is elke week geopend op dinsdag, woensdag en donderdag. Ze serveren wekelijks een
ander menu van drie gangen voor maar € 8,00. Vrijwilligers zijn altijd welkom. Wie het minder breed heeft kan
aanschuiven voor een gratis maaltijd. Die worden gedoneerd door gasten die meer kunnen missen. Eet u halal?
Vraag dan naar de mogelijkheden bij het reserveren. Ook Crooswijk en Heijplaat hebben een Hotspot Hutspot.
Volg het initiatief op Facebook om op de hoogte te blijven van het menu. Eet smakelijk!
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