24. gezondheid
gezond eten vinden we
super belangrijk, we
gebruiken daarvoor de
schijf van vijf.

27: Eten, een
huis, kleren en
meer
als we weten dat er thuis niet zoveel geld is en zo. helpen
we graag. we krijgen heel veel gratis groenten,
fruit,brood en vlees. we geven je graag een tas mee voor
thuis. genoeg om te delen. geen veilige schoenen om op
te werken, gaat lukken joh!

#lekkervoorje
hotspot hutspot lomba
jan meertensflat

28. onderwijs

van langendonckstraat 51, 3076sh rotterdam

lukt het even niet op school? dan heb je bij ons een

meedoen kan van doordeweeks tussen 11:00 &19:30

goede plek om op een andere manier te leren, thuis

hotspot hutspot krootwijk

zitten is stom. we hebben ook heel veel kinderen die bij

goudse rijweg 651a, 3031cg rotterdam

hotspot hutspot bestaat sinds 2012, en is nu iedere week
actief in rotterdam lombardijen en crooswijk. iedereen
vanaf 10 jaar mag mee komen doen om de wijk van een
duurzaam, betaalbaar, gezond 3 gangendiner te voorzien.
bedienen, koken, klussen, in de tuin werken. we spelen zo
echt mogelijk restaurantje, zo ontdek je wat je leuk vindt,

het gaat bij ons niet om leren uit een boekje, maar door

maak je vrienden, heb je te eten, en ontmoet je alle
soorten mensen. hotspot hutspot past zo praktisch
mogelijk de door de VN opgestelde sustainable
development goals [SDG’s] toe om maatschappelijke winst
te creëren: onze duurzame ontwikkelings-doelstellingen.

doen: samenwerken, ontdekken, en praktische

de sdg’s van hotspot hutspot vind je op hotspothutspot.nl .

ons hun stage lopen.

meedoen kan op di, wo en do vanaf 15:30
vragen? bel of app met 06-18423833

29. wat je moet leren

receptie@hotspothutspot.nl

vaardigheden. leren koken heb je ook echt heel veel aan
als je geen kok wil worden. daardoor kan je straks voor je
zelf zorgen.

30. eigen cultuur

hotspot hutspot staat op plek 9 in de trouw duurzame 100
van 2019.

logisch! en leren van elkaars cultuur! koken is daar een

de VN kinderrechten passen we toe op iedereen die mee
doet bij hotspot hutspot, jong en oud. hier een selectie

goed middel voor.

van wat we belangrijk vinden:

31. spelen en vrije tijd
dat is hotspot hutspot, zoo echt mogelijk restaurantje
spelen!

1. wie is kind

6. leven en ontwikkeling

16.privacy

iedereen onder de 18. maar we willen het allemaal eigenlijk

we vragen iedereen die bij ons mee doet: “wat wil je worden

jouw voornaam en leeftijd vinden we belangrijk, en een

wel langer blijven.

als je later groot bent”. en daar helpen we je dan bij, of je nou

telefoonnummer voor als er wat gebeurt. meer willen we echt

op school bent uitgevallen, stage bij ons loopt, tienermoeder

niet van je weten.

2. geen discriminatie
iedereen mag meedoen bij hotspot hutspot, of je nou oud,

bent, of gewoon gewoon vrolijk en verliefd.

19&32 . geen kindermishandeling

arm, slim, rugzakje of kuiltjes in je wangen hebt. als je maar

12&13 eigen mening

gemotiveerd bent, en niet een actieve verslaving hebt.

je mag ons zijn wie je bent, en zeggen wat je vindt. we
luisteren! en fouten maken mag ook, er van leren, dat moet.

3. belang van het kind
of je het nou leuk vindt of niet, we doen er alles aan om te
zorgen dat t goed met je gaat. als we er samen niet uit komen
zoeken we hulp van mensen die er meer verstand van
hebben:school, wijkteam, politie en zo..

5. rol van de ouders
als jij bij ons bent spelen we even je ouders, maar ook je
werkgever, daar leer je van toch? natuurlijk mag je wat te
drinken, samen maken we eten.

14. vrijheid van geloof

werken bij hotspot hutspot is geen kindermishandeling of
kinderarbeid. je mag echt komen en gaan wanneer je wil, je
moet niet komen als je niet wil. daardoor blijft het ook gezellig.

22. vluchtelingen
als we aan de slag zijn praten we nederlands met elkaar terwijl

dat zei ik toch? je mag zijn wie je bent. #respect . je kan bij ons

we meer dan 20 verschillende landen in huis hebben. daardoor

altijd vegetarisch eten bijvoorbeeld, dat gaat met elk geloof

leren vluchtelingen bij ons makkelijker de taal. wat is khiar in het

wel samen.

nederlands? komkommer!

15. vereniging

23. handicap

je mag altijd gratis bij ons mee doen, daardoor hoeven we

wij kijken naar wat je wel kan. zolang het veilig is voor iedereen.

niemand buiten te sluiten. neem een vriend of vriendin mee,
mag gewoon.

