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Chantal Schievers, chef van Hotspot Hutspot, is druk bezig met de bereiding van een nieuwe ‘crisismaaltijd'. © Frank
de Roo

Honger en geen geld? De gratis
‘crisiscatering’ van Hotspot
Hutspot schiet te hulp
DE GOUDEN POLLEPEL | Zolang je geld hebt en gezond bent, is zo’n ‘intelligente
lockdown’ op culinair gebied prima uit te houden. De beste restaurants bezorgen
inmiddels. Maar wat als je de deur niet uit kan, niet in staat bent om zelf te koken
én weinig geld hebt? De crisiscatering van Hotspot Hutspot komt te hulp.
Lot Piscaer 31-03-20, 17:00
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Kruidvat Luierbroekjes

Tik hier

De twee restaurants van Hotspot Hutspot in Lombardijen en Crooswijk verbinden
mensen door middel van voedsel: samen met kinderen telen ze groenten in
buurtmoestuinen en maken ze gezonde maaltijden van restaurantkwaliteit, waar iedereen
voor een klein bedrag van mag komen genieten. Na de horecasluiting switchte Hotspot
Hutspot naar bezorgmaaltijden. Het restaurant had veel vaste gasten die toch moeten
eten, zoals de bewoners van de verzorgingsflat waar het restaurant gevestigd is. ,,Die
mensen komen de flat niet meer uit.’’

Gesloten

De groentes komen van een biologische
groothandel. Maar in maart is er weinig
aanbod. Wat dat betreft komen alle uitdagingen een beetje tegelijk
- Bob Richters, Oprichter Hotspot Hutspot

Er zijn nog meer kwetsbare mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen door de
coronamaatregelen. Normaal gesproken kunnen zij voor een maaltijd terecht bij Resto
Van Harte of de restaurants van Gaarkeuken Rotterdam. Maar die zijn nu gesloten. Ook

veel andere kleine wijkinitiatieven liggen nu stil, ook omdat de (vaak oudere) vrijwilligers
nu niet kunnen komen helpen.
Als zij niet naar ons kunnen dan komen wij wel naar hen, besloot Bob Richters, oprichter
van Hotspot Hutspot. En de Crisiscatering was geboren. In de keuken zorgt nu een klein
team dagelijks voor zo’n honderd maaltijden die overal in Rotterdam bezorgd worden.
Een volledige maaltijd kost niet meer dan 6,50 euro. Voor de meer traditionele eters zit
daar altijd een prakkie of een stamppotje bij. Daarnaast zijn er ovenschotels, soepen en
maaltijdsalades.
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De keuken maakt zo veel mogelijk gebruik van reststromen om voedselverspilling te
voorkomen. Een aantal supermarkten leverde de overschotten altijd al aan Hotspot
Hutspot, maar vanwege het hamsteren is er wel minder vlees beschikbaar. Oud brood
wordt verwerkt tot toast en croutons. Aardappelen koopt Richters in bij De Buytenhof in
Rhoon. Hij vindt het belangrijk om ook lokale ondernemers en boeren te helpen. De
groentes komen van een biologische groothandel. Maar in maart is er gewoonweg weinig
aanbod. ,,Wat dat betreft komen alle uitdagingen een beetje tegelijk. Sla is er juist weer
heel veel, omdat de horeca niets meer afneemt.”
Met dit altijd wisselende aanbod stellen de crisiscateraars een gevarieerd menu samen.
Deze week staat er bijvoorbeeld een caesar salad op het menu, naast lasagnes (vlees en
vega), minestronesoep en een bonenschotel met rijst, nacho’s en guacamole. Vorige
week smulde huize Pollepel van uiensoep met kaascroutons en ratatouille. Ook zijn er
taarten en toetjes te bestellen.

Gratis
Voor wie het niet kan betalen levert de crisiscatering een gratis maal. Die worden
bekostigd door particulieren die een ‘uitgestelde maaltijd’ bestellen (zie kader). In
anderhalve week tijd heeft Richters op deze manier al 56 maaltijden gratis kunnen
uitdelen.

Misbruik? Nee, dat is nog nooit gebeurd. Soms
heb je wel eens ingewikkelde gevallen, maar
ook daarin oordelen we niet
- Bob Richters, Oprichter Hotspot Hutspot

Michelle Arkesteijn staat klaar om de maaltijden van Hotspot Hutspot te gaan bezorgen. © Frank de Roo

Je hoeft geen ingewikkelde procedures te doorlopen om voor zo’n gratis maaltijd in
aanmerking te komen. Maken mensen geen misbruik van deze ruimhartigheid? Richters
is stellig: ,,Nee, dat is nog nooit gebeurd. Soms heb je wel eens ingewikkelde gevallen,
maar ook daarin oordelen we niet. Iedereen moet eten.”
Een dag na ons gesprek volgt nog een enthousiast appje: ,,Recorddag vandaag ! 163
maaltijden.’’ Deze crisis is een kolfje naar Bob Richters’ hand. Dus heb je honger en geen
geld? Geen nood, de crisiscatering draait, mede dankzij gulle gevers, op volle kracht
door.

Uitgesteld diner
Heeft u zelf genoeg eten in huis en wilt u juist de crisiscatering steunen? Bestel
dan een ‘uitgestelde maaltijd’: jouw 10 euro wordt dan besteed om iemand
anders die het hard nodig heeft van een kosteloze maaltijd te voorzien.
De woorden ‘uitgesteld diner’ zijn een variant op de Italiaanse caffè sospeso:
uitgestelde koffie. Bezoekers van Napolitaanse espressobars konden een extra koffie
betalen, die later door iemand zonder geld kon worden opgehaald. Oorspronkelijk
werd dit vooral in de dagen rond kerst gedaan, maar inmiddels is het idee verspreid
over koffiebars en restaurants van Hong Kong tot de VS, en dus ook bij Hotspot
Hutspot.De maaltijden van de Crisiscatering bestel je via www.crisiscatering.nl of 0618423833.

Voor 16.00 uur besteld is voor 18.00 uur bezorgd in het hele postcodegebied dat
begint met 30.. De maaltijden zijn twee dagen in de koelkast te bewaren en op te
warmen in oven of magnetron. Meer info op www.hotpothutspot.nl.
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