
Dit is een open oproep aan alle welzijns- en zorgpartijen in de wijken in 
Rotterdam, zoals DOCK, PIT010, WMO RADAR, Humanitas, Leger des Heils, 
Huizen van de wijk, Couleur Locale partijen, de politek en anderen die zich 
aangesproken voelen.  
Kwetsbare Rotterdammers, en wij, hebben je hulp nodig. Eerst even wat uitleg.


WAT WE DOEN

Met hotspot hutspot staan we voor ‘goed eten voor iedereen’. met ‘goed’ bedoelen 
we duurzaam, gevarieerd, en volgens de schijf van 5 qua ingrediënten en qua 
hoeveelheden. Met ‘voor iedereen’ bedoelen we, of je nou geld hebt of niet, je bent 
welkom in onze restaurants voor een diner van restaurantkwaliteit: vers verzorgd en 
met liefde bereid en opgemaakt.


WAT WE DOEN SINDS DE LOCKDOWN

Onze burgermeester roept dat in rotterdam niemand op straat hoeft te slapen. Wij van 
hotspot hutspot roepen:

“IN ROTTERDAM HOEFT NIEMAND ZONDER GEZONDE WARME MAALTIJD TE 
ZITTEN” 
En dat hebben we geweten, vandaag maakten en bezorgden we onze 12.000ste 
gratis maaltijd. We maken en bezorgen er zo’n 70 tot 150 per dag, met vrijwillige 
chauffeurs, met hun eigen auto’s, fietsen, en scooters. En we bezorgen bij iedereen 
die om wat voor reden dan ook geen eigen warme maaltijd gefixed krijgt: ouderen, 
gezinnen, mensen die op hun dagbesteding eerst aten die nu dicht is, mensen die niet 
mobiel genoeg meer zijn, mensen die bang zijn , of tot een kwetsbare doelgroep 
behoren, dementerend maar [nog] niet in een verzorgingstehuis, zorgmijders, jullie 
kennen ze vast. Liever delen we hengels uit, in plaats van vissen, maar dan moet je 
wel bij de rivier kunnen komen..


WAT GAAT ER GOED

Onze insteek ’crisiscatering: met zorg bezorgd’ werkt. We vragen hoe het gaat, wat 
we nog extra kunnen doen, we zien dat we nodig zijn. we delen toch een soort 
noodzakelijke cadeautjes uit, en we zijn vaak de enige die men spreekt op zo’n 
moment. Mensen zijn ook blij met de kwaliteit van de maaltijd, geven vaak aan dat ze 
zich lekkerder er bij voelen, of gezonder. Financieel redden we het net, mede dankzij 
veel vrijwillige hulp, en we zijn creatief genoeg om iedere keer weer net met de 
schaarse geschonken producten een volwaardige maaltijd neer te zetten.


WAT MOET ER BETER, EN HEBBEN WE JOUW HULP BIJ NODIG

het meest urgent: onze vrijwillige bezorgers raken op [met auto], zijn op vakantie, zijn 
ook weer aan het werk, en hebben straks ook weer kinderen die uit school komen en 
zo. hoe mooi zou het zijn als de distributie, of nog mooier, de productie, in de wijk zelf 
plaats zou kunnen vinden? Hoe mooi zou het zijn als mensen daardoor sneller voor 
aanvullende hulp in de wijk in beeld zouden komen? We kunnen ook nog heel veel 
verse groenten gebruiken, of disposables, donaties. Maar het liefst hebben we jouw 
talent en netwerk om mensenlevens weer van waarde te laten zijn, daarom ben je 
toch bij een welzijnsinstantie gaan werken? Steek je nek uit, deel deze brief, volg je 
hart, en zoek de samenwerking op! Je weet ons te vinden, toch? 
#goedetenvooriedereen #metzorgbezorgd
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