
2020 de eerste helft



yes! onze vakantie zit er weer op en we gaan
wat tofs doen! en dat gaan we als t ff lukt
iedere maand doen..

iedere maandag maken we ons nieuwe 3
gangen weekmenu met de spullen die we op
dat moment in huis hebben, reststromen,
overproductie, en zo..

maandag dagen we chef Pepijn Schmeink
van de eendracht, restaurant dertien, en nu
Jack Bean uit met ons een een tof menu te
maken voor komende week.
de chef van die maand vragen we weer een
nieuwe chef voor te dragen voor de
komende maand.

waarom?
-zodat ook jij een culinair 3 gangenmenu kan
eten voor € 9,00, tof toch?
- omdat al onze vrijwilligers heel graag
nieuwe skills willen leren, we willen laten zien
dat werken in de horeca leuk is, en er zijn heel
veel gemotiveerde handjes nodig. stromen
ze door naar betaald werk?
-omdat we onze toko vol willen hebben met
nieuwsgierige gasten.
- omdat we ook hopen dat jullie bij de toko
van onze gastkok gaan eten, dat is tof
namelijk. www.jackbean.nl

Week 3, we zijn weer open! Back to healthy!
BOEM: we zijn er weer en niet te stoppen,
toen we vanochtend gingen proefkoken
stonden de pollepels al te rammelen om aan
de slag te willen. Daar is, met grote dank aan
gastkok Pepijn van www.jackbean.nl ons
eerste twentiesmenu uit ontstaan.

Het menu: Wortel Mango Soep,
BouwJeEigenRito, Peer Tarte Tatin met
bloemkool creme en amandel

Week 3



16 januari 2020 tripadvisor

Gaaf concept
Heerlijk ontspannen gegeten. Wat
een gaaf concept. Dit moet je
gewoon zelf meemaken. Aan alles
zit een verhaal.

Wat kommie doen bĳ hotspot hutspot?

Het antwoord vind je hier

https://youtu.be/ttTxeJJ1UvY


Bord voor je kop? Of een tegeltje, of een
schoteltje? Deze week bĳ Hotspot Hutspot is
dat helemaal niet erg lĳkt ons. Beetje kauwen,
beetje slikken, genieten van mensen om je
heen die liefde in gerechten staan te roeren.
Eet je een hapje mee?

Voorgerecht: kapsa.....euh....lade
Hoofdgerecht: mixed grill
Nagerecht: appelbol

#lekkervoorje

Wat kommie doen bĳ hotspot hutspot?

Het antwoord vind je hier

Week 4

Jaha heus waar.. zin om wat te schilderen?
Tekenen, en zo? En geen zin om dat in je
eentje thuis te doen? Kom es binnen lopen in
ons atelier bij hotspot hutspot lomba . Serieus
en gemotiveerd is welkom, leeftijd en niveau
maakt niet uit

https://youtu.be/_h2fzlmpvuU


Ferry ging niet naar huis. Voor hem niet leuk, voor
ons niet leuk. Uiteindelĳk kwam vader hem halen.
“Gelukkig” had iedereen die langskwam wel een
mening over hoe we je aan moesten pakken, alsof
het er met een pak rammel wel uit zou gaan. Joh,
hou effe allemaal je….
En nu zitten we dus met hem en moeder aan tafel.
Het gesprek gaat eigenlĳk al snel over hoe blĳ we
met hem zĳn en hoe hĳ beter in de keuken wordt.
Zĳn pet gaat langzaam steeds hoger staan en we
zien eindelĳk zĳn ogen weer. Van die mooie, die
al teveel hebben gezien en te vaak hebben
gehuild.
Ja, dat had je niet verwacht hè, kleine vriend? We
weten toch al dat er van alles aan de hand is en
dat er allemaal mensen, hoe langzaam dat ook
gaat, bezig zĳn om te proberen weer zon op je
weerbericht te laten verschĳnen. En als we dan
toch je ogen weer zien, kunnen we het ook nog
even hebben over wat er misging. En als we dat
dan niet kunnen achterhalen, weet je wat, we
gaan gewoon voor die nieuwe kans, waarin jĳ
weer als een plaatje met die grote stoere stagiaire
naast je lol hebt en mooie broodjes aan het
maken bent en wĳ vrolĳk en blĳ van je worden.
Ben je nou toch nog een keertje boos, dan
hebben wĳ rustige plekjes of ga je gewoon naar
huis, voordat dingen uit de hand kunnen lopen en
beginnen we een volgende dag weer opnieuw.
Dan kunnen we dit gesprek afsluiten met high-
fives en gaan wĳ ook weer een rondje bellen om
aan de kooien van het systeem te rammelen <de
Kinderombudsman leest ook al mee>, zodat jĳ
straks weer naar school kan.
Want jĳ hebt geen probleem, heel veel systeem
heeft een probleem met jou.
Jĳ hebt talenten en kansen in een veel te
ingewikkelde wereld.
Komt wel goed joh, Ferry!

Daar komt hĳ aangelopen met zĳn moeder.
Moeder druk bezig met haar jongste
dochtertje. Hĳ zĳn hoofd gebogen, zĳn pet
diep over zĳn ogen. Bang voor wat er komen
gaat.
Ferry, niet zĳn eigen naam, 9 jaar oud, loopt
bĳ hotspot hutspot rond, overdag, een paar
dagen in de week. Een kind vol medicĳnen.
Ferry gaat niet naar school, ze “kunnen hem
niet aan”. Zit al maanden thuis.
Wĳkteam, meneren en allemaal mevrouwen
die over je praten alsof je een probleem bent:
niemand die hem wil en zĳn vaste
contactpersoon bĳ het wĳkteam heeft een
nieuwe baan, dus moet hĳ weer een nieuwe
mevrouw gaan vertrouwen, die natuurlĳk
eerst weer allemaal vragen heeft. En een
school die een zorgplicht voor je heeft, heeft
het waarschĳnlĳk vaak veel te druk met
andere casussen en een stakinkje hier of daar.
Welkom bĳ hotspot hutspot, wĳ kunnen altĳd
wel iets verzinnen als alternatief voor
thuiszitten. Onderwĳs in de praktĳk, leren in
het echie, hup de keuken in. Daar hebben we
alleen efficiënte systemen voor nodig, zoals
veel contact met ouders en als er morgen
iemand anders de leiding heeft, dat wĳ je dat
dan alvast even vertellen.
En wĳ zien ook wel dat Ferry op school voor
een uitdaging zal zorgen, want soms is hĳ
onverklaarbaar niet te porren en laatst werd
hĳ dus onvoorspelbaar boos. Heel boos. En
dat mag van ons, maar dan moeten we wel
een plan hebben wat we dan gaan doen als
je boos bent: Je veilige plek opzoeken om
jezelf te herpakken, of na een telefoontje met
je ouders naar huis, weg uit de situatie die je
zo boos maakte. En zo leren we continu bĳ en
maken we in alle drukte soms ook weleens
een foutje. Boos ging een stoel omver en



Yippiekayeetje met onze gastkok Pien van
Pien’s veldkeuken. Bedankt voor je
inspiratie, tips en fijne lessen vandaag en
natuurlĳk voor het neerzetten van een
smakelĳk weekmenu. Dit moet in de
smaak vallen, kom maar bewĳzen. Onze
teams hebben er zin in.

Voorgerecht: tomaattartaar met avocado
mayo en grissini

Hoofdgerecht: kip, prei, appel in
roomsaus met aardappels en salade

Nagerecht: Wentelteefjes met room en
fruit

Week 5



Ondertussen deze week:
-Schilderen we vrolĳk voort in onze
geheime atelier

-Is stichting bont weer met klusjes aan de
slag in krootwĳk

-En wordt er door gerestaureerd op onze
aanstaande lokatie in schiedam



Het is de week van de #circulaireeconomie,
nou daar weten wĳ met onze ronde gerechten
wel raad mee.
Weg met de winterdip: comfortfood!
Tomaatpaprikasoep met spicycroutons ,
hawaiiburger met ovenfrites op ons
homemade pompoenbroodje , blueberry
muffin. Voor 9eu. #lekkervoorje

Deze week in krootwĳk:
Komt de pierre bayleschool lunchen, hebben
we een cluppie van “glow up” netwerk nieuw
rotterdam langs, is stichting bont weer aan de
slag, en zĳn we aanwezig bĳ ‘samenwerken in
de uitvoering’ in de nieuwe branding.

In lomba: is het atelier open, knutselt pameĳer
in het restaurant, zĳn we oppas voor onze
mbo1 stagaire en tienermoeder.., En haalt
danny na jaren thuiszitten zĳn mbo1 diploma,
hĳ is inmiddels doorgestroomd naar jack bean.
Zaterdag: concert klassiek op zuid

Meer over het glow up! Programma lees je
hier:

Week 6

https://glowuprotterdam.nl/rotterdamse-jongeren-op-zoek-naar-hun-glow-up/




Komp een menuutje binnengewaaid met windkracht 9 (eurootjes voor ons drie gangen
menu).
Deze week met een berg inspiratie en nieuwe technieken ons geleerd door gastkoks
Marcus en Remco van Fermin Rotterdam. Heel hartelijk dank voor het verbreden van onze
kijk en vaardigheden mannen!

En dan eten we:
Pompoensoep uit de oven
Rijst Runderstoof met geblakerde spruit
Sticky Bietentaart

Week 7



een tijd op de wachtlijst, want fysieke plek was er
nog niet.

Je kan dus maar beter bedreigd en in elkaar
geslagen zijn, dronken en verslaafd: Dan zit je
vanavond nog lekker warm binnen in een eigen
kamer en komt er lekker wat geld vrij. Maar Felicia
valt tussen wal en schip en reken maar niet dat
“Nicole Protocol” zomaar een handtekening zet
op het juiste formulier voor een helpende
indicatie en ze staat vanavond ook nog in de kou.
”Dit land waar ik geboren ben, ik ken het soms niet
meer” klinkt uit de speaker van de radio. Op een
gegeven moment roept er iemand bij ons in het
restaurant: ”Het lijkt hier verdikkie wel een derde
wereld land.” Want de kamer van Felicia is binnen
handbereik bij een fijne partnerorganisatie die
jonge kwetsbare vrouwen opvangt en verder
helpt, maar “het is allemaal net niet schrijnend
genoeg”. Inrichting voor die kamer zal in no-time
geregeld zijn. Het merendeel krijgen we na een
oproepje op social media binnen een dag
aangeboden door trouwe volgers die weten dat
het via ons altijd wel goed terecht komt.
We worden toch geen land, waar iedereen die net
niet in een categorie valt in hongerstaking moet?
Burgemeester, heeft u zelf deze week uw postvak
geleegd en onze email hierover gezien, of meteen
doorgestuurd naar één van uw vele medewerkers
die om 17:00u hun bureautje leeg hebben. Felicia
moet morgen wederom een nichtje vragen of ze
een weekje bij haar op haar bank mag.
Felicia heeft nu een postadres op noord (Dat is wel
weer buiten het werkgebied van haar wijkteam,
dus dan moet je dus eigenlijk naar een ander
wijkteam en weer alles uitleggen en met een
nieuw contactpersoon kennismaken, nou hotspot
hutspot dacht het niet hè). Ze blijkt nog niet
zorgverzekerd te zijn met haar kinderen, heeft wel
eindelijk een bankrekening en in de tussentijd
gaan we zorgen dat Felicia haar stage-uren en
diploma haalt.
Dan passen wij in de tussentijd het restaurant op
haar kinderen, terwijl ze zelf, met de mooiste
glimlach en de liefste slis in de keuken staat te
hakken en te roeren. Ze lijkt verlegen, maar ze is
eigenlijk gewoon heel voorzichtig geworden,
want ook al staan er heel veel mensen om je
heen...... dikke respect hoor Felicia, hoe jij je
staande houdt!
Dit verhaal is nog niet af en gaat hopelijk heel snel,
heel positief verder. En in de tussentijd: stuur
Felicia haar verhaal maar door naar mensen met
invloed die met ons in de tuin gaan staan gillen tot

Felicia (net 18), niet haar echte naam natuurlijk,
is een van onze topstagiaires en alle
omstandigheden zijn fantastisch. Oh nee, toch
niet. Helemaal niet.

Ze is een dakloze bankslaper met 2 jonge
kinderen. De liefste dochtertjes van 1 en 2 jaar
oud. Tot voor kort had ze alleen maar een
onoverzichtelijke berg virtuele rommel, waar
nu eindelijk langzaam structuur in komt, maar
de topprioriteit lijkt maar niet geregeld te
kunnen worden.

Uit Amsterdam naar Rotterdam gekomen <en
dat snappen we goed> waar haar tante een
heel welkom roffanest had om Felicia te
ondersteunen bij alles wat jong moederschap
met zich meebrengt. Felicia startte vol goede
moed aan een mbo-opleiding om met haar
startkwalificatie haar aandeel in de
maatschappij te kunnen vervullen in de
toekomst. Gewoon op eigen benen kunnen
staan. Tante had tijd om de oppas te zijn van
de lieve dochtertjes. Tot het UWV tante weer in
het vizier kreeg. Tantemoest hard gaan werken
en haar tegenprestatie leveren. Regels zijn
regels en met uw omstandigheden hebben we
niet zoveel te maken.
Als je nou heel nodig moet en alleen het toilet
van het andere geslacht is beschikbaar. Als je
op een verlaten weg minutenlang voor een
rood stoplicht staat te wachten....... tsja, er is
overal wel een handig systeem voor bedacht,
maar wat als de regels er niet meer lijken te zijn
om ons te helpen, maar om de baas over ons
proberen te spelen, wat doe je dan?
Felicia kwam bij hotspot hutspot binnen. Altijd
wel lekker flexibel hier en een mbo-1 stagiaire
vindt er doorgaans wel de motivatie of
motivator om met plezier de opleiding te
voltooien, voor velen het eerste papieren
bewijs dat ze iets kunnen. En er zijn bij hotspot
hutspot altijd wel mensen wakker die meer
willen regelen dan alleen een beetje
kookkunsten aanleren. Bij Felicia konden we er
al helemaal niet omheen. “Waar woon je?
Waar kunnen we je vrijwilligersvergoeding
naar overmaken? Heb je een postadres? Kun je
je kinderen te eten geven?” Allemaal vragen
die niet bevredigend werden beantwoord.
Sinds mei 2019 zijn er profi mensen (hard en
minder hard) mee bezig om een houvast voor
Felicia te vinden. En hotspot hutspot staat in
zoveel mogelijk tuinen te gillen dat het sneller
moet. Tienermoederbankslaperjubileum van 1
jaar. Over een paar maanden is het al zover:
komt u het met ons meevieren?
Op wie we nu precies boos zijn.... We weten
het eigenlijk niet meer, misschien wel op de
uitvinder van regels en protocollen. Bij de ene
instantie is Felicia te zelfredzaam, bij de
volgende instantie niet kwetsbaar en
beschadigd genoeg. Er waren mensen die
wilden oppassen na onze oproep maanden
geleden, maar willen is nog niet meteen
kunnen. Er kwam een kinderdagverblijf dat
ruim genoeg in de financiën zat om de
kinderen van Felicia op te vangen op
belangrijke momenten. Daar staan ze nu dus al



Klassiekersweek bij hotspot hutspot!!!
Kaasfondue op ze htspthtspots, de
kenners weten waarom!
En om na Cyara en Dennis nog even een
lekker Oostenrĳks open-haard-gevoel
te krijgen:
Kaiserschmarrn: het favoriete toetje van
keizer Frans Joseph
En dat allemaal voor €9,- in Rotterdam.
Gezond, duurzaam en gratis voor wie
toch moet eten.

Maandag: we hebben 90 in-holland studenten
over de vloer, social work, om kennis te maken
met sociaal ondernemerschap, we maken een
groots buffet.

Week 8



Ondertussen is het het geheime atelier
gewoon open, en wordt er lekker geknutseld.

En wordt er rustig door verbouwd in
schiedam.



Een tof thuisblijversmenuutje deze
week, kom maar smullen hoor....

- Sweet Patato-rösti
- Curry met kip en
bloemkoolnaanbrood
- Fruitschuit

Het is voorjaarsvakantie, gezellig die
kids over de vloer..

In hotspot hutspot krootwijk houdt
zhucook een dumplings workshop

Lees het ad artikel hier

Week 9

https://www.ad.nl/waterweg/comenius-gymzaal-opent-de-deuren-voor-publiek~ac6d660f/




Pom pekker pij pons peten!!!!
Heb je de pé erin? Wij wel hoor, lekker
op z’n Italiaans:
Pizza bianca con uva cippola e
formaggio
Pasta met huisgemaakte ragut van verse
groente
Panna cotta limone
En je payt er maar €9 voor.

We hebben weer een hoop stagaires op
de vloer, mbo1 horeca, mmz, social
work..

In het atelier is het gezellig, van jong tot
oud.

In krootwijk zijn we ook nog aan wezig
bij een netwerkbijeenkomst in het huis
van de wijk.

In schieham gaan we een middag open
zodat de buurt al vast de vorderingen
van binnen kan bekijken.

Week 10





GOED NIEUWS!
onlangs postten we het verhaal van onze
stagaire en thuisloze felicia van 18 en haar 2
kindjes, en de strijd met het systeem. als
laatste hoop schreven we een brief aan
burgemeester aboutaleb. we hebben het
officieel, er is plek bij Fier, waar we al graag
mee samen werkten. felicia gaat er per
direct begeleid wonen, en alles oppakken,
met hulp, wat er opgepakt moet worden.
wij als hotspot hutspot hebben hierdoor het
welzijnslandschap wel leren kennen.
mensen die echt betrokken zijn en alles
doen wat ze kunnen doen. DANKJEWEL!
..en hele stomme mensen die het niks kan
schelen dat een kind van net 18 met 2
kindjes geen vaste woon en verblijfplaats
heeft, en zich verstoppen achter
protocollen. SHAME ON YOU.
voor nu: respect voor felicia. in juli haal jij je
mbo1 diploma horeca. en je gaat door voor
mbo2! strijder!

beste burgemeester,
ik probeer het verhaal eenvoudig te
houden.
isha [17] komt een jaar geleden bij hotspot
hutspot lomba binnen als stagaire mbo1.
isha woont bij tante in lombardijen met haar
2 kindjes.

tante moet een tegenprestatie doen voor
haar uitkering en kan niet meer op de
kinders passen. en dan gaat er meer fout en
is ischa in 1x eigenlijk bankslaper
danwel thuisloos.

sinds mei 2019 trekken we aan alle bellen om
de basis [een thuis] voor ischa op orde te
krijgen, wijkteam, jongerenloket, leerplicht,
albeda, fier, centraal onthaal , ga zo maar
door.

centraal onthaal heeft geen plek voor ischa. ze
is te zelfredzaam. een kind van net 18 [sinds
nov 2019] op mbo1 niveau met 2 kinderen IS
NIET ZELFREDZAAM.

de praktische oplossing ligt eigenlijk klaar. de
organisatie fier heeft plek voor ischa, fier zit de
verdieping boven hotspot hutspot waar ischa
stage loopt. daardoor kunnen we goed op de
kindjes passen terwijl ischa aan haar toekomst
werkt. daarvoor is een verwijzing nodig.
eigenlijk is de situatie van ischa te mild, geen
huiselijk geweld of loverboys en zo. hoe
lossen we dat op?

ischa is heel gemotiveerd, isha is een stille
held, zoals het er nu uit ziet gaat ischa haar
mbo1 halen ondanks al het gedoe. als we
begeleid wonen op gang krijgen voor ischa,
en ze de kans krijgt door te leren, hebben we
straks een ijzersterke vrouw staan die
zelfstandig voor haar kinderen kan zorgen. dat
zou eigenlijk heel normaal moeten zijn. maar
het blijkt zo ingewikkeld.
wat kan u doen? ik kom er niet meer uit met
het systeem.
dankjewel
bob richters
directeur hotspot hutspot



Het AD 06-03-20

Hotspot Hutspot biedt
kijkje in de keuken: ‘We
hebben straks het
zonnigste terras’
Er is enige fantasie nodig om het
eindresultaat al voor je te zien. Maar
met wat uitleg van Bob Richters en
Laurens Brinkman, oprichters van
Hotspot Hutspot, komt je een heel
eind.

De horecagelegenheid opent medio
zomer in de voormalige
Comeniusgymzaal aan de
Kloosterplaats in het centrum van
Schiedam. Het De Groot Fonds heeft
het pand aangekocht en dat wordt nu
opgeknapt. Belangstellenden konden
er gisteren een kijkje nemen en troffen
daar een bevlogen Richters en
Brinkman aan.
,,Zie je het al voor je, dat hier de zon
door die mooie ramen naar binnen
komt'', zegt laatstgenoemde. ,,Wij
hebben straks een van de zonnigste
terrassen van Schiedam. Het is een
perfecte locatie, we zijn het De Groot
Fonds erg dankbaar.''
Hotspot Hutspot wil de economische
en maatschappelijke deelname van
kwetsbare groepen versterken. ,,We
zetten voedsel in om mensen te
activeren en verbinden'', legt Richters
uit. ,,Ook in Schiedam hopen we op
mooie ontmoetingen en willen we
zoveel mogelijk mensen laten
participeren.''

We hopen opmooie ontmoetingen en
willen zoveel mogelijk mensen laten
participeren

Driegangenmenu
Hotspot Hutspot is ook actief in
Rotterdam, in liefst twee vestigingen.
Van dinsdag tot en met vrijdag kunnen
mensen daar voor 9 euro een
driegangenmenu krijgen. ,,Wat wij
hier doen is sociale duurzaamheid.''
Onder de geïnteresseerden was
gisteren ook Anneke Post, raadslid in
Schiedam. Zij volgde jarenlang ballet-
en yogalessen in de gymzaal. ,,Wij
lagen op een gegeven moment op
matjes tussen de emmertjes in, omdat
het dak lekte'', herinnert zij zich. ,,Maar

het gebouw wordt nu goed aangepakt en
daar ben ik blij mee. Het zou zonde zijn als dit
verder verpaupert.''
Het is de bedoeling dat het pand 1 juni wordt
opgeleverd, waarna de inrichting kan
beginnen.

https://www.ad.nl/waterweg/hotspot-hutspot-biedt-kijkje-in-de-keuken-we-hebben-straks-het-zonnigste-terras~a537bccf/


Week zonder vlees!!! We nodigden Judy
Zhu uit om met haar specialiteiten ons
voor deze week op weg te helpen.
Gelukt! Thanks Judy…
Kom er maar van smullen hoor!
Voor: dumplings met szechuan-saus
Hoofd: rijst met courgette in
gefermenteerde bonensaus, pompoen
en kool
Na: bosbessen-mooncake en sesambal
Naar de maan en terug voor €9,-
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nldoet:
Vrijdag zijn we aan de slag met de
moestuin in lomba. Zaterdag in krootwijk,
we plaatsen frambozenstruiken en
kersenbomen.
Vrijwilligers die aangemeld waren melden
zich af, uit angst ivm de
coronaontwikkelingen. Wij stoppen nooit.

Wat kommie doen bĳ hotspot hutspot?

Het antwoord vind je hier

https://youtu.be/wAAOPqiB3g8


zondag 15 maart 2020

Mededeling van Hotspot Hutspot:
Beste gasten, stagiaires, vrijwilligers en andere
betrokkenen,

Om verdere verspreiding van het Coronavirus
te voorkomen, zijn beide restaurants van
Hotspot Hutspot tot 6 april gesloten. We
streven er in deze periode naar, zo weinig
mogelijk mensen elkaar tegen te laten komen.
Stages en vrijwilligerswerk gaan niet door. Wel
zullen we onze vaste groep avondgasten in
Lomba, op een zo verantwoord mogelijke
manier, dagelijks van een maaltijd voorzien.
Deze zal door enkele vaste medewerkers
worden bereid. Stagiaires moeten zelf hun
school hierover inlichten. Stagebezoeken,
intakes van nieuwe vrijwilligers, reserveringen,
verhuur en andere bestaande afspraken zullen
in deze periode niet doorgaan en op een later
tijdstip ingepland worden. Wij beseffen dat het
niet voor iedereen gemakkelijk zal zijn om deze
periode zoveel mogelijk thuis te blijven, toch
raden wij iedereen aan de adviezen vanuit de
overheid zoveel mogelijk op te volgen. Komen
de muren toch op je af, of heb je ergens anders
hulp bij nodig, neem dan gewoon contact met
ons op. We blijven bereikbaar. Wij wensen
iedereen veel gezondheid toe. Het team van
hotspot hutspot

Week 12 De lockdown

maandag 16 maart 2020

we gaan aan de slag voor het pluspunt
rotterdam, een dagbestedingsplek voor
daklozen.

'Hotspot Pluspunt'
Voor veel van onze bezoekers is Pluspunt
Rotterdam naast een werkplek ook een
thuisplek. Een plek waar mensen die het
economisch wat minder hebben elkaar
ontmoeten en samen werken, koken & eten. De
komende weken staan die gezamenlijke
activiteiten vanwege het coronavirus onder
druk. Maar drie weken geen warme maaltijd
vinden wij geen optie. De zorg voor deze
kwetsbare Rotterdammers kan niet ‘on hold’
worden gezet. Daarom hebben wij Hotspot
Hutspot gevraagd om op gepaste afstand
warme en gezonde maaltijden voor onze
bezoekers te bereiden. Verse ingrediënten.
Contactloze bezorging. Dagvers gekookt. Op
afstand maar toch dichtbij!



Dinsdag 17 maart 2020

Crisiscatering.nl
We leven in een grootse tijd en wij willen ook
iets kleins terugdoen.

Dagelijks een gezonde, teruggekoelde
maaltijd contactloos bij u aan de deur bezorgd.
(Postcodegebied 30XX)
Heb je hier geen geld voor, of woon je net
buiten het postcodegebied. Lees dan zeker het
einde van dit bericht.

Met een minimaal aantal mensen, in een
professionele afgesloten keuken, maken wij
bezorgmaaltijden die voldoen aan de schijf van
5. Minimal foodwaste door veel reststromen te
gebruiken.

Alles is op te warmen in oven of magnetron,
maar ook een dag in de koelkast te bewaren. U
krijgt er opwarm-instructies bij.

Kijk op onze webshop en kies in het navigatie-
menu voor de verschillende keuzes.
Boterkoekje of biologische frisdrank erbij?
Bestel dit er gewoon bij.

Supporters met voldoende eten in huis: steun
ons door een uitgestelde maaltijd te doneren
of koop ons 2019-jaaroverzicht met
inspirerende verhalen en veel foto’s. Bestel in
de webshop.

Vrijdag 20 maart

Dag 5: we zijn lekker op dreef, iedere avond
zijn de gerechten weer uitverkocht. En wat
hebben we een prachtige spullen binnen voor
mooie maaltijden.
We koken het hele weekend door! Met heul
veul vitamines, die je hard nodig hebt nu.
Bestellen maar!

Iedere dag vloggen we wat, bekijk de vlog van
deze week hier

Aantal maaltijden bereid deze week: 308

Percentage gratis maaltijden deze week: 5

Totaal maaltijden sinds lockdown: 308

https://youtu.be/Dq7VflQLYAk
https://youtu.be/Dq7VflQLYAk


Interview met like je wijk bekijk je hier

Week 13 Aantal maaltijden bereid deze week: 725

Percentage gratis maaltijden deze week: 9

Totaal maaltijden sinds lockdown: 1033

Iedere dag vloggen we wat, bekijk de vlog van
deze week hier

https://youtu.be/qoh_DlpZ7kc
https://youtu.be/hNsQtKr10GM
https://youtu.be/hNsQtKr10GM




Interview met like je wijk bekijk je hier

Week 14
Aantal maaltijden bereid deze week: 389

Percentage gratis maaltijden deze week: 25

Totaal maaltijden sinds lockdown: 1422

Iedere dag vloggen we wat, bekijk de vlog van deze week hier

https://youtu.be/qoh_DlpZ7kc
https://youtu.be/IbY4Jh1vPHA




Week 15

Aantal maaltijden bereid deze week: 622

Percentage gratis maaltijden deze week: 25

Totaal maaltijden sinds lockdown: 2044

De reclamemarkt stort in, het zorgt er voor dat we gratis mogen adverteren op de grote billboards
van ocean outdoor. Bij ‘iedereen live’ vertelt michelle aan carrie over onze criscatering. Hier bekijk
je de vlog van deze week, hoe het er op de vloer aan toe gaat. En open rotterdam komt op bezoek:
Gina, bekend van haar Rotterdamse natuurvlogs, onderzoekt in de splinternieuwe serie ‘Rotterdam
Eet’ de impact die het coronavirus heeft op ons eetpatroon. Eet jij anders dan je voorheen deed?

https://youtu.be/qSBlblnAR2o
https://youtu.be/L_F2GW3MljE
https://youtu.be/HkCapCTcERI




Week 16
Aantal maaltijden bereid deze week: 460

Percentage gratis maaltijden deze week: 44

Totaal maaltijden sinds lockdown: 2504



illustratie: gewoonbob tekst:creasies

Crisiskatern 1:

Mijn 67e bezoekje aan Hotspot Hutspot Lomba, de 1e keer in de keuken. En voordat ik
de tijd had om rustig om me heen te kijken, stapte ik in een wervelstorm aan activiteit.
Moet de bloemkool apart er in? De sledes zijn op! Er moet meer ui de oven in! Is er niets
in de koeling dat weg moet? Nee! die lasagne moet worden bewaard! ENNNNN nog 3
bestellingen er bij! Moet er pasta of rijst bij de kip? Hoeveel maaltijden hadden we in de
flat? 13? Weet je het zeker? Wat een gekkenhuis! We kunnen dit. OH jee die aardappels
moeten nog in stukjes! Rustig aan, relaxed….1 ding tegelijk…Even stopt het werk van
een van demedewerkers, ze kijkt me aan en zegt; OH aangenaam kennis te maken, sorry
we zijn een beetje georganiseerde chaos. Trouwens, we zijn hier een soort van familie,
welkom…. En voordat ik kon door vragen; OH de tortillas!!! Wie laat steeds die deur
open!? Jullie zijn toch niet in de kerk geboren?! In alle bedrijvigheid komt er een
vrijwilliger binnen die in 1 dag 2000 flyers heeft afgeleverd in de wijk! WAT!? Staat de
daghap al in de oven!? Haal het er uit! Over een half uur hoeft het er pas in!!! Hebben
we genoeg aardappels?! Kunnen die bakjes lasagne ergens anders staan? We hebben
werkplek te kort. Hoe veel broodjes hebben we nog? Onder op de kar liggen nog
broden. Heb je de bestelling voor boven gezien? En voordat ik draaierig kon worden van
de orkaan aan vragen, stopte deze abrupt en kon er een lading verse maaltijden de deur
uit; op naar huishoudens waar dit vanavond op tafel zal staan. De rust keerde terug in de
keuken; de voorbereidingen voor morgen worden getroffen; het kippenhok wordt in
elkaar geknutseld en voordat ik 2 keer kon knipperenmetm’n ogen,was de keuken weer
schoon en leeg…..



Week 17

crisiskatern 2: “dat als alles
voorbij is we elkaar dan een
knuffel geven”

Op het mooiste tafeltje aan het raam staat
een doos met verpakkingsmateriaal en
bakjes, bestemd voor “crisiscatering”. Nu
we door Covid-19 niet meer open kunnen,
en onze vaste gasten hun deur niet meer uit
mogen, kunnen of durven, zorgen we elke
dag voor een hele boel maaltijden. zelfs in
het weekend gaan we door. terwijl ik in het
zonlicht (gelukkig hoeven de
zonneschermen niet naar beneden
vandaag) een foto van een nieuw gerecht
voor de webshop maak hoor ik iemand op
de deur van het restaurant kloppen. Ik zoek
mijn sleutels en loop naar de deur. Ik schrik.
Niet van wie, maar hoe iemand voor de
deur staat. Mevrouw N staat met een
glimlach voor de deur, en heeft een tas
vast. Haar zoon, die regelmatig een
cappuccino met zijn moeder en haar
tafelgenoten mee komt drinken, heeft
spullen gebracht die we misschien kunnen
gebruiken, dat had hij op Facebook al aan
ons laten weten. Ik draai de deur van het
slot, waarna mevrouw bijzonder snel voor
haar leeftijd een paar grote stappen
achteruit doet. Haar glimlach is vreemd, en
haar houding laat haar jaren ouder lijken
als normaal. Haar schouders gebogen,
haar lach kost moeite, haar ogen vertellen
verdriet en ik denk dat haar borstels,
haarlak en kammen al een tijdje in kast
quarantaine zitten. Eigenlijk heb ik het best

wel druk, maar ik voel even geen haast om verder te
werken. Ik maak een praatje, en vraag of ze t allemaal
nog een beetje ziet zitten. Ze vertelt wat ze zo allemaal
onderneemt op een dag, maar is daarmee wel snel
uitgepraat. Met een iets geloofwaardige glimlach
vertelt ze dat de overbuurvrouw met wie ze normaal
altijd komt eten, soms stiekem even op de gang een
praatje komt maken, maar dat zachtjes praten zodat de
andere bewoners er geen last van hebben, valt wel een
beetje zwaar. Het gehoor van de overbuurvrouw gaat
namelijk behoorlijk snel achteruit, maar dat weet ze zelf
nog niet. Dus dat moet ik maar niet tegen haar
zeggen…. Al hoort ze dat dan toch niet, laat ze me
weten. Haar prille vrolijkheid vervaagt na een korte
stilte. “wat mis je nou het meest?” Was de vraag waar ik
direct na het stellen eigenlijk al een beetje spijt van
had. Ik moet de brok in mijn keel verborgen houden bij
haar antwoord. “Mijn kinderen” eventjes een knuffel
van ze” ik vind het heel jammer dat er van alles even
niet meer kan.Maar dat lichamelijke contact wat nu niet
verstandig is, dat breekt me op. Ik wil het natuurlijk niet,
maar als het mijn tijd is om te gaan kan ik daar wel mee
leven. Maar dat ik mijn kinderen ook dan niet vast kan
houden, dat maakt me heel erg bang.
Ik zou haar een knuffel willen geven, heel erg graag.
Maar het mag niet. Ik houd met moeite mijn ogen
droog en moet haar beloven dat als alles voorbij is we
elkaar dan een knuffel geven. Natuurlijk beloof ik dat,
bedank haar voor de spullen, draai de deur weer op
slot, we geven elkaar een elleboog tegen het raam aan,
maar nu moet ik toch echt naar mijn verbrandde zoete
aardappels toe. Txt: chanel schriever

Aantal maaltijden bereid deze week: 509

Percentage gratis maaltijden deze week: 48

Totaal maaltijden sinds lockdown: 3013





Week 18

Aantal maaltijden bereid deze week: 612

Percentage gratis maaltijden deze week: 61

Totaal maaltijden sinds lockdown: 3625

Lees het artikel, of bekijk de repo hier of scan
de qr-code

https://www.rijnmond.nl/nieuws/194954/Hotspot-Hutspot-kan-extra-maaltijden-maken-dankzij-Rijnmond-Helpt-Hoeveel-Dan-heb-ik-een-rekenmachine-nodig


Jarig zijn in een ouderenflat in coronatijd..
Daarom eenmalig crisis catering party service

Scan qr of klik hier voor filmpje

Bas is vrijwillig bezorger, waarom zou je dat
doen? Word ook bezorger!
bob@hotspothutspot.nl

https://youtu.be/Ov2MlRa5pD8
https://youtu.be/Ov2MlRa5pD8
https://youtu.be/itdoy3Sm75k
https://youtu.be/ZAF551IltaQ
https://youtu.be/ZAF551IltaQ
mailto:bob@hotspothutspot.nl


Week 19Aantal maaltijden bereid deze week: 622

Percentage gratis maaltijden deze week: 56

Totaal maaltijden sinds lockdown: 4247

5 MEI 2020
GOED INKOPEN UITGELICHT:
HOTSPOT HUTSPOT
VAN FYSIEKE WIJKRESTAURANTS NAAR
CRISISCATERING.NL

”Goed eten voor iedereen”. Dat is het
motto van hotspot hutspot. De
Rotterdamse organisatie is al sinds 2012
bezig met het versterken van de
economische en maatschappelijke
deelname van kwetsbare groepen.
Daarvoor zetten zij voedsel in. Van teelt in
buurtmoestuinen, en het samen met
kinderen bereiden van maaltijden van
restaurantkwaliteit, tot het aanbieden van
deze maaltijden tegen een toegankelijke
prijs in onze wijkrestaurants.
Bob Richters is de ”baas” van hotspot
hutspot en ook al vanaf het begin
betrokken bij de organisatie. ”Mensen
die hun leven op orde willen krijgen
kunnen bij ons terecht. Die vinden
langzamerhand een weg in wat ze willen
doen en stromen dan door naar werk en
opleiding. De doelgroep met wie we
werken is zo inclusief mogelijk. Een
leeftijdsgrens hebben we niet echt.” Ook
hotspot hutspot moest door de
coronacrisis even schakelen. ”Al onze
restaurants zijn nu natuurlijk dicht. Ik
probeer momenteel mijn betaalde
krachten aan boord te houden, dat zijn
zzp-ers. Met een heel klein team zijn we

zeven dagen per week met
crisiscatering.nl bezig. We verzorgen
bezorgmaaltijden vanaf €6,50. Heb je
geen geld? Dan mag je ons bellen, en
komen wij gratis eten bezorgen. Heb je
het juist ruim; bestel dan ook een
‘uitgesteld etentje’. Dan verzorg je een
maaltijd voor een ander. We gaan dit
uitbreiden naar 3 gangen diners. We
bezorgen de maaltijden koud, zodat je
ze thuis kan opwarmen. We leveren zelfs
de magnetrons mee in bruikleen.”
Bob ziet dat er steeds meer mensen in
de problemen raken. ”De eerste week
waren het nog 5% van de mensen die
uitgesteld etentje gebruiken. Op dit
moment zit dat op 44%. Dat is wel
schrikbarend. Dit heeft aandacht nodig.
Er zijn mensen die terugvallen in
armoede zoals zzp-ers en sociaal
ondernemers. Bovendien zit er een
grote groep vrijwilligers nu thuis zonder
vrijwilligersvergoeding.
Op de vraag of Bob nog iets nodig heeft
is het antwoord helder: ”altijd”. ”Mensen
moeten blijven bestellen in de webshop.
Wij hebben namelijk ook betalende
klanten nodig. Bovendien hebben we
behoefte aan droge kruidenierswaren
zoals pasta, rijst, bloem, noten etcetera.
Verder zijn we op zoek naar een
combimagnetron sponsor en met name
eentje die, in verband met hygiëne en
begeleiding bij gebruik, nieuwe
combimagnetrons van hetzelfde merk
kan leveren. We draaien in deze tijd een
verlies van 2.000 tot 3.000 euro per
week. Daar schieten we nu fondsen voor
aan. Maar in de tussentijd houd ik wel
mensen aan boord die niet terugvallen
in de uitkering. We willen niemand in
Rotterdam zonder eten laten zitten.”
Bestel een maaltijd bij hotspot hutspot
via: https://www.hotspothutspot.net/
Wil je hotspot hutspot vrijwillig
ondersteunen of ben je een leverancier
van droge kruidenierswaren? Neem dan
contact op met Bob Richters via:
bob@hotspothutspot.nl



Superdeluxe! Gauchos aan
de Plas helpt ons met
bezorgen, en alle
uitgestelde eters krijgen
spareribs.

Tiny is een bikkel, en geloof het of niet, tiny is
echt blij met onze maaltijden: “het is echt
lekker, gister ook, toen had ik kip met
pompoen, en peultjes”.

Vandaag maakten weer 48 rotterdammerts
gebruik van onze ‘uitgestelde etentjes’ ,
doneer jij er ook 1?

En ja.. tiny vindt het prima dat we deze foto van
haar gebruiken, want tiny is een bikkel.



Week 20

Aantal maaltijden bereid deze week: 658

Percentage gratis maaltijden deze week: 60

Totaal maaltijden sinds lockdown: 4905

Als steward vlieg ik al 22 jaar de wereld rond, de
laatste 14 jaar voor de KLM. Het werk brengt me
op plaatsen waar ik vroeger alleen maar van
durfde te dromen. Het reizen en het zorg dragen
voor de veiligheid van en de service aan onze
passagiers zit mij dan ook in het bloed.
Daarnaast ben ik als geboren en getogen
Rotterdammer met een voorliefde voor oude
passagiersschepen sinds zes jaar ook werkzaam
als vrijwilliger op het SS Rotterdam. Samen met
zo’n 170 trotse medevrijwilligers vertel ik onze
bezoekers het verhaal van dit iconische schip dat
hier gebouwd is en dat ook de naam van onze
mooie stad draagt. En alsof dit allemaal nog niet
genoeg is ben ik in de vrije uurtjes die overblijven
soms ook nog aan het werk als stadsgids voor Bike
& Bite. Dit jonge, energieke bedrijfje met een
superleuk team enthousiaste gidsen laat
bezoekers uit binnen- en buitenland op de fiets
kennismaken met onze mooie stad door middel
van foodtours. Ik ben dus met recht een bezige bij
die probeert zoveel mogelijk uit het leven te
halen.

Maar toen diende de coronapandemie zich aan en
veranderden de spelregels voor iedereen…

Mijn werkterrein was eerst bijna de hele
wereld, nu is Rotterdam mijn werkterrein.
Terwijl ik dit schrijf ben ik bijna een maand als
vrijwilliger aan Hotspot Hutspot verbonden.
Zo’n vier dagen per week fiets ik met
maaltijden door de verschillende wijken van
Rotterdam. Mijn leven is veranderd maar ook
weer niet. Nog steeds ga ik rond met eten
maar ditmaal niet aan boord van een
vliegtuig maar gewoon op de fiets in mijn
eigen Rotterdam.

Ondertussen voert de KLM nog maar 10% van al
haar vluchten uit en ben ik net als miljoenen
andere Nederlanders niet meer zeker van mijn
baan. Het grootste deel van onze mooie blauwe
vloot staat op de parkeerplaats voor vliegtuigen
die het bijna verlaten Schiphol inmiddels is
geworden. Het SS Rotterdam heeft haar deuren
en patrijspoorten gesloten en haar dekken
liggen er verlaten bij, wachtend op beter tijden.
Bike & Bite heeft eveneens zijn tours moeten
staken. Onze fietsen wachten in de stalling op
het moment dat we onze gasten weer vol trots
onze mooie stad aan de Maas kunnen laten zien;
uiteraard onder het genot van een hapje en een
drankje.

Paul Fitzpatrick, de eigenaar van Bike & Bite, is
echter niet iemand die bij de pakken neer gaat
zitten en al snel nadat de ‘intelligente lockdown’
van kracht werd ging hij bedenken hoe Bike &
Bite een bijdrage kon leveren aan organisaties
en aan mensen die gedurende deze moeilijke
tijden wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Alzo geschiedde en Bike & Bite werd
tijdelijk omgedoopt in Bike & Deliver. Er werd
een oproep gedaan aan de stadsgidsen om een
paar uur per week als vrijwilliger aan de slag te
gaan. Via Humanitas werd er bijvoorbeeld een
boodschappenbezorgservice opgezet om
mensen die zelf niet in staat zijn de gang naar de
winkel te maken te ondersteunen. Voor Laurens
Thuiszorg hebben we een dag orchideeën
bezorgd bij de helden van de thuiszorg; een
mooi cadeautje van Feyenoord, Sparta en
Excelsior.

En toen ontving Bike & Bite de aanvraag van
Hotspot Hutspot voor ondersteuning van de
bezorgservice van hun crisiscatering. De twee
restaurants van Hotspot Hutspot in Lombardijen
en in Crooswijk, waar iedereen voor een klein
bedrag van een gezonde maaltijd kan komen
genieten, moesten vanwege de horecasluiting
ook de deuren sluiten. Hotspot Hutspot switchte
naar bezorgmaaltijden omdat de vaste gasten
van de restaurants toch moeten eten. Kwetsbare
mensen die door de coronamaatregelen tussen
wal en schip dreigden te vallen zouden op deze
manier toch voorzien kunnen worden van een
gezonde, voedzame maaltijd voor een
schappelijke prijs.

Met nog steeds een leeg KLM-rooster meldde ik
me op 2 april op de fiets bij de vestiging in
Lombardijen om maaltijden op te halen bij het
team van Michelle, Chanel en al die andere
toppers die daar soms zeven dagen per week
werken om er met hart en ziel te koken voor
mensen die juist nu op hun kwetsbaarst zijn. Ik
had me middels hun website en artikelen in het
AD en Trouw al ingelezen in Hotspot Hutspot en
ik was blij dat mijn Bike & Bite collega’s en ik met
de bezorgservice een steentje bij zouden
kunnen dragen aan het oplossen van een groot
probleem. De ontvangst was allerhartelijkst, de
medewerkers puur, vriendelijk en eerlijk, net als
de maaltijden die ze bereiden. Al snel fietste ik
met de versbereide maaltijden terug richting de



Erasmusbrug door een onwerkelijk stil Rotterdam,
op weg naar mensen die op deze manier toch de
basisvoorziening die eten nu eenmaal is konden
ontvangen.

Mijn werkterrein was eerst bijna de hele wereld,
nu is Rotterdam mijn werkterrein.Terwijl ik dit
schrijf ben ik bijna een maand als vrijwilliger aan
Hotspot Hutspot verbonden. Zo’n vier dagen per
week fiets ik met maaltijden door de verschillende
wijken van Rotterdam. Mijn leven is veranderd
maar ook weer niet. Nog steeds ga ik rond met
eten maar ditmaal niet aan boord van een
vliegtuig maar gewoon op de fiets in mijn eigen
Rotterdam.

De vakantiegangers en zakenlieden zijn
vervangen door vaak kwetsbare mensen die bijna
de deur niet meer uitkomen. Mijn werkterrein was
eerst bijna de hele wereld, nu is Rotterdam mijn
werkterrein.

De bagage waar ik als KLM-steward mee te maken
krijg is soms zwaar maar de bagage van de
mensen bij wie ik het eten bezorg is vaak nog veel
zwaarder en van een geheel andere aard. De een
vraagt me het eten op de trap neer te zetten en
wenst me nog een goede dag, ook uit angst voor
contact zolang het coronavirus nog rondwaart. De
ander vindt het fijn om weer even iemand te zien
en kletst honderduit. Er zijn mooie verhalen, zoals
iemand die vroeger in de scheepvaart heeft
gewerkt en die met een mooie twinkeling in de
ogen herinneringen ophaalt aan vroeger. Maar ik
kom ook bij mensen aan de deur die het soms
even niet meer zien zitten, die het moeilijk hebben
en die zich eenzaam voelen. Ik ben blij dat ook die
mensen even hun verhaal kunnen doen want het
gaat om meer dan het bezorgen van maaltijden,
zoals het werk van een steward ook niet alleen
maar uit het bedienen van passagiers bestaat. Zo
had een van m’n vaste ‘klanten’ haar
bovenbuurvrouw, die in het ziekenhuis lag, al een
tijd niet meer gezien. Later kreeg ze het slechte
nieuws te horen dat deze helaas overleden was
aan het coronavirus. Dat zijn extreem moeilijke
momenten voor iemand die al weken aan huis
gekluisterd is. Een ander is dementerend en is
soms letterlijk de weg kwijt. Dan wil je heel graag
meer betekenen maar kun je alleen een luisterend
oor bieden en de situatie doorgeven aan de
toppers van Hotspot Hutspot die deze mensen
persoonlijk kennen en die weten bij wie ze
moeten zijn voor ondersteuning van de
betreffende persoon. Vooral op deze momenten
valt het me op hoezeer ik het mis om even bij
iemand een hand op de schouder te leggen,
iemand even een hand te geven. Het mooie aan
dit vrijwilligerswerk is dat ik de oprechte interesse
die ik altijd heb gehad in mensen kan gebruiken
om een praatje te maken met mensen en om hen
een hart onder de riem te steken, hen moed in te
spreken in deze moeilijke en onzekere tijden. Je
krijgt letterlijk een kijkje in de levens van anderen,
de levens van vaak kwetsbare mensen die zich
proberen staande te houden in deze wereld van
twee snelheden.
Een ongekende crisis als degene waar we ons nu

in bevinden toont ook dat de vrije marktwerking
en de participatiesamenleving veel te ver zijn
doorgeschoten. De zwakste schouders dragen
soms de zwaarste lasten. De instellingen en de
beroepen waar het hardst op is bezuinigd
dragen Nederland nu.

Als er iets positiefs is aan deze crisis dan is dat
het feit dat deze mankementen nu zichtbaar
worden voor iedereen.Wanneer de crisis achter
ons ligt is het onze taak als samenleving om
veranderingen door te voeren in de manier
waarop we met elkaar en met onze planeet
omgaan.

Klappen is mooi wanneer het gebeurt voor de
helden van de zorg maar we vergeten soms dat
velen voor de crisis al in de hoek zaten waar de
klappen vielen en nog steeds vallen…

Hotspot Hutspot zet zich ondertussen
onverminderd in voor hen die honger hebben,
desnoods via uitgestelde maaltijden die
worden bekostigd door mensen die wel iets
kunnen missen om anderen te helpen. Het team
in Lombardijen draait letterlijk overuren om
ervoor te zorgen dat niemand vergeten wordt.
Het siert hen dat ze altijd doorgaan, dat ze
overal een mouw aanpassen en dat ze hun
eigen belangen soms ondergeschikt maken aan
die van anderen wanneer dit betekent dat ze
daarmee iemand anders weer de weg naar
boven kunnen laten vinden.

Komende donderdag verruil ik mijn fiets en
Hotspot Hutspot weer even voor het vliegtuig
en voor de KLM aangezien ik dan een vlucht
naar Toronto mag werken. Terug naar ‘die
andere wereld’. Daarna is mijn vliegschema
weer angstvallig leeg en wacht ik net als alle
andere Nederlanders en mensen waar ook ter
wereld tot er een einde aan de coronacrisis
komt. Tot die tijd hoop ik samen met mijn
collega’s van Bike & Bite mijn steentje bij te
dragen aan het goede werk van Hotspot
Hutspot. Iedereen die daar werkzaam is doet de
wapenspreuk van Rotterdam meer dan eer aan.
Sterker door Strijd.

Rodger Poppeliers

Fotos: joke bijl



Complimenten vindt iedereen
leuk, we kregen een leuk
voicemailbericht. Of..

meneer belt:
wat was die rendang met zoete
aardappel weer lekker zeg. dat
maak je ook niet ff voor jezelf.
kunnen jullie ook wat brood en
fruit er bij doen vandaag? ik heb
echt niks meer. dinsdag komtmn
huurtoeslag binnen, en dan kan
ik weer voor mezelf zorgen.

natuurlijk meneer, we hebben
genoeg!

We zijn weer aan het bezorgen:
*hilleweg > “ja , ik ben net klaar
met werken, ik werk als
vrijwilliger in de
kringloopwinkel, zit in de
bijstand, en ik ben mantelzorger
voor mn broer met kanker. Maar
ik kom financieel niet uit. Ik
geniet zo van jullie maaltijden”

“Nou mooi meneer, zorg jij voor
die anderen , zorgen wij voor
jou”

Het is fijn om een telefoontje van
wethouder armoede Michiel
Grauss te ontvangen. Om even
frustraties af te reageren over
welzijnspartijen die zich
verschuilen achter avg’s en de
coronacrisis, juist als t het
hardste nodig is. Te praten over
hoe we samen met gemeente
voor een een zachte overdracht
kunnen zorgen als we onze
restaurants weer op starten. En
vooral om af te spreken es even
te komen koerieren en direct
zicht te hebben op de groep
mensen die ons hard nodig
hebben nu. Dankjewel.
# g o ed e t e n v o o r i e d e r e e n
#impactfirst

Klik of scan de qr codes

Aantal maaltijden bereid deze week: 534

Percentage gratis maaltijden deze week: 64

Totaal maaltijden sinds lockdown: 5439

Week 21

https://youtu.be/4yfA-spmCcE
https://youtu.be/4yfA-spmCcE
https://youtu.be/4yfA-spmCcE
https://schie.nu/nieuws/7115/rotary-helpt-hutspot-hotspot-met-uitgestelde-maaltijden?fbclid=IwAR17fxYO5xT_4b1xdz5RpHlkIFh3omsdM03LrCSLkvNpYhPMWzbSf_vZabU
https://schie.nu/nieuws/7115/rotary-helpt-hutspot-hotspot-met-uitgestelde-maaltijden?fbclid=IwAR17fxYO5xT_4b1xdz5RpHlkIFh3omsdM03LrCSLkvNpYhPMWzbSf_vZabU
https://www.rijnmond.nl/nieuws/195538/Schiedamse-Rotary-schenkt-165-warme-maaltijden-aan-Schieham


Uit het AD:
Schorem knipt in één dag 4000 euro bij
elkaar en geeft het aan twee goede
doelen

Kappers moesten maandenlang dicht
vanwege de coronacrisis, maar maandag
11 mei mochten de scharen dan toch
weer in het haar. Die dagomzet zou je
goed kunnen gebruiken, na een
financieel lastige tijd, maar Schorem
Haarsnijder en Barbier besloot anders.
De barbiers knipten van 07.00 tot 22.00
uur maar liefst 4000 euro bij elkaar. En
dat gaat naar twee goede doelen.

De zaak zou normaal pas op dinsdag
opengaan, maar voorzag tientallen
mensen op maandag 11 mei van een
strakke coupe. ,,We hebben het niet
makkelijk, maar dit gaan we gewoon
doen’’, zei Leen van Schorem vorige
week, toen er nog druk werd gezocht
naar een goed doel. Een oproepje op
deze site leverde een stortvloed aan
reacties op. Er kwamen meer dan
zeshonderd mails binnen.

Crisiscatering

Uit al die mails zijn twee doelen
gekozen: Hotspot Hutspot. Deze
stichting heeft een ‘crisiscatering’ in het
leven geroepen voor mensen die de deur
niet uit kunnen, maar ook niet zelf
kunnen koken omdat ze bijvoorbeeld te
weinig geld hebben. Gewoonlijk
verbinden de twee restaurants van
Hotspot Hutspot in Lombardijen en
Crooswijk 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.

https://www.ad.nl/rotterdam/schorem-knipt-in-een-dag-4000-euro-bij-elkaar-en-geeft-het-aan-twee-goede-doelen~a2eb50f9a/
https://www.ad.nl/rotterdam/schorem-knipt-in-een-dag-4000-euro-bij-elkaar-en-geeft-het-aan-twee-goede-doelen~a2eb50f9a/
https://www.ad.nl/rotterdam/schorem-knipt-in-een-dag-4000-euro-bij-elkaar-en-geeft-het-aan-twee-goede-doelen~a2eb50f9a/


Aantal maaltijden bereid deze week: 540

Percentage gratis maaltijden deze week: 70

Totaal maaltijden sinds lockdown: 5979

Week 22

Renovatie hotspot hutspot schieham

Als je tot de kwetsbare doelgroep behoortal weer een paar
weken geleden,
maar we waren nog
te druk om het te
kunnen posten! ook
de Rabobank
Rotterdam vindt dat
niemand in
rotterdam zonder
een gezonde
duurzame warme
maaltijd hoeft te
zitten. dankjewel!

https://youtu.be/u5U7tHki6U4
https://youtu.be/u5U7tHki6U4


DIENSTMEDEDELING:
Iedere maandag heeft ons team overleg,
over hoe verder in ‘het nieuwe anders’.

Conclusies van vandaag:
-we kunnen nog niet stoppen met
www.crisiscatering.nl . Er zijn te veel
mensen die niet zelf in staat zijn om voor
zichzelf een warme maaltijd te regelen, om
wat voor reden ook. Misschien wordt de
vraag zelfs groter.
- we stoppen per direct met het aanbieden
van betaalde maaltijden in onze webshop,
om het vol te kunnen houden.
-1 juni gaat hotspot hutspot lomba weer
open van ma tm vr vanaf 17:00, uitsluitend
voor bewoners van de jan meertensflat, op
reservering. We maken uitsluitend gebruik
van 2 persoonstafels. Wij leiden je naar je
tafel. We ontvangen je bij de ingang, je
verlaat het restaurant via de zij uitgang.
-van dag tot dag kijken we of we meer
vrijwilligers en stagaires kunnen betrekken.
-8 juni nemen we weer verdere
beslissingen

-jouw donaties blijven welkom, we brengen
nog steeds zo’n 80 maaltijden per dag
rond.

Soms moet je wat speciaals doen, omdat t kan

Uitgestelde menuutjes aan het bezorgen..
Overschie 17:00uur: meneer staat, in zn
badjas, al juichend in de deur als ie zn
maaltijd ziet. Ik:”ben je nog wel lekker buiten
geweest? Het is zo lekker weer.”Hij:”niet
iedere dag, hier is het veilig” “Lekker eten!”

https://youtu.be/Zoikqqz9oa4
https://youtu.be/Zoikqqz9oa4
https://youtu.be/Zoikqqz9oa4


Aantal maaltijden bereid deze week: 423
Percentage gratis maaltijden deze week: 74

Totaal maaltijden sinds lockdown: 6402

Week 23

De bewoners van de jan meertensflat
kunnen weer langzaam uit hun schulp
kruipen. vanaf 17:00 uur serveren we weer
een daghap voor 5,-. Aan tafeltjes van 2
personen, met een vers bloemetje op tafel.
Achter de schermen rijden er vandaag nog
10 chauffeurs 130 ‘uitgestelde’ maaltijden
uit voor www.crisiscatering.nl

En het blijft maar mooier worden in
schiedam...





Aantal maaltijden bereid deze week: 374

Percentage gratis maaltijden deze week: 79

Totaal maaltijden sinds lockdown: 6776

Week 24

Deze week:

-Een mooie gift van rotaryclub rhoon-
barendrecht en..

-Wethouder graus [armoede] bezorgt mee.



Aantal maaltijden bereid deze week: 428

Percentage gratis maaltijden deze week: 84

Totaal maaltijden sinds lockdown: 7204

Week 25

Deze week:

Ook hotspot hutspot krootwijk gaat weer
open. Lekker terrasweer.



Aantal maaltijden bereid deze week: 475

Percentage gratis maaltijden deze week: 80

Totaal maaltijden sinds lockdown: 7679

Week 26

We zijn er weer! Van di tm vr
En wat een fijn seizoen!
Schmidt Zeevis Rotterdam haring tartaar
Pizza met asperge en italiaanse vleeswaar
Kers aardbei slag en muntsuiker met
marshmellow na.
Voor maar 9,- of meer als je het lekker vindt…

Om gedoe te voorkomen hebben we
uitsluitend 2 persoonstafeltjes. Reserveren is
handig via www.hotspothutspot.nl

Ben jij het thuiszitten zat?Wil je je leven op de rit
krijgen, of eindelijk dromen verwezenlijken?
Kom lekker meehelpen in de keuken ,
restaurant, tuin, logistiek, of anders... we
hebben plek voor vrijwilligers dus! Handigst als
je even een mailtje stuurt naar
receptie@hotspothutspot.nl

Met crisiscatering.nl zijn we voorlopig nog niet
klaar, dagelijks bezorgen we nog tenminste 60
versgemaakte schijfvanvijf maaltijden aan
mensen die omwat voor reden dan ook niet aan
een warme maaltijd kunnen komen. Dat is een
ongelooflijk slecht verdienmodel, maar wel zo
zo sociaal. Jouw support is hier natuurlijk nog
keihard bij nodig. Doneer jij een etentje? https:/
/www.hotspothutspot.net/a-56925887/steun-
ons-en-bestel-dit/doneer-een-uitgesteld-
etentje/#description

One more thing:
Durf je nog niet bij ons te komen eten?We gaan
ons menuutje ook bezorgen.



Mijn kijkje in de keuken bij Hotspot Hutspot.
Eigenlijk moet alles nog landen, maar
tegelijkertijd loop ik over van dingen die ik zou
willen vertellen en schrijven. Wat een
inspirerende, indrukwekkende, prachtige, maar
ook heftige dag heb ik achter de rug.
Ik ging er volledig open heen; geen idee wat ik
zou gaan doen of wat ik kon verwachten. Go with
the flow dus…nou the flow zat er gelijk goed in. Er
moest een weekmenu bedacht worden waarin de
producten die er waren verwerkt zouden worden.

Nadat ik me voor had gesteld, liep ik met een kop
thee de koelcel in en vervolgens de vriescel…de
inspiratie barstte los en binnen no-time stond er
op een A4-tje wat het restaurantwaardige menu
zou worden voor komende week. En niet alleen
het menu voor in het restaurant, maar ook het
menu voor de Crisis-Catering. Crisis Catering is
geboren vanuit de nood die hoog is geworden
door corona. Mensen konden de deur niet meer
uit voor boodschappen en ambulante hulp stopte.
Echter blijft ook nu de vraag en worden er
gemiddeld zo’n 70 tot 100 maaltijden per dag
GRATIS bij mensen thuisgebracht.

Aan de slag dus! We stonden met een muziekje
aan lekker te werken en de sfeer was superrelaxt!
Geen geschreeuw, geen gecommandeer of
gestress. Vanuit mijn ervaring in de horeca was het
een wereld van verschil! Even pauzeren met een
bakkie en een peukje en op het gemak weer door.
Oh en een pleister ommijn vinger rijker, want ik en
een scherp mes zijn geen goede combinatie.

Een tijdje met Bob staan praten; over wat hij
allemaal doet, waar hij tegenaan loopt en hoe zijn
proces tot nu toe is gegaan. Ik heb grote
bewondering voor hem. Zijn passie, zijn liefde, zijn
doorzettingsvermogen, zijn eerlijkheid en zijn
rechtvaardigheidsgevoel doen me inzien dat er

jenny, wil ook sociaal ondernemer
worden. daarvoor wilde ze graag met
ons kletsen. maar in rotterdam is het
lullen en poetsen tegelijk natuurlijk.
we vroegen haar op te schrijven wat ze
meegemaakt had:

hoop is. Hoop voor een heleboel mensen die
weinig tot geen hoop meer hebben op een
betere toekomst. Hoop voor verbetering in het
logge systeem waar hij zich kranig doorheen
worstelt. Hoop voor de mensen die dagelijks
een goede maaltijd krijgen ipv een rol rijstwafels
eten omdat hun geld op is. Hoop voor het
jongetje dat naar beneden komt rennen door
het trappenhuis omdat hij honger heeft. Hoop
voor eenzame, werkloze mensen die de hele
dag niemand zien. Alleen de bezorger van de
maaltijd. Hoop voor de drugsverslaafde die
hunkert naar eten. Al deze mensen worden
gezien, gehoord, gesteund en gevoed. Zonder
oordeel, zonder vragen en zonder
verwachtingen.

Bob maakt samen met zijn prachtige team de
wereld mooier. Het is toch de hoogste tijd dat
heel Nederland gaat zien dat ze hen moeten
koesteren? En we mogen hopen dat er heel veel
Bob’s op gaan staan die ons kleine landje
verbinden op de vlakken waar het verbinding
mist. Van mens tot mens, van hart tot hart.
Iedereen die ik vandaag heb mogen ontmoeten
wil ik bedanken voor het welkome gevoel dat ik
kreeg, jullie openheid, jullie vertrouwen en ik
hoop jullie weer eens te zien! Jullie hebben me
geraakt en geïnspireerd om verder te gaan met
het verwezenlijken van mijn droom! Nog een
speciale dank voor Chanel. Gewoon omdat ik je
een intens lief mens vind met een even zo lieve
hond!

Liefs Jenny



Weekmenu:
Salade gerookte kip grapefruit
Varken, nieuwe aardappel, haricot vert
Ijs en fruit

Wat fijn dat je weer je huisje uit kan en lekker even
huiselijk de haricot verts kan schoonsnijden, dat is
wat anders dan gewone hollandse kasboontjes..

Aantal maaltijden bereid deze week: 481

Percentage gratis maaltijden deze week: 79

Totaal maaltijden sinds lockdown: 8160

Week 27



Vorig jaar waren de studenten
van UNISG - Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche
(universiteit voor
gastronomische
wetenschappen) er zelf, dit jaar
geven we vanuit hotspot
hutspot lomba een live een
online college vanuit het
kippenhok, de tuin , de
keuken, koeling en de vriezer,
over de sociale duurzaamheid
van hotspot hutspot en wat we
doen met crisiscatering.
Terugkijken kan hier

https://www.unisg.it/webcasting/virtual-study-trips/



