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Bij Hotspot Hutspot Krootwijk aan de Goudse Rijweg in Rotterdam is het een komen 
en gaan van vrijwilligers die in de Weggeefwinkel klanten helpen, lunchpakketten 
maken voor kinderen, of deze bezorgen bij scholen terwijl ze rijles hebben. Moeiteloos 
coördineert oprichter Bob Richters de verschillende projecten en bedenkt hij samen met 
zijn team steeds weer iets nieuws om mensen die het moeilijk hebben verder te helpen, 
liefst op een manier die ook nog goed is voor de wereld. 
tekst DEIRDRE ENTHOVEN  fotografie SANNE DONDERS 

‘Lagere stookkosten en 
minder eenzaam’
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IN DE HOGE ruimte van Hotspot 
Hutspot Krootwijk hangt ter decoratie 
het keukengerei aan de houten balken. 
De bar is gemaakt van sloophout, de 
gordijnen van stof bedrukt met een 
jeans-reclame. Aan een lange tafel staan 
acht mensen boterhammen te beleggen, 
met kaas en tomaat, kipfilet en sla, of 
pindakaas met komkommer. Snel en 
efficiënt verdelen ze het gesmeerde brood 
over de broodtrommels van gerecycled 
karton en stoppen er nog een snack-
paprikaatje en een appel bij. Intussen 
kwetteren ze erop los, regelmatig wordt er 
hard gelachen. ‘Ze zijn bezig met project 
Boterhamsters: ontbijt en lunch voor kin-
deren die het niet van thuis meekrijgen’, 

vertelt Bob Richters (50), oprichter van 
Hotspot Hutspot, een organisatie die 
zich richt op sociale duurzaamheid, of 
liever gezegd: impact-ondernemen. Wat 
dat precies is? ‘Werken aan de duurzame 
ontwikkelingsdoelen, zoals het vermin-
deren van armoede, honger, werkloosheid 
en ongelijkheid, zodat duurzame keuzes 
voor iedereen haalbaar worden. Simpel 
gesteld: als je in armoede leeft, ga je geen 
zonnepaneel kopen.’ 

Crisiscatering
Bob, van huis uit kunstenaar en docent 
beeldende vakken, begon tijdens de finan-
ciële crisis van 2008 met crisiscatering. 
‘Creativiteit zit voor mij meer in wat ik 

doe dan in een beeld of schilderij’, vertelt 
hij. ‘Ik wilde gezond eten voor iedereen 
toegankelijk maken en begon een 
moestuin in Lombardijen, waar ik 
reïntegratie-jongeren en later ook tieners 
leerde hoe ze groenten en fruit kunnen 
verbouwen. Daarmee begonnen we de eer-
ste Hotspot Hutspot, een restaurant waar 
je voor 7,50 euro een driegangenmaaltijd 
kreeg. Zo vielen voor mij lesgeven, creati-
viteit en gezond eten mooi samen.’ 
Al snel volgden andere restaurants, in 
onder meer Schiebroek, Heijplaat en 
Crooswijk; met hetzelfde concept, en 
meestal voor bepaalde tijd. ‘We zitten 
steeds op tijdelijke plekken en partners 
komen en gaan. Ook deze locatie loopt 
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‘Als je in armoede 
leeft, ga je geen 
zonnepaneel kopen’

weer op zijn eind. De woningbouwcoöpe-
ratie wil er een volwassen prijs voor gaan 
vragen. Weet je wat het is: om dit werk 
goed te kunnen doen, moet je gewoon heel 
flexibel zijn en meebewegen met wat er in 
de maatschappij gebeurt.’
 
Te rijp voor de winkel
Het typeert Bob: snel en wendbaar. 
Terwijl hij vertelt, haalt hij koffie, praat 
hij met verschillende vrijwilligers en 
bespreekt met Pip Wong (31), verant-
woordelijk voor Boterhamsters, waar de 
volgende lichting lunchpakketten naartoe 
moet. En het illustreert ook hoe hij werkt 
met Hotspot Hutspot. ‘Toen corona kwam 
en we dicht moesten, brachten we warme 
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maaltijden bij mensen die weinig tot niets 
hebben. In twee jaar tijd hebben we zo’n 
60.000 maaltijden bezorgd.’  
Na corona stopte het bezorgen weer,  
het kostte te veel mankracht en geld, 
maar in de Weggeefwinkel - elke locatie 
heeft er een - kan iedereen die het nodig 
heeft groente en fruit komen halen.  
‘En voor wie niet in staat is om zelf te 
koken, staan in de koelkast verse en  
ingevroren maaltijden.’ 
In maart vorig jaar werd de crisisca-
tering even omgezet in crisiscatering 
voor Oekraïners. ‘Op Zuid werden 
Oekraïners opgevangen, of wij mis-
schien over drie uur 350 warme 
 maal tijden konden bezorgen, vroeg  

de gemeente? We regelden potten soep, 
brood, kisten met appels. Het scheelt 
dat we samenwerken met verschillende 
partijen, waaronder groothandels waar 
we levensmiddelen kunnen kopen die 
te rijp zijn voor de winkel, of bijna over 
de datum, tegen een sterk gereduceerd 
tarief.’ Sindsdien is Hotspot Hutspot 
voor de gemeente een vaste partner 
in zogenaamde incident catering en 
verzorgen ze de kantine voor Oekraïners 
die langdurig worden opgevangen in 
Capelle aan den IJssel.  
 
Iets terugdoen
Net als met Boterhamsters is dit een 
project waar Hotspot Hutspot geld mee 

verdient en zo andere projecten, en ook 
een aantal vaste krachten, kan betalen. 
‘Verder zijn we afhankelijk van slimme 
samenwerkingsverbanden en donateurs. 
En bovenal van vrijwilligers, in totaal nu 
120. Tien procent bestaat uit mensen die 
zelf van de crisiscatering gebruikmaken.’ 
Zoals Sue, een alleenstaande moeder van 
53 die is afgekeurd en vrijwel dagelijks in 
de winkel staat. Terwijl ze klanten helpt 
met het in tasjes doen van groenten en 
fruit, vertelt ze: ‘Ik kreeg hier gratis eten 
en wilde graag iets terug doen.’ Andere 
vrijwilligers vinden het fijn om er even 
uit te zijn. Carla (73): ‘Als ik niet op de 
kinderen van mijn nichtje pas, spring ik 
graag bij. Ik hoef er niets voor te hebben, 
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maar neem wat groente uit de winkel mee.’ 
Bart, een vrolijke vijftiger, kwam om eten 
te halen voor iemand anders en bood toen 
ook maar meteen zijn hulp aan. ‘Ik ben 
zelf best rijk, ik rentenier’, grijnst hij. ‘Maar 
ik kan niet de hele dag koffie drinken en 
mijn geld beleggen.’ Sommige vrijwilligers 
beginnen bij Hotspot Hutspot als opstapje 
naar een garantiebaan, waarbij de overheid 
je deels betaalt. Zoals Deborah (46): ‘Ik had 
de horeca eigenlijk afgezworen, het is zo 
zwaar. Maar dit is zo’n leuk team en een 
fijne plek. Ik heb ADHD; de reuring en het 
afwisselende werk passen goed bij mij. Hier 
ben ik aan het eind van de dag moe, maar 
ook heel voldaan.’ 

Heat & Eat
Toen halverwege 2022 de energieprijzen 
de pan uit rezen, bedacht Bob samen met 
Mireille van den Berg De Talentfabriek010 
heatandeat.nl. ‘Bij restaurants door het 
hele land zijn mensen welkom zonder iets 
te hoeven betalen. Hun consumpties wor-
den gedekt doordat gasten die het breder 
hebben donateur worden en een extra 
maaltijd of een aantal drankjes betalen. 
Zo hebben mensen lagere stookkosten en 
zijn ze minder eenzaam. Er doen nu vijftig 
restaurants mee en dat aantal groeit.’
Vanwege het project Boterhamsters is het 
restaurant van Hotspot Hutspot Krootwijk 
voorlopig gesloten. Ze hebben de ruimte 

nodig voor het maken van de lunchpak-
ketten. Dat project begon toen een buurt-
school Bob vertelde dat er subsidie was 
om het toenemende aantal kinderen dat in 
armoede leeft van ontbijt en lunch te voor-
zien, maar dat er geen mensen waren om 
het te regelen. ‘Dat werd dus crisiscatering 
voor kinderen’, zegt Bob. ‘Voor twintig 
scholen maken we nu zo’n zeshonderd 
lunchtrommels per dag.’ 
Dat is geen luxe: volgens de Voedselbank 
Nederland ging in 2019 één op de dertien 
kinderen met honger naar school. Met een 
gedaalde koopkracht van 6,8 procent vorig 
jaar, aldus het Centraal Planbureau, zullen 
dat er alleen maar meer zijn geworden. 
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Pip leidt het project Boterhamsters.  
Toen zij in 2019 kennismaakte met 
Hotspot Hutspot was ze meteen verliefd 
op het concept. ‘Ik zie het als een door-
lopend kunstproject waarmee je mensen 
verder helpt.’ Voor de vorm maakte ze 
haar studie ontwikkelingspsychologie 
af en werd toen Bobs rechterhand. ‘Ik 
leer hier veel, er is geen hiërarchie, dat 
spreekt mij aan, en ik kan veel van mijn 
creativiteit kwijt. Ik heb bijvoorbeeld het 
logo voor Boterhamsters ontworpen, daar 
beleef ik zoveel plezier aan. En het geeft 
mij veel voldoening als ik zie dat mensen 
werken gewoon leuk gaan vinden.’

Rijlessen en bezorgen
Het nieuwste project uit de koker van 
Hotspot Hutspot is Rijless is More, waarbij 
nu tien mensen rijles krijgen. ‘Veel mensen 
die in armoede leven hebben geen rijbe-
wijs, terwijl dat de kans op betaald werk 
sterk vergroot; er zijn zoveel bezorgers 
nodig. Ik liep al jaren met dit plan rond, 
maar had geen financiering. Nu wel; met 
40.000 euro kunnen we tien uur rijles per 
week aanbieden. En door die rijlessen 
te combineren met het bezorgen van de 
maaltijdboxen genereren we geen extra 
CO!-uitstoot. Het is een goed voorbeeld 
van impact-ondernemen: je investeert in 
mensen en in de omgeving.’ 

Bob is er trots op dat het is gelukt, maar 
op zijn lauweren rusten zit er niet in. Hij 
droomt van een Hotspot Hutspot Hotel, 
waar gasten voor korte of langere tijd  
kunnen logeren, waar een sociaal restau-
rant en een leer-werkbedrijf in huizen,  
en waar je mensen ook op andere manie-
ren verder helpt. ‘Neem een dakloze. Als 
je die aan het werk zet als nachtportier is 
hij die nacht van straat af en na z’n dienst 
is er een hotelkamer met bed en douche 
vrij. Simpel toch?’ roept hij, terwijl hij zijn 
jas aanschiet en er vandoor gaat, om zelf 
een aantal pakketten te bezorgen. ‘Het is 
allemaal eigenlijk zo logisch.’ <


