
Persbericht & Uitnodiging:

Come & Eat Den Haag brengt Hagenezen en
statushouders op een huiselijke manier met
elkaar in contact
Kom op 23 november naar de feestelijke lancering inclusief
diner!

Meer verbinding in Haagse wijken, nieuwe contacten, elkaar ontmoeten en

bouwen aan een nog mooier Den Haag. Dit waren wensen die voortkwamen uit

de Haagse Krach 1000, een initiatief van Duurzaam Den Haag. Uit deze wens is

‘Come & Eat Den Haag’ geboren. Met dit project willen de initiatiefnemers

bewoners van Den Haag in contact brengen met statushouders. In de eigen

keuken en huiskamer wordt dan samen gekookt en gegeten. De mensen die hun

huis openstellen voor deze ontmoetingen, krijgen een biologisch en lokaal

geproduceerd groentepakket van Lekkernassûh.

Nieuwe stadsgenoten ontmoeten

http://www.lekkernassuh.org/
https://www.eetmee.nl/aanbod/come-eat-den-haag/
http://www.duurzaamdenhaag.nl/
http://duurzaamdenhaag.nl/hk1000/projecten


Dit jaar huisvest de gemeente Den Haag een paar duizend statushouders. Mensen die gevlucht

zijn voor de situatie in eigen land. Come & Eat Den Haag zorgt ervoor dat bewoners van Den

Haag en deze nieuwe stadsgenoten elkaar op een leuke en huiselijke manier leren kennen.

Namelijk door een avond met elkaar te eten en te praten, bij iemand thuis aan de eettafel. Het

project maakt hiervoor gebruik van het succesvolle Utrechtse concept ‘Come & Eat’, via dit

netwerk worden mensen gekoppeld en schuiven zij bij elkaar aan tafel. Bewoners van Den Haag

worden gevraagd om hun huis voor een avond open te stellen en nieuwe ontmoetingen

tegemoet te zien.

Lancering in Buurthuis De Mussen

Come & Eat Den Haag organiseert dit gedurende drie maanden één keer per maand beginnend

op 14 januari 2017. Elke maand kunnen mensen opnieuw beslissen om deel te nemen. Om Come

& Eat Den Haag te lanceren, organiseren we een feestelijke bijeenkomst inclusief een heerlijk

diner op woensdag 23 november. De Syrische ‘celebrity chef’ Tarek Karim kookt op deze avond

samen met van Resto van Harte de sterren van de hemel in Buurthuis De Mussen, Hoefkade

602 in Den Haag. Er zijn vegetarische opties en alles is Halal.

 

Perscontacten, statushouders en vrijwilligers zijn uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Programma

o  Inloop                                                                                   18.00 uur

o  Start programma                                                                 18.30 uur

o  Start 3 gangen diner                                                            19.00 uur

o  Afsluitende borrel                                                                21.00 uur

o  Einde                                                                                   21.30 uur

 

Locatie

Buurthuis De Mussen

Hoefkade 206 Den Haag

Let op

Er is beperkt plaats, geef je dus snel op om een plekje te bemachtigen door te antwoorden op dit

persbericht. Vermeld hierbij:

- Je gegevens

- Met hoeveel mensen je komt

http://www.demussen.nl/
https://www.restovanharte.nl/onze-restos/adressen/den-haag-mariahoeve
https://www.google.nl/search?q=tarek+karim&oq=tarek+karim&aqs=chrome..69i57j69i61.1918j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=chef++tarek+karim+syrische
https://www.eetmee.nl/aanbod/come-eat-den-haag/
https://www.eetmee.nl/aanbod/come-and-eat/
https://www.facebook.com/ComeAndEatDH/


- Eventuele dieetwensen

Wil je de hoogte blijven? Schrijf je in voor de maandelijkse Come & Eat Den Haag nieuwsbrief of

volg Come & Eat Den Haag via Facebook.

________________________________________

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie):

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rosalie Ruardy, communicatieadviseur

Duurzaam Den Haag:

tel. 06 106 528 34, e-mail: rosalie@duurzaamdenhaag.nl.

Onderstaande foto kan gebruikt worden o.v.v. de fotograaf:

André Breukelaar

mailto:rosalie@duurzaamdenhaag.nl
https://www.facebook.com/ComeAndEatDH/
http://bit.ly/come-eat


OVER DUURZAAM DEN HAAG

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van
initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en
ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten
waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen,
zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd
de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met
elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en
bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach
Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners
en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een

Rosalie Ruardy
rosalie@duurzaamdenhaag.nl 
06 106 528 34
rosalie.ruardy

RosalieRuardy

https://twitter.com/RosalieRuardy
skype:rosalie.ruardy
mailto:rosalie@duurzaamdenhaag.nl
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/229494
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/229493


andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen
als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door
stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en
hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te
gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. www.duurzaamdenhaag.nl

Jouw partner in duurzaam doen!

Duurzaam Den Haagnewsroom

http://duurzaamdenhaag.pr.co/
http://duurzaamdenhaag.pr.co/
http://www.duurzaamdenhaag.nl/

