
Come & Eat Den Haag gelanceerd: samen
bouwen aan duurzame vriendschappen tijdens
etentjes bij Hagenaars thuis

Op woensdag 23 november is het initiatief Come & Eat Den Haag officieel

gelanceerd. Op de lancering in Buurthuis De Mussen kwamen ruim 130 mensen

af, waarvan bijna de helft bestond uit vluchtelingen die in Den Haag wonen.

Gastgezinnen en vluchtelingen kunnen zich nu opgeven via

www.comeandeatdenhaag.nl om op 14 januari samen te eten. Stichting Duurzaam

Den Haag koppelt vervolgens de gastgezinnen aan vluchtelingen. Iedereen die zijn

huis openstelt voor een ontmoeting, krijgt een gratis pakket lokaal en eerlijk

verbouwde groenten van Lekkernassûh om mee te koken.

Trots op Haagse Krach
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Ingrid van Engelshoven (wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs)

opende de avond samen met Heleen Weening (directeur Duurzaam Den Haag) en Fred

Zuiderwijk (Omroep West Presentator). Ingrid benadrukte hoe trots zij is er zoveel Haagse

Krach in de stad aanwezig is. Waar je wieg ook stond, iedereen is gelijk.

'Mooi om te zien dat dit initiatief is ontstaan uit Haagse Krach. Bewoners die
zelf aan de slag gaan om vluchtelingen een warm welkom te heten in onze
stad.' 
— Heleen Weening, directeur Duurzaam Den Haag 

Resto van Harte Den Haag verzorgde een diner gebaseerd op recepten die door vluchtelingen

zijn aangedragen. Tussen de gangen door genoten de aanwezigen van muziek van singer-

songwriter Alfons Lovink en Amer & Karim op de Ud en de Riq. Op het einde van de avond werd

er samen gedanst op Syrische liedjes.  

'Come & Eat Den Haag is een goede aanzet om met elkaar te praten en elkaar
beter te leren kennen. Tegenstanders van vluchtelingenopvang in Nederland
weten niet altijd wie deze mensen zijn. Ze vinden de opvang niet terecht of ze
zijn bang voor hen zonder de mensen te kennen. Dit initiatief breekt het ijs!'
— Ahmet Abufoul, Palestijnse vluchteling

Dat bleek, want alle aanwezigen hebben genoten van een bijzondere avond:

'De Come and Eat avond betekent voor mij echte verbinding met mensen. We
hebben het met de mensen wie ik aan tafel zat gehad over hoe het
integratieproces voor mij was en wat je nou echt moet doen om Nederlands
cultuur te leren kennen; fietsen, stroopwafels en drop. Ik heb nieuwe vrienden
gemaakt en ga zeker gebruik maken van de vouchers van Come and Eat om
te koken voor onze nieuwe medeburgers. Dit soort bijeenkomsten bevestigen
waarin ik geloof; de kracht waarop onze samenleving zich op voortbouwt ligt
bij de betrokken burgers. Dat was zichtbaar, proefbaar en voelbaar. Een echte
aanrader om met veel positieve energie op een leuke en smaakvolle manier in
gesprek te gaan met vluchtelingen en hen een warm welkom te geven.’
— Fatima Akchar

https://www.facebook.com/amer.shanati/


 ‘Geroerd door het diner vanavond. Ik werd verwelkomd aan mijn tafel door
een Syrische familie uit Damascus die nu herenigd is in Den Haag. We
spraken in gebroken Engels. De jongens (7 en 9 jaar oud) begrepen het
gesprek niet, dus tekende ik voor hen op het papieren tafelkleed. Al snel
namen ze de pen over en tekenden dat het een lieve lust was. Het was
geweldig om naar hun tekeningen te kijken. Soms stopten ze even en dan
speelde of tekende ik zonder veel woorden met ze mee. Met de moeder van
de jongens bekeek ik foto’s van onze families (“Masha’Allah!” zeiden we
vaak!). Na het eten genoten we van de Syrische muziek die gespeeld werd.
We hadden zo’n bijzondere tijd, een werkelijke ontmoeting van mens tot mens
en hart tot hart. We gaan de komende tijd een keer bij elkaar thuis eten om zo
elkaar nog beter te leren kennen.”
— Willemijn Lambert 

De eerste Come & Eat in Den Haag is op 14 januari, geef je nu op als gastgezin of statushouder

via www.comeandeatdenhaag.nl!

Ontstaan

Come & Eat Den Haag is voortgekomen uit de Haagse Krach 1000-dag. Dit is een initiatief van

Duurzaam Den Haag waar 1000 Hagenaars en Hagenezen hebben nagedacht over een mooiere,

schonere en duurzamere stad.

Come & Eat: Haags initiatief om vluchtelingen uit te nodigen voor het diner
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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
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Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rosalie Ruardy, communicatieadviseur

Duurzaam Den Haag:

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