
Vandaag is tijdens het Binnenstad Symposium in het Nieuwe Luxor Theater voor

het eerst de Tinnen Ananas uitgereikt; dé gastvrijheidsprijs van Rotterdam. De

prijs is bedoeld om het onderwerp gastvrijheid te laten leven bij Rotterdammers,

ondernemers, organisatoren en bezoekers.

Tussen 10 oktober en 13 november kon iedereen via www.tinnenananas.nl nomineren en

stemmen op de meest gastvrije onderneming of Rotterdammer. Iedereen die een stem uitbracht

is ook om een motivatie gevraagd. De vakjury bestond uit: voorzitter Roland Wondolleck (oud-

directeur Rotterdam The Hague Airport), Lot Defoort, manager events de Bijenkorf en Ton

Wesselink, directeur SS Rotterdam.

Zij hebben, behalve het aantal reacties op de nominaties, vooral gekeken naar de argumentatie

waarom op de genomineerden is gestemd. Daarnaast heeft de jury drie criteria gehanteerd om

de uiteindelijke winnaars te bepalen, te weten authenticiteit, service en vriendelijkheid.

De winnaars

Dat heeft geresulteerd in de volgende twee winnaars: Heilige Boontjes als meest gastvrije

onderneming en Eveline van Wanrooij als meest gastvrije Rotterdammer.

http://www.tinnenananas.nl/


“Eveline van Wanrooij is bij uitstek een promotor van de stad. Met haar gedetailleerde

feitenkennis van heden en verleden en met haar typisch Rotterdamse humor slaagt zij er telkens

weer in bezoekers een onvergetelijke rondleiding te geven. Zelfs de meest doorgewinterde

Amsterdammers ontvangt zij gastvrij en op z’n Rotterdams.”

“Heilige Boontjes is een organisatie om jongeren een kans te geven en een toekomst te bieden.

Dat is een nobel sociaal-maatschappelijk doel. Dat de koffie die zij branden en serveren van

prima kwaliteit is, is mooi meegenomen. Maar wat voor de jury de doorslag gaf, is dat de

organisatie een tegoedpot kent waaruit koffie wordt aangeboden aan mensen die zich géén

kopje koffie kunnen permitteren. Tenslotte is het personeel gastvrij, vriendelijk en zonder enige

twijfel authentiek Rotterdams, waarmee zij glansrijk de winnaar zijn van de Tinnen Ananas

Award.”

De meest gastvrije onderneming ontving de Tinnen Ananas als award en de

meest gastvrije Rotterdammer draagt vanaf heden de Tinnen Ananas als speldje. Op de

Facebookpagina Rotterdam Binnenstad stellen de winnaars zich binnenkort aan het grote

publiek voor.

De Tinnen Ananas

‘Tinnen Annie’ is een gastvrije Rotterdamse ananas. De ananas is een eeuwenoud symbool voor

de gastvrijheid. De Europese kolonisten merkten dat de inheemse indianen uit de Caraïben de

ananas bij de ingang van hun huizen als welkomstteken hingen. Dit gebruik hebben de

kolonisten mee naar huis genomen. De ananas is vaak te zien op gevels van pakhuizen uit de

Gouden Eeuw, op behang in paleizen, in antieke lampen op een deurmat of uithangbord. En tin

is ruig en nét even anders, dat past bij Rotterdam.

Eveline van Wanrooij is met haar humor en gastvrijheid bij uitstek een
promotor van de stad. Heilige Boontjes geeft jongeren een kans en een
toekomst. Er is een tegoedpot waarmee koffie wordt aangeboden aan mensen
die zich dat niet kunnen permitteren. En met authentiek Rotterdams gastvrij,
vriendelijk personeel zijn zij glansrijk winnaar van de Tinnen Ananas Award.
— De jury

https://www.facebook.com/rdambinnenstad/


OVER TINNEN ANANAS

De Rotterdamse gastvrijheidsprijs
Dit jaar wordt hij voor het eerst uitgereikt: de Tinnen Ananas, dé Rotterdamse gastvrijheidsprijs. Deze is bedoeld
om het onderwerp gastvrijheid te laten leven. Bij Rotterdammers, ondernemers, organisatoren en bezoekers. Wat
is gastvrijheid en hoe kan ik daar als Rotterdammer aan bijdragen? 

Tinnen Ananas - ook wel de Tinnen Annie
De winnaar in de categorie 'meest gastvrije Rotterdammer' ontvangt de tinnen Ananas als speldje en mag
zichzelf ‘gastheer of gastvrouw van het jaar’ noemen.
De winnaar in de categorie 'meest gastvrije onderneming' ontvangt de tinnen Ananas als beeld en mag zichzelf
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‘meest gastvrije onderneming van het jaar’ noemen.

Dit is een initiatief van:
Cruise Port Rotterdam, Rotterdam The Hague Airport, Rotterdam Partners, Gemeente Rotterdam, Urban
Department Store Rotterdam, Club 25, St-job, RET, Horeca Rotterdam, Stichting Evenementen Rotterdam, VNO-
NCW regio Rotterdam, Management Partnership International.

Tinnen Ananasnewsroom

http://tinnenananas.pr.co/
http://tinnenananas.pr.co/

