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Award voor de meest gastvrije Rotterdammer
Wie wint de Tinnen Ananas 2018?

Dit jaar zal voor de tweede keer de Tinnen Ananas worden uitgereikt; dé

gastvrijheidsprijs van Rotterdam. De prijs is bedoeld om het onderwerp

gastvrijheid te laten leven bij Rotterdammers, ondernemers, organisatoren en

bezoekers.

Van 10 december t/m 23 december kan iedereen via www.tinnenananas.nl de meest gastvrije

onderneming en de meest gastvrije Rotterdammer nomineren. Dit doe je door het insturen van

een naam, eventueel een foto en een uitgebreide toelichting. Van 14 januari t/m 28 januari kan

er vervolgens gestemd worden op de genomineerde gastvrije Rotterdammers.

Uitreiking

Op dinsdag 29 januari, tijdens het Binnenstad Symposium, wordt voor beide categorieën een

winnaar bekend gemaakt. Een vakjury kiest een winnaar uit de top 20 genomineerde bedrijven

en de Rotterdammers stemmen op de meest gastvrije Rotterdammer. De meest gastvrije

onderneming gaat er met de Tinnen Ananas Award vandoor en de meest gastvrije

Rotterdammer krijgt de Tinnen Ananas als speldje.

De Tinnen Ananas
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http://www.tinnenananas.nl/


OVER TINNEN ANANAS

De Rotterdamse gastvrijheidsprijs
Dit jaar reiken we 'm voor de tweede keer uit: de Tinnen Annie; dé gastvrijheidsprijs van Rotterdam. De prijs 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
‘meest gastvrije onderneming van het jaar’ noemen.

Platform Gastvrij Rotterdam
De gastvrijheidsprijs van Rotterdam is een initiatief van Platform Gastvrij Rotterdam.  Het Platform Gastvrij
Rotterdam is aan adviesorgaan dat 4 á 5 maal per jaar bijeenkomt ten behoeve van de gastvrijheid in de stad
Rotterdam.

‘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, wat past bij Rotterdam.
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