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Welkom! Leuk dat je onze tweede nieuwsbrief leest.
De afgelopen 2 maanden is er veel gebeurd bij
Mixblik. We heten twee nieuwe vrouwen welkom  in
onze groep: Jihan uit Syrie en Akberet uit Eritrea.
Deze gemotiveerde dames hebben hun draai gevonden
en introduceren nieuwe overheerlijke recepten.

Ook zijn de Mixblikkers hard bezig geweest om een
geschikte productieruimte te vinden. Na lang zoeken
bleek  de juiste locatie recht onder onze neus te liggen.
We mogen gebruik maken van een schuur in de tuin van
Het Wijkpaleis. Om daar de inblikfabriek van te maken, is
er flink verbouwd: de ruimte dient namelijk HACCP-proof
te zijn voor voedselveiligheid.  
Het was een behoorlijk proces, maar de schuur is
omgetoverd  tot een prachtige productieruimte.

We wachten nu alleen nog op de autoclaaf (de machine
voor het conserveren), die in de komende maand vanuit
Spanje onze kant op komt. Dan kunnen we echt van start
met de eerste productie. Stay tuned!  
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Van fietsenschuur tot blikfabriek! 

Wat een transformatie! De  fietsenschuur op de binnenplaats van het Wijkpaleis  wordt de heuse
inblikfabriek van Mixblik. We hebben de afgelopen maand veel werk verzet om deze ruimte

geschikt te maken voor een hygienisch proces. Eerst moest er een gat gegraven worden om de
krachtstroomkabel op te vissen, daarna was het tijd voor een metamorfose binnen: plafond

schilderen, vloer schilderen, wandpanelen plaatsen. Met behulp van familie, vrienden en
fantastische krachten uit het Wijkpaleis is het helemaal gelukt. Natuurlijk willen we Floris en

Justin van het Wijkpaleis extra bedanken, die een prachtige voorpui gemaakt hebben!  

Yes! Dit zijn de felsmachines, die nodig
zijn om de deksel op het blik te

bevestigen. Eén van deze machines lenen
wij van Trivium Packaging. Beide
machines zijn door de geweldige

werkplaatsmedewerkers van dit bedrijf
helemaal goed afgesteld en onderhouden.

Dankjulliewel! 
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Steeds meer volgers op de socials!

Onze samenwerkingspartner
Zorgvrijstraat heeft een

ontzettend leuk filmpje gemaakt
over het reilen en zeilen van

Mixblik op donderdag. Bekijk het
filmpje via de onderstaande link.
Daar vind je ook het recept van

Anisa's lekkere broodjes!  

https://www.zorgvrijstaat.nl/recepten/

https://www.zorgvrijstaat.nl/recepten/


Wow, de eerste dag dat Akberet bij Mixblik was, waren we
meteen verkocht. Akberet werd geïntroduceerd door Synfia en
we hebben haar niet meer laten gaan. Deze lieve vrouw uit
Eritrea is tot op het bot gemotiveerd om de Nederlandse taal
onder de knie te krijgen en geniet vooral van het contact met de
klanten. Ze is niet bang om een praatje te maken, haar taal gaat
met rasse schreden vooruit. Akberet heeft net zoals de meeste
andere vrouwen van Mixblik een heel pittig verleden en we zijn
heel blij dat zij nu haar plekje in Nederland én bij Mixblik heeft
gevonden.  

Dankzij onze 122 donateurs hebben we het prachtige
bedrag van €9.931 ingezameld. We kunnen nu echt
bijna de autoclaaf (machine voor het inblikken) kopen
die we nodig hebben. We  hebben ook goed nieuws:
we krijgen 10% korting van de producent! Hierdoor
hebben we onze crowdfunding bijgesteld naar
€10.500. Dat betekent dat er nog maar €569 mist. 

Help jij ons door je vrienden en familie die nog niet
gedoneerd hebben linkje te sturen om ons te helpen?
Als we samen nog 50 mensen motiveren die €10
doneren zijn we er!  

Ontmoet onze nieuwe aanwinst Jihan! Jihan komt uit Syrië
waar zij samen met haar moeder een cateringbedrijf
runde.En dat hebben wij geweten! Deze powervrouw kent de
heerlijkste traditionele recepten die zij nu ook voor Mixblik
maakt. Samen met Anisa gaat Jihan een lekkere soep
ontwikkelen voor onze eerste productie blikken.  

JIHAN

AKBERET

https://gofund.me/41081f6f

Deel de link! 

https://gofund.me/41081f6f
https://gofund.me/41081f6f


6 mei: Géén  afhaalmaaltijd ivm

schoolvakantie. 

8 mei: Rotterdamse Oogstmarkt,

Noordplein, 10.00-17.00.

13 mei: Géén afhaalmaaltijd ivm

Hemelvaart. 

20 mei: Afhaal/aanschuifmaaltijd, Het

Wijkpaleis (Claes de Vrieselaan 72), 17.00-

19.00. 

22 mei: Rotterdamse Oogstmarkt,

Noordplein, 10.00-17.00.

27 mei: Afhaal/aanschuifmaaltijd, Het

Wijkpaleis (Claes de Vrieselaan 72), 17.00-

19.00. 

Voor de laatste updates over onze

activiteiten, het menu en andere leuke

weetjes... Volg ons op Facebook of

Instagram!  

Mixblik wordt mede
mogelijk gemaakt door  Agenda mei 

https://www.facebook.com/mixblik/?ref=py_c
https://www.instagram.com/mixblik/

