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MIXBLIK, VAN DROOM
NAAR ONDERNEMING
Welkom allemaal! Onze eerste nieuwsbrief. Wat zijn we
grote stappen aan het nemen. Een jaar geleden bestond
Mixblik uit enthousiaste plannen en grote dromen aan de
keukentafel. Dat is nu wel anders. De ene dag maken we
een tekening voor de inrichting van onze
productieruimte, de volgende dag testen we met een
aantal vrouwen recepten voor nieuwe stoofpotjes en op
zaterdag staan we zo maar op de Rotterdamse Oogst
Markt. Geen moment zitten wij stil.
De afgelopen maanden heeft Mixblik een aantal heel
mooie toekenningen gekregen van vermogensfondsen
waardoor de plannen steeds beter gerealiseerd kunnen
worden. Daarnaast hebben wij ook een prachtig bedrag
opgehaald met de crowdfundingsactie. Wat zijn we blij
en dankbaar voor deze steun! Later meer hierover.
In deze nieuwsbrief vind je foto's en verhalen van al onze
hoogtepunten van de afgelopen maanden. Veel
leesplezier en we hopen je snel te zien bij de wekelijkse
maaltijd op de markt!

Wat was het verhaal
ook alweer?!
Een jonge, optimistische en eigenwijze
onderneming die met hartstocht werkt aan
duurzame producten met een maatschappelijke
impact. Het resultaat: ingeblikte stoofmaaltijden.
Gemaakt door vrouwen met een
vluchtelingenachtergrond en bereid met lokaal
geproduceerde groenten.

Vanuit de combinatie van koken en werken is het
idee ontstaan om een blikfabriek te starten: een
veilige werkplek waar deze vrouwen zichzelf
kunnen ontwikkelen. Een eigen fabriek biedt een
scala aan activiteiten waardoor de vrouwen tal
van vaardigheden opdoen: administratie, sales,
netwerken, productontwikkeling en ga zo maar
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Mix
Leerwerktrajecten naar werk

Er is bij Mixblik altijd plaats voor 10
deelneemsters. Tijdens het leer-werktraject

t!
k
r
ma
e
d

Wat een feest! Op 30
januari stond
Mixblik voor het
eerst op de markt
met een heleboel
heerlijke producten.

maken ze kennis met de Nederlandse
arbeidscultuur en behalen de vrouwen een
aantal certificaten. Een goede voorbereiding
voor een volgende stap!

Versterking lokale voedselketen

We werken zoveel mogelijk met regionaal
geproduceerde en biologische ingrediënten.
Door de stoofmaaltjes ook nog te conserveren
kan je ons product heel efficiënt gebruiken. Dat
zorgt voor minder verspilling én minder
voedselkilometers!

Blik is super-duurzaam!

Blik kan eeuwig gerecycled worden zonder
waarde te verliezen. Er zijn geen nieuwe
grondstoffen nodig voor het
verpakkingsmateriaal. Daarnaast is blik licht en
houdbaar buiten de koeling. Dat betekent weinig
energieverspilling in transport en opslag. Trek er
nog maar één open!

Zo waren onder andere onze potten Slisi (Eritrese
pittige rode saus) te koop en kon je voor de lunch een
lekkere enjera met verschillende toppings halen.
Voor de koukleumen was het ook niet getreurd want
we hadden verse warme sambusa’s.
We staan de komende tijd tweewekelijks op de
Rotterdamse Oogst en uiteraard hopen we iedereen
te mogen verwelkomen. De volgende datum is 13
februari. Vanwege de kou van 11.00-15.00. Tot dan!

€ 9.376

CROWDFUNDING: EEN GEWELDIG SUCCES!

De teller van de crowdfundingstaat op een
duizelingwekkend hoog bedrag van €9.376.
Dankzij al deze donaties komt ons doel: het
aanschaffen van een autoclaaf (een hele grote
snelkookpan om de blikken lang
houdbaar te maken) steeds dichterbij. We willen ieder van de
donateurs ontzettend
AMANDA,
LEEFTIJD 5
bedanken voor hun donatie. Ook willen we graag alle donateurs uitnodigen om hun
tegenprestatie op te komen halen.

Donaties van €26,- tot €50,-: Eén gratis afhaalmaaltijd of een pot Slisi af te halen op
donderdag tussen 17.00 en 19.00 in het Wijkpaleis (te Rotterdam).
Donaties van €51,- tot €100,-: Twee gratis afhaalmaaltijden of twee potten Slisi af te
halen op donderdag tussen 17.00 en 19.00 in het Wijkpaleis (te Rotterdam).
Donaties boven de €100,-: Jullie ontvangen binnenkort apart een berichtje over het
verrassingspakket!
Alle donaties komen ten behoeve van de autoclaaf: het
apparaat om blikken mee te steriliseren (= lang houdbaar
maken). We hebben het doel om deze machine in april
aan te schaffen. Op de foto hiernaast zien jullie alvast hoe
'ie eruit gaat zien :)
We hebben het doelbedrag van €13.000 euro gesteld dus
ben je geinspireerd geraakt om te doneren? Klik hier!

TNEMITROSSA TEH

SLISI
Pittige saus uit Eritrea. Nu nog in
pot maar binnenkort in blik. Heerlijk
bij aardappels, rijst of brood. Een
eitje erbij en je maaltijd is
compleet.

SAMBUSA'S
Sambusa's zijn lekker bij de borrel.
Deze deeghapjes hebben we in de
smaken feta en aardappel-wortel
(vegan). Mmm...!

EVEN VOORSTELLEN

SYNFIA, CONGO

Synfia is actrice. Niet zomaar eentje, maar een
echte autodidact. Nooit kreeg ze de kans om
naar school te gaan, om te leren lezen en
schrijven. In een vluchtelingenkamp heeft zij
zichzelf de Franse en Engelse taal aangeleerd.
Synfia heeft in Afrikaanse films geacteerd en
wil er alles aan doen om in Nederland ook een
kans te krijgen.

BERHAN, ERITREA

Berhan is een echte aanpakker. Ze houdt van
koken, boodschappen doen en opruimen.
Vooral samen met anderen, er is geen groter
gezelligheidsdier! Berhan bakt de heerlijkste
taarten en verkoopt ze ook nog als de beste!
Berhan wil de Nederlandse taal nog beter
leren spreken. Evenals Hollandse gerechten
leren maken.

AFHAALMAALTIJDEN
Elke donderdag koken de vrouwen van
Mixblik een heerlijke maaltijd die je voor

€5,- kan komen halen! Neem wel je eigen
bakje mee. Afhalen tussen 17.00-19.00

Locatie: Het Wijkpaleis
Claes de Vrieselaan 72, Rotterdam

Agenda februari
13 februari: Mixblik op de Rotterdamse
Oogstmarkt op het Noordplein.

18 februari: Afhaalmaaltijd in het
Wijkpaleis (17.00-19.00).

25 februari: Let op! GEEN
afhaalmaaltijd in verband met de
voorjaarsvakantie.

27 februari: Mixblik op de Rotterdamse
Oogstmarkt op het Noordplein.

Mixblik wordt mede
mogelijk gemaakt door

