
Wat hebben we veel stappen vooruit gezet in de
afgelopen weken. We hebben onze eigen

webshop en zijn begonnen aan het creëren van
nieuwe gerechten in blik. Niet te vergeten, we

hebben officieel intrek genomen op de
Rochussenstraat 250.

 
Zoveel leuk nieuws, wij wensen jullie veel

leesplezier!
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IN DEZE NIEUWSBRIEF WELKOM TERUG!

MIXBLIK: DE NIEUWSBRIEF
 



Silsi, onze authentieke tomatensaus vol verrassingen, bereid met verse uien en berbere. 
Eritreeërs delen de maaltijd met enjera, een zuurdesem platbrood. Silsi smaakt overigens
evenzo heerlijk bij ouderwetse aardappelen, rijst en pasta. Of je eet het gezellig als dip

bij de borrel.
 

Linzenstoof, onze saus met uien, tomaten, berbere, gember en natuurlijk linzen. Met dit
gerecht kan je alle kanten op. Je eet het als lunch of diner. Op brood, een toastje of als

hoofdbestanddeel van je maaltijd. Lekker met rijst of brood. 
 

Onze humus is uniek door de grote hoeveelheid tahin die we gebruiken. Dit proef je terug
in de notige smaak. Onze humus is een combinatie van de favoriete recepten van Anisa uit

Koerdisch Syrie en Berhan uit Eritrea.
 

Vind je de keuze te moeilijk, schaf dan een proefpakket aan. Deze is ook leuk om te geven
aan vrienden en familie. Wil je nou zo een soort pakket geven maar wil je dat deze leuk

ingepakt wordt, ga dan voor ons cadeau pakket.
 

Ook zijn we de laatste maanden bezig geweest met het creëeren van een heerlijk
cachupa recept om in te blikken. Hou onze website en sociale media in de gaten voor het

laatste nieuws hierover.
 

Vind deze heerlijke gerechten in blik en de pakketten op onze nieuwe webshop!
 

https://mixblik.nl/shop/
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EVEN VOORSTELLENEVEN VOORSTELLEN

Maak kennis met enthousiaste
en lieve Lydia. Ze is een

levenscoach en vrijwillger bij
Stichting Mixblik. Lydia houdt
van een stuk fietsen, plaatst
mooie foto's op Instagram en

leert een aantal van onze
vrouwen hoe ze moeten

boekhouden. 

Maak kennis met het tweede
leukste duo van Stichting

Mixblik! Op links zie je Ibrahim,
onze alles-man. Op rechts zie
je de chef der chefs, Tijmen. 

Ze zorgen altijd voor een
gezellige sfeer en een leuke

werkvloer. Waar zouden wij toch
zijn zonder deze toppers.

Lydia van Geest

Ibrahim & Tijmen



NIEUWE LOCATIE

NIEUWE VIDEO

2 juni, de officiële opening van onze nieuwe inblikfabriek. Het was een
geweldige dag met lekker eten gezelligheid! Ondertussen zijn we al
helemaal gesetteld en zijn we hard aan het werk om de productie op

te schalen.
Wat zijn we blij met de mooie keuken en heerlijke werkplek. We kijken

terug op de opening met veel liefde en dankbaarheid.
 

 Iedereen die ons heeft geholpen dit mogelijk te maken: enorm
bedankt!

Sinds de vorige nieuwsbrief, hebben wij
ook een nieuwe informatieve video over
de stichting. MT Mediadesign heeft ons

gefilmd in het wijkpaleis op een typische
drukke dag. Wij zijn super blij met het

eindresultaat. Zie de video, die gelinkt is
aan de foto hiernaast, voor het

eindresultaat. Hiernaast hebben wij ook
de mooiste foto's mogen ontvangen,

deze kun je bekijken op onze Facebook-
pagina.

https://www.youtube.com/watch?v=sSYZjeKiURc


van beek donner 
stichting 

E-mailadres: info@mixblik.nl

En... vergeet ons niet te volgen op
onderstaande sociale media!

Aankomende donderdag 30 juni serveren
wij de allerlaatste versgemaakte maaltijd
van de vrouwen van Mixblik bij het
Wijkpaleis op de Claes de Vrieselaan 72a! 

Mixblik wordt mede 
mogelijk gemaakt door Contactgegevens
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