Sponsorbrochure

Hartige Samaritaan
Pop-up restaurant voor en door vluchtelingen

Inleiding

Wat doet u voor
vluchtelingen?
In uw handen hebt u de sponsorbrochure van Hartige Samaritaan.
Hartige Samaritaan is een pop-up restaurant waar vluchtelingen en
Nederlanders vrijwillig samenwerken om de gasten een fijne maaltijd
aan te bieden. Bij Hartige Samaritaan komen culturen samen en ontmoeten vluchteling en Nederlander elkaar. Het restaurant is een geweldige en makkelijke manier om vrijwilligerswerk te doen in de keuken, bediening of het avondprogramma voor en met vluchtelingen.
Om het restaurant te openen is geld nodig , bijvoorbeeld voor de
huur van een pand en de ingrediënten voor het eten. Daarnaast zijn
veel materialen nodig voor in de keuken en voor de aankleding in de
eetzaal. Voor een succesvol verloop is Hartige Samaritaan een zoektocht naar donateurs en sponsoren begonnen. In deze folder wordt
meer uitgelegd over Hartige Samaritaan en hoe u mee kunt helpen
dit project te realiseren.
Met uw sponsoring maakt u het ook mogelijk dat na sluiting van het
restaurant de lokale vluchtelingen verder geholpen worden. Integreren in een nieuwe cultuur en de taal leren kost helaas meer tijd dan
de maand die het restaurant open is. Daarom geven we de winst die
gemaakt wordt aan een lokaal project van Stichting Timon, dat de
minderjarige vluchtelingen verder de maatschappij in helpt.

Vluchtelingen die hier
komen, kunnen op ons
rekenen
Bijna 5 miljoen Syriërs
zijn tot nu toe hun land ontvlucht

86% in ontwikkelingsland

slechts 14% van de vluchtelignen heeft een goede opvang

1,25 miljoen vluchtelingen
vroegen in 2015 asiel aan in de EU

8.442 vluchtelingen

vroegen in de eerste helft van 2016 asiel aan in Nederland

Planning

Wat moet er gebeuren?

Goede begeleiding en
snelle integratie

Voordat de Hartige Samaritaan opengaat van 25 februari tot 25 maart
2017 wordt er hard gewerkt door studenten, vluchtelingen en andere vrijwilligers om dit restaurant tot een succes te maken. Het doel
is om Nederlanders en vluchtelingen te laten integreren en elkaar te
accepteren. Door de vluchtelingen mee te laten werken in het restaurant, wordt de integratie tussen deze verschillende groepen in de
Nederlandse maatschappij bevorderd. De vluchtelingen zullen sneller
de Nederlandse taal beheersen en door kennis te maken met de Nederlandse gewoontes en cultuur, eerder hun draai in de samenleving
vinden. Hartige Samaritaan neemt het onbegrip bij de Nederlander
weg en geeft een gezicht aan de vluchteling.

Voorbereidingen door
commissies

Sponsoring en crowdfunding voor financiering

Pop-up restaurant
opent 25 februari 2017

Resultaat gaat naar
stichting Timon

Doelen

Wat levert het op?
U kunt uw naam verbinden aan een maatschappelijk betrokken project waar de hele stad en regio positief over zal spreken.
Hartige Samaritaan zal in heel Delft een maand lang, maar ook de
periode daaromheen veel aandacht krijgen in de media. Als uw logo
op de posters staat of uw naam misschien zelfs genoemd wordt in de
krantenberichten levert dat goede reclame op. Bovendien verwacht
Hartige Samaritaan zo’n 1600 eters die allemaal uw logo of bedrijfsnaam op bijvoorbeeld de menukaart of de placemats zullen zien. Misschien wordt er zelfs wel een menu naar u vernoemd.
Hartige Samaritaan zal voornamelijk worden georganiseerd door studenten die studeren aan de Technische Universiteit Delft. Dat betekent dat sponsoring voor technische en innovatieve bedrijven nog
interessanter kan worden. Hartige Samaritaan zal veel aandacht krijgen op de TU Delft en er zullen waarschijnlijk veel studenten komen
eten. Dit is voor bedrijven dus een grote kans om gemakkelijk veel
technische studenten te bereiken. Verder is Hartige Samaritaan een
mooie gelegenheid voor een bedrijfsuitje. Komt u met uw bedrijf of
afdeling eten bij Hartige Samaritaan?
Uiteindelijk gaat het erom dat we met Hartige Samaritaan vluchtelingen en Nederlanders laten integreren en elkaar accepteren. Het is
fantastisch om samen onze mogelijkheden en middelen hiervoor in
te kunnen zetten.

Samenwerking & Integratie

25 vluchtelingen met Nederlanders vrijwillig laten samenwerken in een restaurant dat geopend
is voor een periode van vier weken vanaf 25 februari en plaats biedt aan 60 gasten;

Werkervaring voor vluchtelingen

Statuszoekers en -houders uit de regio Haaglanden twee tot tien vrijwilligerswerkplekken per
avond aanbieden om werkervaring op te doen;

Cultuur & Acceptatie

Vluchtelingen en Nederlanders kennis laten maken met elkaars culturen door middel van een
driemaal weeks, cultureel avondprogramma, aansluitend op de maaltijd;

Geld voor goed doel

Een geldbedrag van minimaal €5000,- ophalen
voor Stichting Timon, een stichting die aansluit
bij de doelen van Hartige Samaritaan.

Stimuleren en activeren

De gasten na afloop stimuleren om deel te nemen aan andere vluchtelinggerelateerde initiatieven door actief informatie hierover aan te bieden
in een persoonlijk gesprek

Sponsoring

Online

Hoe kunt u helpen?
Hartige Samaritaan is volledig afhankelijk van gulle giften in de vorm
van producten of liquide middelen. Bij producten kunt u denken aan
alle producten die nodig zijn om een restaurant voor een maand te
runnen, bijvoorbeeld groente, zuivel, rijst en drank, maar ook aan kantoorartikelen, keukenapparatuur en gereedschap om het pand te verbouwen. Verder kunt u denken aan leningen, overtollige producten
of andere diensten die u kunt leveren. Alle producten die uiteindelijk
niet gesponsord kunnen worden, moeten worden gekocht. Daarom is
gewoon geld ook van harte welkom! Rechts ziet u de sponsorpaketten die door ons samengesteld zijn. Hiermee helpt u ons op weg en
krijgt u de mogelijkheid uw onderneming te promoten.
Wij zijn het meest geholpen met gratis producten en geldbedragen,
maar wanneer dat voor u niet haalbaar is, is een korting ook van harte
welkom. Met uw hulp wordt het project een groot succes!

Objecten sponsoren

Naast reclame in het restaurant, op promotiemateriaal en online kunt u ook speciale
onderdelen in het restaurant sponsoren. Dit
onderdeel zal dan in samenwerking met uw
bedrijf worden ontworpen. De naam van uw
bedrijf wordt dan duidelijk verbonden aan dit
gedeelte van het restaurant. Als u vragen of
suggesties heeft voor andere onderdelen, die
u zou willen sponsoren dan denken we graag
met u mee.

*Bijvoorbeeld:
- Bar
- Gaderobe
- Kleding
- Decoratie
- Podium
- Menukaart
- Borden/kopjes
- Kassa

Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om in overleg zelf een sponsorpakket samen te stellen.
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Partners

Wie helpen mee?
Om dit project een succesvol te maken werken we nauw samen met
verschillende instanties die zich inzetten voor vluchtelingen en personen die ons kunnen helpen tijdens het project.

Stichting Timon

Timon vangt sinds oktober 2015 alleenstaande minderjarige vluchtelingen met een status op. Deze ontheemde kinderen en jongeren
zijn zonder ouders en familie naar Nederland gevlucht. Timon heeft
zo’n 30 kleinschalige woonvormen waar alleenstaande vluchtelingen
van 14-18 jaar worden begeleid. De begeleiding richt zich op zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.
www.dichterbijvluchtelingen.nl

Vluchtelingenwerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
www.vluchtelingenwerk.nl

Nawoord
Deze folder heeft u waarschijnlijk in handen naar aanleiding van een
gesprek met één van de medewerkers van de Hartige Samaritaan.
Mocht dat niet zo zijn en bent u wel enthousiast geworden voor het
project, neem dan contact op met de sponsor- en inkoop commissie.
Tot slot wil ik u hartelijk bedanken voor het lezen van deze brochure.
De sponsor- en inkoop commissie hoopt u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven om een keuze te maken in het steunen van
dit uitzonderlijke project. Met dit project hoop ik wat bij te kunnen
dragen aan een wereld waarin mensen elkaar accepteren, respecteren en liefdevol met elkaar omgaan. Vanuit mijn enthousiasme en het
enthousiasme van het team hoop ik dan ook dat u mee wilt helpen
aan de wereld.
Met vriendelijke groet,
Gerianne Boer
Voorzitter Sponsor-inkoop commissie Hartige Samaritaan

Contact
Wilt u ook graag helpen, of bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met
u mee over verschillende sponsormethodes.

Sponsor-inkoop@hartigesamaritaan.nl
06 42853406

Hart voor vluchtelingen
www.hartigesamaritaan.nl

Logo van de drukker

