
Rotterdamse 
Vrijheidsmaaltijden

Doe mee aan de grootste Vrijheidsmaaltijd ooit!
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"Ongeacht de zwaarte van het 
onderwerp, het ijs wordt gebroken 
door met elkaar te eten"  
- Burgemeester Aboutaleb
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Beste Rotterdammer,  
Op 5 mei eten we samen, aan duizenden tafels in 
Rotterdam de Vrijheidsmaaltijd. Zo blijven we 
verbonden met elkaar en onze geweldige stad!

Vier 5 mei met  
de Rotterdamse 
Vrijheidsmaaltijden
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Op 5 mei vieren we dat we in 1945 bevrijd zijn. We vieren 
onze vrijheid, en onze open samenleving. Arm en rijk, 
orthodox en liberaal, jong en oud, geboren, getogen of 
pas net aangekomen: samen delen we de stad. Ieder 
bevocht zijn eigen vrijheid, maar steeds op de schouders 
van degenen die voorgingen. Dat mag gevierd worden. 

Op Bevrijdingsdag zoeken we daarom met de 
Vrijheidsmaaltijden de verbinding met elkaar en maken 
we samen goede voornemens. Want je kunt zelf niet vrij 
zijn als je niet vecht voor de vrijheid van een ander. In 
welke stad willen we wonen? Welke stad wensen we voor 
onze kinderen? Bevrijdingsdag aan tafel, als een verbond 
tussen alle Rotterdammers, dat we elk jaar verversen. 
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Wat is een 
Vrijheidsmaaltijd?
Een Vrijheidsmaaltijd 
• Is een ontbijt, lunch of diner; 
• Is voor 2, 4, 10, 50 of nog meer mensen; 
• Is voor iedereen en door heel Rotterdam; 
• Begint met een toost en zorgt voor een    

verbindend gesprek; 
• Is het leukst met een programma om het 

gesprek goed tot stand te brengen; 
• Is een middel om Rotterdammers te laten 

stilstaan bij (on)vrijheden; 
• Smaakt het lekkerst met de Vrijheidssoep 

op het menu.  



Rotterdamse Vrijheidsmaaltijden 2022 Rotterdamsevrijheidsmaaltijden.nl

De afgelopen 10 jaar zijn er al 
honderden vrijheidsmaaltijden 
georganiseerd door het land.
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Wat is een 
vrijheidssoep?
De Vrijheidssoep 
• Is hét gerecht van 5 mei, zoals  

Oud & Nieuw de oliebol heeft; 
• Wordt jaarlijks door een andere chefkok 

gemaakt. In 2021 was dat Yvette van Boven; 
• Wordt jaarlijks voorzien van een nieuw 

ontwerp door Piet Parra. Een collectors 
item dus; 

• Is het meest pretentieloze gerecht uit een 
ieders kookboek.       



Rotterdamse Vrijheidsmaaltijden 2022 Vrijheidssoep.nl

Dit gaan we doen

Van 25.000 in 2020, 50.000 in 2021 naar 100.000 
in 2022! Met tientallen partners serveren we 
een maaltijd bij zorg & welzijnspartijen. 
Particulieren, wijkinitiatieven, scholen en 
bedrijven organiseren of nemen deel  
aan een maaltijd.

Op honderd(en) plekken in de stad kan je 
aanschuiven bij een maaltijd. Op school, op 
je werk, in de wijk, in de horeca of bij je 
t(e)huis. Op Bevrijdingsfestival Zuid-Holland 
en Afrikaanderplein is een XXL editie.

          We maken een documentair fotoserie met 
jonge fotografen. We maken een 
televisieprogramma a la First Dates. We laten 
Rotterdamse makers nieuw werk ontwikkelen en 
we cureren een muzikale playlist aan de hand 
van het thema (on)vrijheid.

We zijn er juist voor hen die een maaltijd 
het meest verdienen. Daarom werken we 
met tientallen zorg- & welzijnspartners 
samen en zorgen we met optredens van 
     artiesten voor een extra bijzondere dag 
         bij een aantal instellingen.

100.000 Rotterdammers eten mee op 5 mei

Speciale aandacht voor zorg & welzijn

Door heel de stad zijn Vrijheidsmaaltijden

Een artistieke campagne over vrijheid
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Word partner van  
de Rotterdamse 
Vrijheidsmaaltijden
Om op 5 mei de Rotterdamse 
Vrijheidsmaaltijden succesvol te kunnen 
organiseren zoeken wij 5 bedrijven die dit 
initiatief willen ondersteunen met een bijdrage 
van 5000 euro.  
Hiermee verbind je je exclusief aan dit initiatief 
als partner en wij dragen zorg voor de 
zichtbaarheid hiervan.  



Wat het jou oplevert

Mail ons

Of bel Rob Ittmann  
op 06 22 24 21 77 

Bouw mee aan een beschavingsoffensief 
De Rotterdamse Vrijheidsmaaltijden zijn een ankerpunt 
van een nieuw begin, van buur tot buur en van wijk tot 
wijk. Samen laten we 100.000 Rotterdammers reflecteren 
op de (on)vrijheden in de samenleving. Nieuwe 
verbindingen komen tot stand waardoor we de vrijheid 
beter met elkaar kunnen delen. 
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Een vurrukkullukke, sociale soep als aandenken  
of teamactiviteit 
De Vrijheidssoep is een waar collectors item dat je als 
trofee kan houden. Een paar voor jou, of je team, en 
bovenal een paar voor kwetsbare Rotterdammers die je 
er enorm mee helpt.  

Positioneer je als frisse, betrokken club 
Door mee te doen wordt je zichtbaar onderdeel van een 
hands-on sociale beweging, die zich inzet voor de 
maatschappij. Wij maken dat via verschillende 
communicatievormen kenbaar. In overleg kan dat op 
social media, nieuwsbrieven, posters en in de media. 

Heb je interesse om partner te 
worden? Geweldig!  



Facts & Figures
Vrijheidsmaaltijden 2021

        50.000 Rotterdammers bereikt, waarvan ruim  
35.000 kwetsbare stadsgenoten 
Van 20.000 deelnemers in 2020 naar de ambitie 
voor 100.000 deelnemers in 2022. Tenminste 100 
maaltijden worden georganiseerd. 

        Ruim 80 zorg & welzijnslocaties en 20+ 
organisaties supporten de Vrijheidsmaaltijden 
Van Humanitas en SNTR tot Erasmus MC en de 
Zonnebloem. Ook bedrijven als Unox, Gers!, Theater 
Zuidplein en Rotary's zijn supporter.  

        Landelijk concept met veel lokale en 
landelijke media-aandacht 
NRC, Volkskrant, NOS, Radio 1, Rijnmond , OPEN en 
Operator Radio: in totaal ruim 200.000 euro aan 
free publicity. 

       Jong en oud zeer positief  
Deelnemers geven de Vrijheidsmaaltijden een 8.7 
en willen graag volgend jaar weer meedoen. Ook 
partners geven aan graag weer betrokken te 
worden. 
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Team

Annabel Draaijers.  
fondsenwerving en programma 
zorg & welzijn 
werkt bij o.a. Motel Mozaique, 
Pleinbioscoop Rotterdam en 
Rotterdamse Dakendagen 

Bas van Asdonck  
communicatie en promotie 
oprichter van Vegan Indo Comfort 
Food bedrijf Tibasco

Hakan Azman  
maaltijden horeca 
oprichter van DÂK en bedrijfsleider bij KINO 

Jeanette Verdonk  
PR & Marketing 
werkt als senior marketeer bij BlueCity en freelance 
marketeer bij o.a. Boijmans Depot 

Kelly Leeuwis  
initiator 
oprichter van o.a. Kongsi, Buurtpost en Pret Peloton 
en programmamaker bij Blue City 

Richard Nazier  
programma Afrikaanderplein en wijkmaaltijden 
programmamaker bij o,a, MONO, Theater Rotterdam 
en Theater Zuidplein, oprichter van o.a. The Function 

Rob Ittmann  
partnerships en maaltijden bedrijven en onderwijs 
directeur bij Rotterdam Central District 

Tom Tomasowa  
productie & vrijwilligerscoördinator 
producent bij o.a. Motel Mozaïque en Kongsi

Bevlogen, jong en representatief

Berend van Zanten  
initiator 
initiator van o.a. Groenemorgen, DÂK, OASE, 
1000Geveltuinen en NK Tegelwippen  

Enoma Amayo  
programma 
werkt als programmamaker en marketeer bij 
o.a. Motel Mozaique en Music Matters 

Geert van Emden  
zorg- & welzijnspartner-ships en wijkmaaltijden 
oprichter van Kongsi en muzikant bij St. Solaire



"Schitterend initiatief! Op momenten 
als dit voel ik me extra trots om geboren 

en getogen Rotterdammer(t) te zijn!” 
- Marie Deelnemer 2020 

Mail Rob Ittmann

Of bel hem op  
06 22 24 21 77 

Interesse om partner te 
worden van de Rotterdamse 

Vrijheidsmaaltijden? Geweldig!


