Be social,
buy social

CRE8 Social Venture

Inspiratie voor duurzame en sociale
cadeaus, locaties, bedrijfsuitjes,
borrels, lunches en meer.

Uit eten, borrel
of lunch?
Plaats mens
en milieu in
het hart van
je gezelschap

Brouwerij de Prael
Sociaal bierlokaal en restaurant.
Rondleiding mogelijk. deprael.nl
Buurtboerderij Ons Genoegen
Gerund door cliënten van
de Regenbooggroep.
buurtboerderij.nl

Pits Keuken
Lunchlokaal, gerund door jongeren
van Spirit. depitskeuken.nl

De Huiskamer van Rembrandt
Sociaal buurtcafé voor
ontbijt, lunch en diner.
dehuiskamervanrembrandt.nl

Proefzaak Brouwerij Kleiburg
Sociale brouwerij waar je ook
terecht kan voor fish & chips,
Marokkaanse tajine en kalfs- of
vega burgers. deproefzaak.nl

De VerbroederIJ
Restaurant en sociale buurthotspot
aan het IJ. deverbroederij.nl
Dignita
Restaurant dat kwetsbare groepen
kans geeft om weer aan het werk
te komen. eatwelldogood.nl

A Beautiful Mess

A Beautiful Mess
Restaurant in voormalige
wasruimte van de Bijlmerbajes.
Midden-Oosterse gerechten
geserveerd door vluchtelingen
die hier een trainingstraject
volgen. abeautifulmess.nl

Café de Ceuvel
Cafe en circulaire hotspot. Ook
catering. deceuvel.nl

Ctaste
Proeverijen in het donker met
visueel beperkte obers. ctaste.nl
De 7 Deugden
Sociale brouwerij die werk
biedt aan Amsterdammers met
een beperking. Proeverijen en
rondleidingen. de7deugden.nl
De Buren
Lunchcatering en buurt
restaurants in diverse stadsdelen.
cordaan.nl/de-buren

Happy Tosti
Sociaal lunchrestaurant gerund
door Happy Heroes met een
arbeidsbeperking. happytosti.nl
Iambe bakkerij
Biologische bakkerij met
brood en banket gemaakt
door Amsterdammers met een
beperking die dagbesteding
volgen. iambe.nl
Instock
Restaurant dat voedselverspilling
tegengaat. instock.nl
- Ruimteverhuur mogelijk.

Restaurant Freud
Waar mensen vanuit arbeidsmatige dagbesteding meewerken
aan het neerzetten van een
maaltijd. restaurantfreud.nl
Resto van Harte
Gezonde en betaalbare maaltijden
en plek om bij te praten met
buurtgenoten. restovanharte.nl
Tante Tosti
Bouillons en tosti’s van ooms
en tantes. tantetosti.net
Theehuis de Akermolen
Theehuis en expositieruimte
waar mensen met een
verstandelijke beperking werken.
deakermolen.nl

Bloemen
of cadeau?
Ga voor duurzaam
en sociaal

Bijzonder Amsterdams
Cadeaus met sociale impact.
cordaan.nl/bijzonder-amsterdams
BORO*MINI
Sociale en duurzame
kraamcadeaus. boromini.com
CRE8 Social Venture
Sociale & duurzame cadeaus.
c-r-e-8.nl/shop
The Flower Family
Duurzaam geteelde bloemen
met sociale impact.
theflowerfamily.nl
Hout van je Stad
Snijplanken gemaakt in
samenwerking met sociale
werkplaats Pantar.
houtvanjestad.nl

Blend Amsterdam
Hout van je Stad

Looped Goods
Circulaire cadeaus van
uiteenlopende ondernemingen.
loopedgoods.com
Roads Maakt
Circulaire en sociale cadeaus.
roadsmaakt.nl
Tiny Miracles
Papieren vazen handgemaakt door
eerlijk betaalde vrouwen in India.
pepeheykoop.nl/tiny-miracles
Tjalle & Jasper
Lampen gemaakt in samenwerking
met sociale werkplaats Pantar.
van-tjalle-en-jasper.com
The Upcycle
Upcycled cadeaus met
sociale impact.
theupcycle.nl

Locatie voor
een bijeenkomst?
Draag bij aan een plek voor
Amsterdammers op zoek naar werk

50|50 Food
5050-workcenter.nl/pagina/food

Beeldend Gesproken
beeldendgesproken.nl

Bijzonder Amsterdams
cordaan.nl/locatie/bijzonderamsterdams-de-conceptstore

Villa Buitenlust
villabuitenlust.com

Blend Amsterdam
blend.amsterdam
Impact Hub Amsterdam
amsterdam.impacthub.net
Jungle
jungle.amsterdam

De Waterheuvel
waterheuvel.nl
MidWest
inmidwest.nl

Kijk voor meer aanbod op de
‘Uit eten, borrel of lunch’ pagina.

Beeldend Gesproken
Gallery Talk Workshop met
kunst van mensen met een
geschiedenis van psychische
gezondheidsproblemen die werken
aan herstel. beeldendgesproken.nl
Only Friends
Ervaar sporten met een
beperking, zoals rolstoel
basketbal. onlyfriends.nl

Teamuitje?

Plastic Whale
Plasticvissen op de Amsterdamse
grachten. plasticwhale.com

Bouw aan je team
én aan de stad
Plastic Whale

Amsterdamsche Zeepfabriek
Workshop waarbij je in drie uur
zeep leert maken.
amsterdamschezeepfabriek.nl
Amsterdam Underground
Stadswandeling over De Wallen
met een professionele gids, die
dakloos of verslaafd is geweest.
amsterdamunderground.org
Chocolatemakers
Rondleiding, chocolade maken
en opeten. chocolatemakers.nl

CRE8 Social Venture
Workshops 3D-ontwerpen
en lasersnijden. c-r-e-8.nl

Rederij Lampedusa
Alternatieve tours en cruises
in en rond Amsterdam waar
statushouders hun verhaal delen
en vertellen over hoe immigratie
de stad heeft gevormd.
rederijlampedusa.nl

Shootlab
Maak een videoproductie met
je team met hulp van jongeren
met autisme. shootlab.nl
Starters4Communities
Teamuitjes met tour langs
initiatieven in de stad op het
terrein van bewonersparticipatie
of lokaal sociaal ondernemen.
starters4communities.nl
The Chairmen at Work
Stoelmassages op werk door
mensen met een visuele beperking.
thechairmenatwork.com
The Upcycle
Upcycling workshops.
theupcycle.nl
Zeefdrukmakers
Drukken alles op papier en
textiel. Kijk mee tijdens het
maakproces. zeefdrukmakers.nl

Fun Forest
Avonturen in het Amsterdamse
Bos: klimparcours, teamgames
en suppen. funforest.nl
GildeLab
Atelier met workshops over
textiel en leer. hetgildelab.nl

Voor meer aanbod zie:
buy-social.nl
socialezaken.info/nl/gemeente

Gemaakt door:
Bureau Social Return, Sociaal
Werkkoepel en Amsterdam Impact
Redactie:
Amsterdam Impact
www.iamsterdam.com/impact en
impact@amsterdam.nl

Een origineel cadeau, bedrijfsuitje of locatie...
van die dagelijkse dingen waar je tóch
steeds weer over na moet denken. Maar
nu niet meer! Met deze gids heb je niet
alleen inspiratie bij de hand, je draagt
óók nog eens bij aan een betere wereld.
Win-win!

Tjalle & Jasper

