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INLEIDING 

Bij Eat vzw zetten mensen zich in 
voor mensen, gericht op kwalita-
tieve opleiding, reële werkerva-
ring en zoveel mogelijk duurza-
me tewerkstelling in de horeca. 
Dit doet Eat vzw op verschillen-
de plekken in Brussel: in Schaar-
beek met Elan, in hartje Brussel 
met café ABC, in Laken met 
Nicnac en in Jette met Taverne 
Ter Linden. En ter gelegenheid 
ook op verplaatsing.

Wie horeca zegt, denkt aan ko-
ken. En aan eten natuurlijk. Daar-
om verwelkomt Eat vzw je wat 
graag in één van haar vestigingen 
om zelf te proeven wat onze 
medewerkers ervan bakken.

In dit jaarverslag leer je onze 
werking kennen, en verneem je 
wat voor ons de hoogtepunten 
waren van 2018.

Veel leerplezier!



PERSONEEL IN CIJFERS 

MAN 54
VROUW 33
TOTAAL 87

WoonplaatsGeslacht

VILVOORDE 1
BRUSSEGEM 1
SINT-GILLIS 1
KORTENBERG 1
BERCHEM 1
WEERDE 1
TERNAT 1
ONBEKEND 1
HALLE 1
SINT-AGATHA-BER-
CHEM

1

MORTSEL 1
SINT-JOOST-TEN-NO-
DE

1

LEMBEEK 2
ELSENE 2
LAKEN 2
LEUVEN 1
SINT-LAM-
BRECHTS-WOLUWE

2

KOEKELBERG 4
DUISBURG 5
SINT-JANS-MOLEN-
BEEK

5

BRUSSEL 9
ANDERLECHT 11
JETTE 16
SCHAARBEEK 16



ACTIVA 1
VRIJWILLIGER 1
SINE 1
DWDL 4
GECO ACTIRIS 5
INSCHAKE-
LINGSCONTRACT

5

DSP 8
REGULIER 15
ARTIKEL 60 43

Statuut 



PERSONEEL IN CIJFERS 

ALBANIË 1
DUITSLAND 1
IRAK 1
KAMEROEN 1
LIBERIA 1
MAURETANIË 1
PALESTINA 1
SPANJE 1
TURKIJE 1
CHINA (TIBET) 2
GEORGIË 2
ONBEKEND 2
SENEGAL 2
TUNESIË 2
GUINEE 3
NEDERLAND 3
SYRIË 5
AFGHANISTAN 6
MAROKKO 6
CONGO 8
BELGIË 37

NationaliteitLeeftijd
55j-46j 12
45j-36j 28
35j-26j 36
25j-20j 11



WIE STAAT ER IN DE KEUKEN?

LUC (37) 

Luc werkt bij EAT vzw. Als je hem ziet valt het meteen op, zijn brede, 
wat melancholische glimlach. Die man heeft een verhaal.

Luc volgt zijn opleiding bij Taverne Ter Linden, in de keuken. Hij komt 
uit Senegal. Hoewel zijn geboortestreek ‘Casamance’ een rijke streek is, 
merkt de bevolking hier niet veel van. ‘Winsten blijven steevast plakken 
in hoofdstad Dakar,’ geeft Luc aan. Sinds 2014 woont Luc in België. Een 
deel van zijn familie woont nog in Senegal of in Parijs. Hij kwam België 
binnen als erkende vluchteling, en kreeg een vaste verblijfsvergunning. ‘Ik 
hoop in 2019 de Belgische nationaliteit te krijgen’, geeft hij aan. 

Hoe Luc in België terecht is gekomen? Via tewerkstelling bij Club Med 
in Senegal, bouwde hij zijn carriere uit. Via zijn toenmalige baas kreeg hij 
de kans om hotelschool te volgen in het buitenland. Luc koos toen voor 
België, en behaalde een getuigschrift bij CERIA in Anderlecht in 2007. 
Dit was slechts een tijdelijke passage. Vanaf 2010 keerde Luc terug naar 
Senegal, en logeerde bij een familielid. Deze was echter betrokken bij 
een rebellengroep, en na verschillende onaangename ontmoetingen met 
de lokale autoriteiten, wilde hij zijn geluk opnieuw beproeven in België. 

Na zijn erkenning als vluchteling, werd hij via het OCMW naar Eat vzw 
doorverwezen. Hij werkte in Café ABC en nadien bij Taverne Ter Linden.

Waat hij nog op hoopt? Een 
gezinshereniging staat op de eerste plaats. 
‘Ik ben hier gelukkig, maar denk veel aan 
mijn kinderen en kan gelukkig contact 
houden via mjn gsm.’ Dat zijn carriere in 
de horeca verder zal gaan, daartegen heeft 
Luc geen bezwaar. 
‘En dankzij Eat vzw, geraak ik er wel.’



ELAN

                          

       90 (max. 100)            15 
                    
Drukste dag: dinsdag & donderdag

Populairste drank: Koffie

Topgerechten in 2018: Stoverij met verse 
frieten, balletjes in tomatensaus met puree/
Frieten, gegrilde feta met paprikacoulis en 
peterseliepuree

Topgerecht op dit moment: vegetarische 
spliterwten burger met blauwe kaas en hand-
gemaakte frietjes

Je wordt geholpen door 17 collega’s.

Vooruitgangsstraat 331
Schaarbeek
02 274 54 40

Open van 8u tot 15u.

Veranderingen in 2018:
Herorganisatie werking met instruc-
teur-kok // volledige equipe, voor het 
eerst in 3 jaar // Extra uitdaging door 
opdrachten voor leefmilieu Brussel //  
verhuis van een aantal vaste klanten

Plannen voor 2019:
Nog meer klanten kunnen bedienen in 
het restaurant, via catering of levering //
Blijven gaan voor kwaliteitsvolle oplei-
dingstrajecten // Inzetten op netwerking, 
opdat Eat vzw als waardevol alternatief 
wordt gezien voor reguliere horeca //
Verder vernieuwen en finetunen van het 
aanbod.



CAFE ABC

                          

       120 (tot 136)             23 (tot 27)
                    
Drukste dag: maandag & donderdag

Populairste drank: Koffie

Topgerechten in 2018: Polenta met 
geroosterde aubergines, paprikatapenade 
en walnoten. De polenta pimpen we met  
Provençaalse kruiden en kaas, lekker smeuïg. 
Faiza’s kip met rijst: Faiza komt uit Perzië. Hij 
maakt een vrij pittige dressing waar de kip 
een hele nacht in marineert. In de saus zitten 
gedroogde vruchten. De rijst wordt gemaakt 
met saffraan die hij meebrengt van thuis.

Topgerecht op dit moment: Dahl met 
chapatti & raita: Indische linzencurry met 
komkommer yoghurtdip en een warme 
maispannenkoek.

Huis van het Nederlands, 
eerste verdieping
Ph. De Champagne- 
straat 23, Brussel
02 274 54 40

Ma-Vr: 8u-21u
Schoolvakantie:
8u-18u

Veranderingen in 2018: Sinds eind 
2017 werd een nieuw gasfornuis aan-
gekocht dat erg geapprecieerd werd 
en ook in 2018 zorgden voor tal van 
mogelijkheden in de keuken. Een wereld 
van verschil met de 3 inductiekookplaten 
van voordien!

Samer wordt gemist! Deze doelgroep-
werknemer had de kans om in de zomer 
van 2018 te starten met een Activacon-
tract. We wensen hem erg veel succes!

Plannen voor 2019: Eenheidsverant-
woordelijke Alain gaat in 2019 met pensi-
oen. Bedankt voor je inspanning Alain! 
Benieuwd wie deze kans grijpt!



NIC NAC

                          

       65 (tot 95)                 14 (tot 21) 
                    
Drukste dag: dinsdag & donderdag

Populairste drank: Koffie, water,  sappen

Topgerechten in 2018: Spaghetti bolognaise 
(vooral jonge fans op vrijdagavond)

Topgerecht op dit moment: Onze befaam-
de visburger

Je wordt geholpen door 7 collega’s.

E. Bockstaellaan 107, 
Laken
0460 96 46 79
Ma-Za: 10u-17u
Vr: 10u-20u

Veranderingen in 2018:
300 borden en 150 schoteltjes en tassen 
rijker dankzij GC Nekkersdal // Veran-
deringen in het team, met Ekatharina als 
vaste waarde, en stuk voor stuk pracht-
collega’s // Onze omzet steeg met 35% in 
2018.  Dit willen we verder zetten!

Plannen voor 2019:
Verder inzetten op cateringopdrachten 
// De medewerkers nog versterken 
op vlak van taal en vaardigheden // de 
samenwerking met Taverne Ter Linden 
nog verbeteren // Gaan voor een gezond 
financieel plaatje // Inzetten op een sterk 
team, waarbij meer en meer verant-
woordelijkheid kan genomen worden 
door de medewerkers.



TAVERNE TER LINDEN

                          

       38 (tot 58)                 14 (tot 19) 
                    
Drukste dag: woensdag & vrijdag

Populairste drank: Koffie, water,  sappen

Topgerechten in 2018: Vol-au-vent, spaghet-
ti bolognaise, wrap falafel

Topgerecht op dit moment: Onze befaam-
de visburger

Je wordt geholpen door 9 collega’s.

Leopold I straat 329, 
Jette 
0488 88 06 96

Di-Vr: 11u-22u
Za: 10u-17u

Veranderingen in 2018:
Dankzij nieuwe porceleinen borden pre-
senteren onze gerechten nog lekkerder! 
// Nieuwe kok in ons team // Onze om-
zetten zijn gestegen. Hopelijk zetten we 
dit verder! // We verruimen ons aanbod 
met brunch op zaterdag.

Plannen voor 2019:
Verder inzetten op cateringopdrachten // 
De medewerkers nog versterken op vlak 
van taal en vaardigheden // de samen-
werking met Nic Nac nog versterken.



 
CATERING

Sinds 2018 zet Eat vzw steeds meer in op het cateren van events. 
Om aan de vraag van de klanten te voldoen, werken entiteiten steeds 
meer samen. In sommige gevallen gaat deze samenwerking ruimer: dan 
kijkt Eat vzw ook naar partnerorganisaties Great vzw of Atelier Groot 
Eiland.



JOBCOACHING 

Jelle De Temmerman is al anderhalf 
jaar jobcoach voor Eat vzw.  Na 
een eerste werkerervaring bij een 
interimkantoor koos hij het ruime 
sop: hij trok naar China om de taal 
te leren en Engelse les te geven, en 
hielp studenten die een studie in 
Europa wilden starten op weg. Na 
dit avontuur keert hij terug naar 
Brussel, op zoek naar een job die 
mensen toeleidt naar duurzame 
tewerkstelling. Sinds 22 december 
2017 werkt Jelle voor Eat vzw en 
partner Atelier Groot Eiland. 

‘Werken kan je maar als alle facto-
ren voor je ‘welbevinden’ in orde zijn. 
We moeten dus op al deze factoren 
werken: bv. kinderopvang, huisvesting, 
fysische en psychische gezondheid… 
hier maak ik, samen met mensen, werk 
van.’

Als jobcoach vertrekt Jelle van de 
sterktes van de doelgroepmedewer-
kers en zoekt samen met hen naar 
een gepaste job in de reguliere eco-
nomie, binnen de sociale economie, 
een opleiding, … Hij werkt vooral 
graag samen met mensen met gro-
tere afstand tot de arbeidsmarkt.

De dag begint steevast met het zoe-
ken naar vacatures. Nadien maakt 
Jelle tijd voor 2 tot 5 individuele 
gesprekken, met tussendoor ruimte 
voor de administratieve opvolging.

Naast aan- 
dacht voor 
doelgroep-
medewer- 
kers, loopt
Jelle ook 
de deur plat bij verschillende Brus-
selse werkgevers. Dit steeds om de 
noden van de werkgevers te leren 
kennen, én te polsen naar jobmoge-
lijkheden voor doelgroepwerkne-
mers.

In het kader van Maizenne, een 
samenwerkingsverband tussen de 
verschillende horeca-projecten die 
de Brusselse Nederlandstalige so-
ciale economie rijk is,  leert hij heel 
wat bij van collega jobcoaches van 
verschillende organisaties.

Het voorbije jaar zetten een 50-tal 
mensen hun traject bij Eat vzw 
stop, en werden door Jelle verdere 
begeleid. 7 mensen zijn nog steeds 
samen met Jelle op zoek naar werk. 
Zes maanden na het einde van hun 
contract vonden 29 mensen een 
aangepaste job of opleiding. Zo 
kwamen medewerkers terecht in 
een Brussels ziekenhuis, bij Hema, 
in een Sushishop, bij de Houtsiplou, 
aan de kassa in de mediamarkt, vis-
fileerder bij Seamar. Anderen kozen 
dan weer voor opleiding, zoals de 
studie grootkeukenmedewerker bij 
COOVI.
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Een greep uit de agendapunten van de Raad van Bestuur in 2018. Deze 
groep kwam 8 keer samen in 2018.

COORDINATIE
Ilse Van der Veken

Veerle Magnus       

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Gunther Wyns - Boekhouding & IT

Christiane Mosselmans - Personeelsad-
ministratie

Jelle De Temmerman - Jobcoach

ELAN
Francis de Coninck - 

Eenheidsverantwoordelijke

Sonja Bellon - instructeur zaal
Samira Chaoui - Assistent
Cunga Makaya - Assistent

14 doelgroepwerknemers
TAVERNE TER LINDEN

Jana Van Agtmael - 
Eenheidsverantwoordelijke

John Dams/Veerle Smets - instruc-
teur keuken

Sofya El Gandhori - Assistent

10 doelgroepwerknemers

CAFE ABC
Alain Van Laer - 

Eenheidsverantwoordelijke

Thierry Horseman - instructeur 
keuken

Banani Santra- Assistent

10 doelgroepwerknemers

NIC-NAC
Hendricus Elfering - 

Eenheidsverantwoordelijke

Ekatherine Charekashvili - Assistent

5 doelgroepwerknemers



TEAMTWEEDAAGSE 

Tijdens de teamtweedaagse op 14 en 15 mei 2018 wisselden de perso-
neelsleden van Eat vzw uit over verschillende uitdagingen van de vzw. 
Vanuit deze gesprekken werden acties opgezet om de interne samen-
werking nog meer op punt te zetten.

Verschillende stellingen werden besproken, om zo de kans te geven 
aan het personeel hun mening te geven en samen op zoek te gaan naar 
oplossingen en een gedeelde visie.

Snoeien in personeel is snoeien 
in omzet en service naar klanten toe.

Communicatie is transparant en duidelijk in onze organisatie.

Mijn werk en mijn privé leven zijn harmonieus in balans.

70% good food practice is niet haalbaar met een coëfficiënt van 
3.

Ik weet precies wat van mij verwacht wordt en ook van mijn 
collega’s



SAMEN STERKER 

Samen wonen: Taverne Ter 
Linden in GC Essegem
Naar aanleiding van het duurzaam 
wijkcontract Magritte dat in au-
gustus 2018 van start ging werden 
nieuwe openingsuren besproken 
en aanvaard. Omdat GC Essegem 
net als Eat vzw partners zijn in het 
4 jaar durende wijkcontract heffen 
we het glas op nog meer activitei-
ten, bezoekers en sociale cohesie.

Wijkcontract met Taverne Ter 
linden
Eat vzw werd weerhouden als 
partner voor het 4 jaar durende 
wijkcontract Magritte. Taverne ter 
Linden zal zich focussen op sensibi-
lisering voor gezond en duurzaam 
tafelen. Bedoeling is ook om gedu-
rende die periode werkervaring te 
bieden aan 2 inwoners in/of rond 
de perimeter.
Er wordt ingezoemd op de buurt 
van de Magritte-wijk en de Jetse 
haard.
 
Wijkcontract met Elan
Het wijkcontract Koningin-Vooruit-
gang eindigde reeds in 2016 maar 
nog steeds organiseert Elan met 
de wijkpartners het wijkfeest, het 
lichtfeest en het kerstfeest voor de 
buurt.

Samen diensten leveren
Na een eerste aanzet in 2017 ver-
sterkten Eat vzw en Atelier Groot 
Eiland hun samenwerking in 2018. 
Tijdens grotere events zoals het 
lunchdebat van Maizenne (‘sociale 
horeca smaakt naar morgen’) en de 
‘week van de smaak’ verwenden we 
samen 750 genodigden op het wel-
zijnsgala in de Ancienne Belgique.
Schaalvergroting, wederzijdse 
inspiratie en ondersteuning bij 
piekmomenten zijn overtuigende 
meerwaarden van deze uitwisseling. 
Ook voor kleinere opdrachten 
werden de paden naar elkaar vlot 
bewandeld.

Samen wonen: Nic Nac in GC 
Nekkersdal
De intense samenwerking tussen 
Eat vzw en GC Nekkersdal via 
Nic Nac werd vastgelegd in een 
overeenkomst met de VGC. Hierbij 
liggen doelstellingen vast: opening 
naar de buurt, ontmoetingsplek, 
catering en dienstverlening en 
samenwerking met Taverne Ter 
Linden. Een projectgroep leidt deze 
samenwerking in goede banen. 
Deze projectgroep wordt uitge-
breid tot de stuurgroep, die alle 
doelstellingen bekijkt. In 2018 lag 
de focus op het enter-festival en de 
herinrichting van de gelagzaal.



SAMEN STERKER

Maïzenne
Maïzenne is een samenwerkingsver-
band tussen tien Brusselse sociale 
horecaprojecten. De partners van 
dit samenwerkingsverband zijn JES 
vzw, Eat vzw, Atelier Groot Eiland 
vzw, Chambéry vzw, Cosmos vzw, 
De welvaartkapoen vzw, Recyclart 
vzw, De Harmonie vzw, De Pia-
nofabriek vzw en CAW Brussel - 
Foyer Leger des heils. Tracé Brussel 
brengt deze partners rond de tafel. 
Dit samenwerkingsverband orga-
niseert bijscholingen voor doel-
groepwerknemers, ondersteunt de 
trajectbegeleiding en bouwt een 
werkgeversnetwerk uit. In 2018 
kwam Maïzenne een 6-tal keren 
samen en bouwde aan samen-
werking met COOVI, aan een 
gemeenschappelijk opleidingstraject 
‘grootkeukenmedewerker’. 

Warmste week
Al drie jaar staat Eat vzw onder-
tussen tussen de lijst goede doelen 
van Music for Life. Op deze manier 
willen we onze werking zichtbaar 
maken en indien mogelijk, extra 
ondersteuning verkrijgen.

Dialoog met het huis van het 
Nederlands
Ingebed op de eerste verdieping 
van het Huis van het Nederlands, 
is Café ABC als de woonkamer van 
het Huis. Mensen komen langs voor 
een kop koffie, overleg, een kleine 
meeting of de steeds verrassende 
op-is-op formule.
Anderzijds krijgt Café ABC net dat 
tikkeltje meer ondersteuning voor 
vb de opmaak van een huishou-
delijk reglement in toegankelijk 
Nederlands, een leuke flyer en in 
2018 zelfs een gasleiding.

Great vzw en haar 2 projecten 
In 2018 werd de samenwerking 
met RestoBEL en Eat vzw we-
kelijkse kost. Eat vzw behaalde 
contract met Leefmilieu Brussel.
We voorzien er 6 cateringformules. 
RestoBEL werd erkend als onder-
aannemer, en werken steeds beter 
samen.

Bar Eliza 
In de zomermaanden vervoeg-
de Great vzw Eat vzw en Atelier 
Groot Eiland in Bar Eliza – de 
zomerbar in het Elisabethpark.
Organisatoren GC De Platoo en 
GC De Zeyp werken graag met 
ons samen. De kruisbestuiving van 
expertise, frisse ideeën en loyauteit 
werd beklonken met een engage-
ment naar de laatste editie in 2019.



SAMEN STERKER 

Onderzoek naar krachtenbun-
deling
In de zomer van 2018 diende Great 
vzw een projectvoorstel in bij het 
Brussels Gewest, met ondersteu-
ning van Eat vzw & Atelier Groot 
Eiland vzw. Via de projectoproep 
wil de Brusselse cel Economie en 
Werkgelegenheid vernieuwende 
sociale ondernemingen en deel-
platformen stimuleren.  Great 
vzw engageert zich in dit project 
om samen met Eat vzw en Great 
vzw een onderzoek uit te voeren 
naar mogelijke pistes voor verdere 
krachtenbundeling.  We zien hierin 
kansen om door schaalvergroting 
de kwaliteit van de dienstverlening 
te verdiepen, mogelijkheid om 
meer te diversifiëren en nieuwe 
niches aan te boren, sterkere 
stem naar het bestuur, gaan voor 
kosten-efficiëntie en een grotere 
financiële draagkracht. Eind 2018 
werd ons gemeld dat het project 
werd goedgekeurd. Ongetwijfeld 
meer nieuws hierover later!

OCMW’s 
8 OCMW’s werkten samen met 
Eat vzw. De samenwerking met An-
derlecht (3), Sint-Jans-Molenbeek 
(3), Jette (5), Brussel (4), Schaar-
beek (5) en Tervuren (2) werd nog 
verruimd met de OCMW’s van 
Ganshoren (1), Elsene (1) en Koe-
kelberg (1). 

FeBio
Febio (Federatie van Brusselse 
Inschakelingsondernemingen) is telt 
meer dan 20 vzw’s, haast allen er-
kend als Plaatselijk initiatief voor de 
ontwikkeling van de werkgelegen-
heid (PIOW) of Inschakelingson-
derneming (IO). Ook Eat vzw is lid 
van deze koepelorganisatie.
Febio organiseerde op 21 juni 
2018 de ‘Dag van de inschake-
lingseconomie’, met focus op de 
theorie, organisatie en de praktijk 
van werkervaringsprojecten voor 
laaggeschoolden. Eat vzw zette 
in dit kader de deuren open in 
Taverne Ter Linden. Vitanmineshots, 
baristagenot, plateauraces en toe-
lichting over onze werking stonden 
op het menu. De doelgroepme-
dewerkers presenteerden met 
succes gerechten uit hun land van 
herkomst. 

Sociare
Sociare is de werkgeversfederatie 
van de Nederlandstalige sociocultu-
rele verenigingen. 
In 2018 participeerde collega’s van 
de coördinatiecel aan de opleiding 
‘basiscursus 329’. Verder werden 
ook de belangen van Eat vzw in 
het kader van VIA-middelen door 
Sociare behartigd.



SAMEN STERKER

Emino vzw: brugprojecten
In 2018 bood Eat vzw in samen-
werking met Emino aan 1 leerling 
de kans om een brugproject uit te 
voeren,. Dit is een tijdelijke sta-
ge die voornamelijk inzet op het 
stimuleren van de leerling om de 
participeren en te leren op een 
werkvloer. 

In 2018 detacheren deze OCMW’s 
25 medewerkers naar Eat vzw via 
statuut art.60.  Voor Eat vzw is 
het belangrijk om de beschikbare 
plaatsen op te volgen en optimaal 
te bezetten.

Centrum Leren & Werken 
Don Bosco
In 2018 werkte Eat vzw samen met 
Centrum voor Leren & Werken 
Don Bosco Woluwe. 3 leerlingen 
secundair onderwijs leerden bij ons 
op de werkplek. Via deze trajecten 
leren jongeren de job op de werk-
vloer én kunnen ze een secundair 
diploma behalen.



SAMEN STERKER



 
WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Bij Eat vzw leer je vaardigheden, 
arbeidsattitudes, Nederlands en 
communicatie, op een echte werk-
vloer, gespreid over vier vestigingen 
in het Brussels gewest.

Wie horeca zegt, denkt aan ko-
ken, en koken kost geld. Onze vier 
vestigingen genereren eigen inkom-
sten (55% van onze inkomsten), 
onvoldoende om onze missie waar 
te maken. De overheid springt bij, 
maar dat gaat toch o zo moeilijk!  
Een versnipperd  politiek beleid, 
met schouderklopjes hier en daar 
en dovemansoren elders. 

Samen met  VDAB, Actiris, de Brus-
selse OCMW’s en andere partners 
bieden we kansen aan deze ‘kan-
sengroepen’. We hopen dat na de 
verkiezingen meer aandacht zal 
geschonken worden aan sociale 
economie, aan de vele kansen die 
hier voor het grijpen liggen om er 
voor iedereen een betere wereld 
van te maken.

Want uiteindelijk heeft toch elke 
mens recht op een waardig leven, 
op een inkomen, op zekerheid, op 
een portie geluk, op een huis met 
een tuintje zeg maar…
Ja juist, daarom doen wij het en 
zullen wij het blijven doen !

Pierre Vanheghen
Voorzitter van de RVB Eat vzw 

In de sociale economie zetten 
diverse initiatieven zich in voor 
maatschappelijke meerwaarden, 
met volgende basisprincipes: arbeid 
vòòr kapitaal, democratische 
besluitvorming, maatschappelijke 
inbedding, transparantie, kwaliteit 
en duurzaamheid. Zo maakt sociale 
economie het verschil.

Veel mensen die niet aan een 
job geraken, vinden in de sociale 
economie hun weg naar opleiding, 
werkervaring en zo ook kansen op 
de reguliere arbeidsmarkt. Net wat 
Eat vzw doet!

Eat vzw is een Brusselse Neder-
landstalige organisatie die verschil-
lende horeca-initiatieven opstart en 
beheert. Eat vzw creërt zo kansen 
creëren voor kwetsbare groepen 
en wil hen via werkervaring en op-
leiding toeleiden naar de reguliere 
arbeidsmarkt.  

Eat vzw bestaat vijftien jaar. Al die 
tijd hebben we de mens centraal 
gesteld, de mens die weinig kansen 
kreeg of kansen heeft laten liggen. 
In de sector heeft men het dan 
over “kansengroepen”, een niet zo 
fraai woord. Wij stellen de mens 
centraal.

Wij bieden opleiding en werker-
varing in de horeca, beperkt in de 
tijd.



IN 2018 WAS EAT VZW

ABDELHAFED ALMASHAIKY - ABDELHAMID CHOUAA - ABDELHA-
MID YACOUBI - ABDOURAHAMANE DIALLO - ABDUL RAHIM MIR-
ZAKHEL - ABDUL RAHIM MIRZAKHEL - ABED HASSOUN - 
ADAMA KABA  - AHMED HAFEZ - ALAIN VAN LAER - ALI BUHIR - 
ALI MAKTOOB MOHAMMED - AMADOU NDIATH - AYOUB - 
AZDASHER KRAD - AZDINEA ÖGUZ  H. AL HASSAN - BANANI  
SANTRA - BILAL GHIOUAR - BRAHIM DJELASSI - CHRISTIANE MOS-
SELMAN - CLAUDE ARMAND C. REMY - CUNGA MAKAYA - 
DANIËL BIKOI - DAVID  POGOSIAN - DIANA DAVTYAN - DIRK PEE-
TERS - DOROTHEE AWETIMBI - EKATERINE CHAREKASHVILI - 
EMMANUEL BALLESTER - ESMAIL  AHMADI - FABRICE SCHOTTE - 
FADI BAHNAN - FAIZ MOHAMMAD KHAIRKHWA - FAROOK ALA-
WAD - FRANCIS DE CONYNCK - GAMAL HASSAN - GERDI LOGG-
HE - GORETTI MASAKA KANKANGA - GUNTHER WYNS - GYDUN 
CHOEPHEL - HAMID BELLAGA - HASSANIA NDIKUMANA - 
HASSANIA TALAA - HENDRICUS ELFERING - HUGO VANDERELST - 
HUSSEIN DAHEE AL-ABBOODI - IBRAHIM ALSHAER - IBRAHIMA DI-
ALLO - ILSE VAN DER VEKEN - ISMAIL TAATOUH - JANA VAN 
AGTMAAL - JELLE DE TEMMERMAN - JOHN DAMS - JORDY LAN-
DEUT - JOYCE NYUAH - KAMAL JELTI - KARLIEN WINNELINCKX - 
LAMA SOW - LIES FOBLETS - LORE DOGNAUX - LUC DIATTA - 
MARIA GAMBOLI BUGERA - MAROUF FAIZA ASSAF - MICHAEL FRO-
MOWICZ - MIMOUN CHANFOUH - MOHAMED BORZINE - 
MUJINGA THERESE KABANKAYA KAJINGA - NADINE BONDONGA - 
NAMGYAL YESHI - NICOLAS CHERPION - OUSMANE KOLON        
DIALLO - PATRICIA NGOIE BANZA - PAULINE DEMBO - PAULINE 
LOFUMBO YEMBE - PIERRE VANHEGEN - PIETER VAN HEUVERZWIJN 
- QUTAYBA AL AHMAD - RITA TIMPERMAN - SABRINA THUQI - 
SAFAE LASRI - SAMER BAHNAN - SAMIM NOORI - SAMIRA CHAOUI 
- SHAMOUN YOUSSEF - SHAMSRAHMAN RAHMANI - SOFYA  EL 
GHANDOURI - SONJA BELLON - SOULEYMANE  DIALLO DIALLO - 
TAPHA PENE - THIERRY HORSMAN - VEERLE MAGNUS - VEERLE 
SMETS - VERONIQUE HONORINE NSIA MANTITI - YOUSSEF EL MER-
ZGIOUI - YVES TACK

GEWELDIG BEDANKT!



WAT KAN JIJ DOEN?

Eat vzw steunen? Dat kan op verschillende manieren!

Verwen jezelf, je collega’s en vrienden met een lekkere lunch of 
diner bij Nic Nac, Taverne Ter Linden, Café ABC of Elan. Of bij zusteror-
ganisatie Great vzw in Restobel.

Binnenkort een receptie op het werk? Bestel de lekkerste catering-
service via Eat vzw, en geef zo nog meer oefenkansen aan ons personeel.

Interesse en nog wat tijd? Bij Eat vzw zijn we steeds op zoek naar 
een frisse blik en goesting om de organisatie verder te versterken via 
een lidmaatschap in de Raad van Bestuur, of occasionele samenwerking 
in projecten zoals Bar Eliza.

Zin om een gift te doen? 
Fantastisch! Je donatie wordt gebruikt voor zinvolle werkingsmiddelen 
die een kwaliteitsvolle opleiding van onze doelgroepmedewerkers garan-
deert. Zo ondersteun je onze kernwerking, en help je onze doelgroep-
medewerkers om die competenties en werkervaring te verwerven die 
hun kans op een duurzame job verhogen.
Je storting is welkom op de rekening van Eat vzw:
BE81 0015 0675 1924 – bic GEBABEBB

Zelf een ander idee, of zin in samenwerking?
Neem gerust cotact op met onze coördinatrice! Dit kan via            
info@eatvzw.be of 02 274 54 41!



www.eatvzw.be


