Het concept Wijkrestaurant
bij Cleo-Patria buurtstudio Mona Lisa,
Susannadijk 1, Rotterdam IJsselmonde.
Aan de Cleo-patria vrouwen- en buurtstudio’s is het concept verbonden van het CP-werkatelier.
Vrouwen ontdekken dat verschillende talenten een pad kunnen zijn naar economische redzaamheid.
Dat geeft vrijheid, kansen op uitweg bij armoede, eigenwaarde en daarmee versnelling bij
emancipatie en participatie.
In IJsselmonde is samen met woningcorporatie Vestia in 2011 het plan ontwikkeld om de CP
activiteiten te combineren met een wijkrestaurant. Dit sloot nauw aan bij wensen van een grote
groep vrouwen. Zij hebben ook de beslissende stem gehad bij het aangaan van dit project. CP huurt
de locatie van Vestia en Vestia geeft 2 jaar hetzelfde bedrag als subsidie. Tweede helft 2013 wordt
geëvalueerd. Voor CP 2 jaar geen huisvestingslasten. De vrouwen koken maaltijden, maken hapjes,
gebak enz. en hebben daarmee al een aantal cateringopdrachten uitgevoerd. De ruimte wordt
aangeboden als vergaderplek voor bewoners, deelgemeente en organisaties en de vrouwen
verzorgen koffie/thee, hapjes en eventueel complete maaltijden. Samen met bijvoorbeeld
voorlichting en cursussen van Kamer van Koophandel, maar ook door het betrekken van
ondernemers uit de buurt wordt aan de ondernemersvaardigheden gewerkt. Wekelijks is er coaching
en training. Wat precies de uitwerking wordt is aan de vrouwen, de ideeën variëren van lunchroom
en restaurant tot catering en cupcakes verkopen. Ook dit is een leerproces om dat met elkaar op te
lossen. In elk geval zal op een vaste dag het restaurant voor de buurtbewoners open zijn. Er zijn ook
contacten met verzorgingshuizen om daar wekelijks een maaltijd te gaan verzorgen. Eerdere
activiteiten hebben laten zien dat door dit soort contacten beeldvorming over culturen e.d. zeer
positief wordt beïnvloed.
In september start een MBO opleiding Kok. Een leermeester gaat een aantal dagdelen per week met
de deelnemers aan de slag. Er wordt geleerd te koken en alles wat er bij het ‘bedrijf’ komt kijken. De
normale opleiding bij het ROC duurt 2,5 jaar en kost ca. € 6.500. Door het op eigen locatie te doen en
direct in praktijk te leren, maatwerk en vraaggericht kunnen we deze cursus in 18 maanden doen
tegen een kostprijs tussen de € 2.000 en € 2.500. Het ROC Albeda zorgt voor de examinering en
levert een volwaardig MBO diploma Kok. De deelnemende vrouwen werken minimaal 2 dagen in de
studio en hebben daarmee recht op de vrijwilligerscontract. Door de vrijwilligersvergoeding en de
ontvangsten van het wijkrestaurant in een pot te stoppen sparen de vrouwen achteraf zelf voor hun
opleiding. St Cleo-Patria zorgt voor de contracten, inhuur leermeester, contracten met Albeda,
inkoop materiaal enz. en houd per deelnemer opleidingskosten en het inverdienen bij. Wat na de
opleiding over is krijgt de deelnemer in handen. Evt tekort wordt vanuit activiteiten middelen
aangevuld. Deze sociale bankfunctie maakt dit project mogelijk.
De deelnemende vrouwen zullen zich ook inzetten voor andere vrouwen die nog niet zover zijn. De
boodschap is om ruimte te geven aan je ambitie en als je echt wil kan er veel. Het operationele
restaurant is natuurlijk weer een inspirerende leeromgeving voor de nieuwe deelnemers.
Vanaf september 2012 wordt bij buurtstudio DoenJa in Amsterdam West ook een ruimte gehuurd
met een grote keuken waar bedrijfsmatig gekookt kan worden. Het is de bedoeling om ook hier in jan
2013 te starten met de opleiding Kok. Nadere afspraken worden gemaakt zodra er redelijke
zekerheid is over de subsidie 2013.
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