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Groot Potje van Otje diner

Potje van Otje is koken, eten en gasten
ontvangen door kinderen en mensen
met een verstandelijke beperking.
‘Samen koken en eten met gehandicapten
gaat eigenlijk net als met gewone mensen,
zeggen de kinderen.’

Groot Potje van Otje diner
•

Z oek als organisator een groep kinderen en jongvolwassenen
met een beperking die graag (willen) koken.

•

S tel gezamenlijk het menu samen en laat de deelnemers
gerechten uitzoeken die ze zelf (met wat hulp) kunnen maken.

•

L aat de deelnemers zoveel mogelijk zelf doen: menu uitkiezen,
de boodschappen, koken, tafel dekken en eten serveren.

‘Iedere week nodigen we gasten uit de buurt uit: de
buurvrouw, de meneer van de supermarkt, een vriendin.
Ook de wethouder heeft al eens meegegeten.’

‘Wat vinden kinderen lekker? De vier p’s natuurlijk:
patat, pannenkoeken, pizza en pasta.’

•

 odig zoveel mogelijk mensen uit om mee te eten: ondernemers,
N
vrijwilligers, organisaties, groot en klein, met en zonder beperking.

•

V raag ouders of kennissen om te helpen met boodschappen doen
en bij het koken.

‘Mensen met een verstandelijke beperking krijgen
zo meer binding met de buurt. Na een kookmiddag
herkennen mensen elkaar en zeggen ze elkaar gedag
in de supermarkt.’

•
•

Zoek een geschikte, ruime locatie met voldoende tafels en stoelen.

•

L aat het geen eenmalige activiteit zijn, maar probeer er meerdere
te organiseren, bijvoorbeeld vanuit het buurtwerk of via scholen.
Gebruik de Prokkeldagen als aftrap.

P robeer zoveel mogelijk gesponsord te krijgen, bijvoorbeeld in
natura. Denk aan supermarkten voor het eten en drinken of aan
tafelkleden, kaarsen, borden en bestek van een cateringbureau.

Variaties
ombineer het diner met, bijvoorbeeld, een veiling van
* Ckunstwerken
gemaakt door mensen met een beperking.
ie het diner als een fundraisingactiviteit en gebruik de
* Zopbrengsten
van het diner (en eventueel kunstveiling) voor
vervolgactiviteiten.
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