
 

 

 

Activiteitenoverzicht Edanz Wijkbedrijf De Hoogte 2021 
 

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar voor iedereen. We zaten midden in de Corona pandemie 

en gingen van lockdown naar lockdown. Voor Edanz Wijkbedrijf De Hoogte hield dit in dat we 

slechts een beperkt aantal activiteiten konden organiseren. Daarnaast was het voor ons een 

bijzonder jaar omdat we na de zomer in gesprek waren voor de doorstart van de stichting onder 

een nieuwe naam en met nieuwe bestuurders. Vanaf oktober was Stichting De Verbinders een 

feit, alleen moest dit toen nog officieel vastgelegd worden. Hieronder volgt een overzicht van 

de vijf activiteiten/projecten die we hebben kunnen organiseren in 2021.  

 

Restaurant 

Van januari tot juni is het sociaal restaurant dicht geweest. Op 5 juni 2021 werd een deel van 

de coronamaatregelen opgeheven waardoor restaurants weer de hele dag open konden. Dit was 

voor ons het moment om voorzichtig het restaurant weer te openen. Dagelijks was het restaurant 

open voor de internationale lunch en op aanvraag was het restaurant open voor diner. De animo 

hiervoor was teleurstellend. Van 26 juli tot en met 15 augustus was er een zomersluiting. Na de 

zomer zijn we een samenwerking aangegaan met Yamen Cuisine. In ruil voor het runnen van 

het restaurant, konden zij de keuken gebruiken voor hun cateringopdrachten. Dit heeft 

uiteindelijk geleid tot de doorstart van de stichting onder een nieuwe naam. In totaal heeft het 

sociale restaurant in 2021 slechts €424,31 opgeleverd.  

 

Werkplaats 

De werkplaats is het hele jaar open geweest. De werkplaats is gebruikt voor het repareren van 

fietsen en het opknappen en doorverkopen van oude fietsen. De prijzen voor de reparaties zijn 

laag zodat ook mensen met een laag inkomen hiervan gebruik kunnen maken. In totaal hebben 

er in 2021 ongeveer 150 reparaties plaatsgevonden. De reparaties lopen uiteen van het 

plakken van een band tot het volledig opknappen van een oude fiets. 

 

Naai atelier 

Het naai atelier heeft als taak om oude kledingstukken te repareren. Het repareren van 

kledingstukken kostte slechts 2 euro. Het doel hiervan was om duurzamer met producten om 

te gaan. Waarom iets weggooien als het ook makkelijk gerepareerd kon worden? Het naai 

atelier is in september gestart. Er zijn ongeveer 20 kledingstukken gerepareerd. 

 

Kapper 

Voor slechts 10 euro konden mensen geknipt worden. Dit is in september gestart. Er is geen 

promotie voor gedaan waardoor er slechts tien mensen gebruik van gemaakt hebben.  

 

Taalcafé 

Het taalcafé heeft slechts twee keer plaatsgevonden. De eerste keer was in het begin van het 

jaar toen een deel van de Coronamaatregelen is opgeheven. De tweede keer was net voor de 

zomer. Beide keren werden slechts matig bezocht. Om deze reden is ervoor gekozen om het 

taalcafé voor onbepaalde tijd op te schorten. 

 

 

 
 


