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Doe mee met de grootste
Vrijheidsmaaltijd 
ooit.

 Vrijheidssoep

Juist nu het samenleven zo beperkt is, gaan we toch iets

bijzonders maken van Bevrijdingsdag 2021. Daarom eten we

op 5 mei samen, aan duizenden tafels in Rotterdam en heel

Nederland, dezelfde maaltijd, de Vrijheidssoep. En genieten

we van een bevrijdings-TV-programma. In de Maasstad

serveren we de Vrijheidssoep in 2021 aan ruim 50.000

Rotterdammers. Zo blijven we verbonden met elkaar en

onze geweldige stad Rotterdam!
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Geef ook de vrijheid door
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We vragen 50 Rotterdamse
organisaties zich aan te sluiten met
een Vrijheidssoeppakket.

De vrijheid willen we aan zoveel mogelijk mensen doorgeven.

In ons geval doen we dat door zo veel mogelijk

Rotterdammers samen de Vrijheidssoep te laten eten.  Alle

deelnemende organisaties samen hebben een enorm bereik

richting medewerkers, klanten en relaties. Samen gaan we

aan de slag, niet alleen in woorden maar ook in daden! 

Word met je organisatie supporter van de vrijheid 

Je deelt blikken Vrijheidssoep aan je collega's, partners en/of

klanten. Wij leveren blikken soep, materialen voor een goed

gesprek en promotiemateriaal. Jullie verspreiden de blikken

Vrijheidssoep en zorgen daarmee dat je 'achterban' op

afstand maar absoluut samen, Bevrijdingsdag kan vieren.

Extra mooi: voor elk blik Vrijheidssoep dat jullie uitdelen,

doneren wij er namens jullie één aan kwetsbare

Rotterdammers. Je kan er ook voor kiezen om alles te

doneren.

VRIJHEIDS

SOEP

PAKKETTEN



2021

04

Je wordt onderdeel van een

grote vrijheidscommunity

Je bouwt direct mee aan een

vrij Rotterdam

Je hebt direct een mooie

coronaproof 

klant- of teamactiviteit.

Je positioneert je als een

frisse club die zich zichtbaar

inzet voor de maatschappij
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Waarom meedoen?



 

Soeppakket B
 

Bestel een soeppakket en
geef de vrijheid door

25 blikken Vrijheidssoep voor

jou en 25 blikken voor andere

Rotterdammers.

Soep-gesprekstarters

50 Piet Parra ansichtkaarten

Zichtbaarheid als partner op

de website, poster,

persberichten

5 Vrijheidsposters A2

Het Vrijheids Community

pakket voor PR 

50 blikken Vrijheidssoep voor

jou en 50 blikken voor andere

Rotterdammers.

Soep-gesprekstarters

100 Piet Parra ansichtkaarten

Zichtbaarheid als partner op

de website, poster,

persberichten

10 Vrijheidsposters a2

Het Vrijheids Community

pakket voor PR 

100 blikken Vrijheidssoep voor

jou en 100 blikken voor andere

Rotterdammers.

Soep-gesprekstarters

200 Piet Parra ansichtkaarten

Zichtbaarheid als partner op de

website, poster, persberichten

Social-mediabericht over jouw

deelname.

 20 Vrijheidsposters a2

Het Vrijheids Community

pakket voor PR 

€ 250 € 500 € 1.000
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Soeppakket A Soeppakket C 

We staan altijd open voor een a la carte menu.
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Zij deden vorig jaar mee, 
ben je er dit jaar (weer) bij?
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Wie is de 
Vrijheidssoep? 
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De Vrijheidssoep is in 2020 geïnitieerd door Kelly

Leeuwis en Berend van Zanten. Samen met een

groeiend team aan betrokken Rotterdamse

ondernemers, culturele instellingen en

welzijnsorganisaties organiseren zij de

Vrijheidssoep in Rotterdam. In totaal worden in

11 steden in Nederland de Vrijheidssoep

georganiseerd. Met de Vrijheidssoep brengen we

stadsgenoten op 5 mei samen om elkaar te

ontmoeten tijdens een maaltijd. Door elkaar te

leren kennen, kunnen we de vrijheid nog meer

met elkaar delen en vieren. 

In 2020 aten ruim 20.000 Rotterdammers de

Vrijheidssoep, hielpen ruim 150 vrijwilligers om

de soep te bezorgen en steunden ruim 50

Rotterdamse organisaties de Vrijheidssoep.
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Neem 
contact op 
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We kijken ernaar uit

om samen een soepje te eten

Telefoonnummer

E-mailadres

Website

Jeanette Verdonk: 06 25 45 31 56

Berend van Zanten: 06 21 59 04 53

Kelly Leeuwis: 06 51 69 81 16

sterkerdoorsoep@vrijheidssoep.nl

www.vrijheidssoep.nl
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