
PERSBERICHT 

170.000 Eberhardjes bij de koffie in slechts acht weken tijd  

Vliegende start voor het nieuwe koekje van Amsterdam voor verbindende initiatieven 

Na de lancering van de Eberhardjes tijdens de Vrijheidsmaaltijd voor Lieve Amsterdammers op 5 

mei jl. ging het allemaal heel snel! Amsterdammers en Amsterdamse ondernemers reageerden 

hartverwarmend op dit nieuwe ‘koekje van Amsterdam’. De Eberhardjes krijg je inmiddels op heel 

veel plekken in de stad bij de koffie; er zijn al 170.000 koekjes gebakken en verkocht.  Het team 

achter het Eberhardje heeft de afgelopen weken ervaren hoeveel mensen blij zijn dat met de 

Eberhardjes het gedachtegoed van oud-burgemeester Van der Laan levend wordt gehouden.  

170.000 Eberhardjes 

De afgelopen weken bakte Holtkamp Horeca Patisserie en Croquetten maar liefst 170.000 

Eberhardjes! Dat is dus 1700 kilo (!) koekjes. Qua opbrengsten voor de Stichting Eberhard voor 

Amsterdam betekent dit een eerste bedrag van ruim 4.250 euro. Immers, per verkochte kilo 

Eberhardjes doneert Holtkamp Horeca 2,50 euro aan de stichting. Patisserie Holtkamp op de 

Vijzelgracht doneert per verkochte kilo nog eens 1 euro extra. 

Zomeractie! Iedere week een kilo Eberhardjes voor een verbindend initiatief in de stad 

De inkomsten van de stichting worden bepaald door het aantal Eberhardjes dat wordt verkocht. De 

verkoop loopt goed, maar om een relevante bijdrage te kunnen leveren aan mooie projecten moet 

het budget de komende tijd wel verder worden opgebouwd. Die tijd in de opbouw wil de stichting 

graag nuttig besteden. Om uit te zoeken op welke manier de Stichting Eberhard voor Amsterdam van 

toegevoegde waarde kan zijn voor verbindende initiatieven in de stad start de stichting een 

zomeractie. Ieder project of activiteitgericht op het verbinden van mensen in Amsterdam maakt in 

de maanden juli, augustus en september kans op een kilo Eberhardjes. Aan Amsterdammers en 

Amsterdamse ondernemers wordt gevraagd activiteiten aan te melden. Iedere week verrast de 

stichting één aangemeld initiatief met een kilo Eberhardjes. 

 

Over Stichting ‘Eberhard voor Amsterdam’ 

Voorop staat dat de boodschap in ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’ onlosmakelijk 

verbonden moet blijven met het Eberhardje. Hiervoor is de Stichting ‘Eberhard voor Amsterdam’ 

opgericht, met als doel het (mede)financieren van activiteiten gericht op het verbinden van mensen 

in Amsterdam. Op www.eberhardjes.nl lees je waar je de Eberhardjese in Amsterdam al bij de koffie 

krijgt en hoe je als horecaondernemer de koekjes kunt bestellen. Verder is er meer informatie te 

vinden over het achterliggende idee. De website is nu ook Engelstalig beschikbaar. 
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Noot voor de redactie: 

Neem voor vragen over dit persbericht, recensie-exemplaren van het Eberhardje, extra 

beeldmateriaal of interviewverzoeken met de initiatiefnemers, contact op met: 

Joost de Bree van Breeduit! Marketing, Communicatie en PR via joost@breeduit.com of 

telefoonnummer 06-47408065. 


