
Ik heb nog nooit zoveel lol gehad in iets doneren aan  
het goede doel. Hebben echt een topavond gehad.’

‘Superleuk initiatief. Het verkleint de afstand tot de 
“abstracte” Oeigoeren en het vergroot de verbinding 

en de solidariteit. Schandalig wat er met deze 
bevolkingsgroep gebeurt!

1.313 BOXEN VERKOCHT 
De eerste editie van een 

Avondje Gerechtigheid is met 
de verkoop van 1.313 boxen 

en 5.540 deelnemers een 
succes geworden!

RAPPORTCIJFER: 

8,6
We hebben van meer dan  
800 deelnemers een 
evaluatie ontvangen. 
Zij gaven het Avondje 
Gerechtigheid gemiddeld 
een 8,6, daar zijn we heel blij 
mee!

9,0 
VOOR HET ETEN 

Het eten werd gemiddeld 
met een 9,0 beoordeeld.  
Wel werd aangegeven dat 
het wat veel eten was voor 

het aantal personen. 

WEER DEELNEMEN 
Bijna 90 procent raadt 

anderen aan om ook  
deel te nemen aan een  

Avondje Gerechtigheid en  
80 procent van de mensen 

die de enquête invulden, 
doet zelf een volgende keer 

ook weer mee.

AANKLEDING 
Over de informatie over de 

Oeigoeren en de aankleding 
van de tafel waren jullie erg 

enthousiast. 

OEIGOERSE MUZIEK
Ook de muziek werd 
gewaardeerd: de 132 
nummers met Oeigoerse 
muziek stonden bij veel 
mensen op tijdens het koken 
of het eten. 

 10.000 WINTERPENEN 
EN COURGETTES
In totaal zijn er 10.000 
winterpenen en courgettes 
verwerkt. Als feedback 
kregen we terug dat de 
voorbereiding wat veel werk 
was. Dit nemen we mee voor 
een volgende keer!
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Het was zo fantastisch om een middag in de keuken 
te staan en met anderen te kunnen genieten van een 

andere cultuur. Zo komt gerechtigheid in een hele mooi 
vorm, namelijk iets “vieren”’ van die cultuur! En dat 

vonden we allemaal echt heel mooi. We hebben mooie 
gesprekken gehad en ik vond het echt genieten!

Erg leuk initiatief! Wel veel voorbereidings-  
en kooktijd, redt je in je eentje niet in 2 uur.

Bedankt voor jouw deelname en jouw feedback.  
Graag tot de volgende keer!

Hieronder vind je de uitslag en de...
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