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Over ons
Food of Cultures laat u kennis maken met 
gerechten uit de wereldkeuken met een 
portie gastvrijheid. Mahan Eslami en haar 
ouders Masood Eslami en Ziba Nillian, 
zijn met Food of Cultures gestart vanuit 
de visie om mensen te laten kennismaken 
met verse en betaalbare gerechten uit 
de wereldkeuken met een breder sociaal 
doel. Ons familiebedrijf biedt namelijk 
kansen aan mensen, met name vrouwen 
met migratieachtergrond, die een afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben. Zij worden 
opgeleid en getraind, zodat zij zich kunnen 
ontplooien tot echte horeca professionals. 

Naast die maatschappelijke betrokkenheid 
staan duurzaamheid en gezondheid bij ons 
ook hoog in het vaandel. Wij investeren in 
innovatieve kookapparatuur en bezorgen 
onze maaltijden met onze elektrische cargo 
bike. 

Daarom een maaltijdservice met 
maatschappelijke visie 
De coronacrisis heeft ons geleerd om in 
moeilijke tijden creatieve oplossingen te 
bedenken. Wij geloven dat na deze crisis 
de wereld er anders uitgaat zien en wij naar 
een solidaire samenleving groeien. Sinds 
april zijn we met onze maatschappelijke 
maaltijdservice begonnen met donaties 
aan de Voedselbank Neder Veluwe en het 
Asielzoekerscentrum (AZC) Bosrandweg 
in Wageningen. Dat heeft geleid tot meer 
dan 600 donaties in anderhalve maand. 
Met dit huidige concept gaan wij door en 
starten wij een nieuw traject “Delen smaakt 
beter” om de zwakkere groepen in de 
samenleving te ondersteunen. Tegelijkertijd 
helpen wij mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan werk, o.a. in ons bedrijf.

Gerechten uit de 
wereldkeuken 
bereid met liefde 

en aandacht voor 
mens en milieu.



Ons doel
We starten met een jaartraject waarin we 
streven om minimaal een keer per maand 
voor de Wageningse Voedselbank cliënten 
en bewoners van het Asielzoekerscentrum 
een verse maaltijd te verzorgen. In totaal 
zijn dat meer dan 6000 maaltijddonaties in 
een jaar! 

Zo gaan we dit bereiken  
• We vragen mensen om Vrienden van 

Food of Cultures te worden en een jaar 
lang het “pakket solidair” bij ons af te 
nemen.  Pakket solidair (5 betalen, 4 
halen) bestaat uit iedere maand 4 verse 
maaltijden ontvangen, 1 doneren en wij 
doneren nog 1 extra. 

• We vragen bedrijven en organisaties 
om Sponsorvriend van Food of Cultures 
te worden en een sponsorpakket af te 
nemen. 

Vrienden van 
Food of Cultures

Pakket solidair
Ieder maand 4 verse maaltijden voor 50 
euro. Elke twee weken een nieuw menu 
met gerechten uit de wereldkeuken.

Flexibele afname mogelijkheden
Je kan in plaats van een keer per maand 
vier maaltijden, twee keer per maand twee 
maaltijden laten bezorgen. En/of (een 
gedeelte van) de maaltijden door ons laten 
bezorgen als cadeautje voor vrienden en 
familie. Tevens kan de levering opgespaard 
worden voor een gelegenheid.

Extraatjes voor Vrienden
• Extra maaltijden bijbestellen voor maar  

€ 7,50 
• 10% korting op een cateringservice
• Indien je maaltijden hebt opgespaard 

voor een klein feestje dan krijg je 
kosteloos een chafing dish te leen

 

Dankzij jouw bijdrage laat je 
iemand die het minder heeft 
genieten van een verse 

maaltijd. Daarnaast help je 
meer mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt aan 
het werk.

 
 



 Pakket Meedoen € 250,00 
• Je doneert 25 maaltijden aan de 

Voedselbank of AZC 
• Wij doneren 10 maaltijden extra aan het 

goede doel
• Je ontvangt 5 maaltijden om uit te 

delen aan je medewerkers en/of relaties
• Vermelding op onze social media 

kanalen

Pakket Betrokken € 500,00 
• Je doneert 50 maaltijden aan de 

Voedselbank of AZC
• Wij doneren 20 maaltijden extra aan het 

goede doel
• Je ontvangt 10 maaltijden om uit te 

delen aan je medewerkers en/of relaties
• Vermelding op onze website en social 

media kanalen

Pakket Delen € 1000,00
• Je doneert 100 maaltijden aan de 

Voedselbank of AZC 
• Wij doneren 35 maaltijden extra aan het 

goede doel
• Je ontvangt 25 maaltijden om uit te 

delen aan je medewerkers en/of relaties 
• Vermelding op onze website, social 

media kanalen en maandelijkse 
nieuwsbrief

Pakket Verbinding €2000,00
Sponsor van de maand
• Je doneert 200 maaltijden voor de 

voedselbank en AZC 
• Wij doneren 75 maaltijden extra aan het 

goede doel zodat er voor de hele groep 
een maaltijd is

• Je ontvangt 50 maaltijden om uit te 
delen aan je medewerkers en/of relaties 

• Vermelding als sponsor van de maand 
op onze website, social media kanalen, 
maandelijkse nieuwsbrief en publiciteit 
met cheque overhandiging

Extraatje voor sponsorvrienden 
• Extra maaltijden bijbestellen voor maar 

€7,50 voor als je moet overwerken, 
vergaderen of als een origineel 
relatiegeschenk

• 10% korting op een cateringservice

Voor vergaderingen, 
(personeels-)feesten en 

andere bedrijfsgelegenheden 
verzorgen wij catering op 

locatie. Het is ook mogelijk om 
de catering te koppelen aan ons 

maatschappelijk concept “Delen 
smaakt beter” of te doneren 

aan een goede doel naar 
keuze.

Sponsorvrienden 
Bedrijven


