Deelcafé de Buuf opent in het voorjaar haar deuren aan Kerkweg 2!
Bij de Buuf kun je aanschuiven voor lekkere koffiespecialiteiten, thee en
taart, maar er is meer. De Buuf wil een plek zijn die inspireert om te dromen
en te delen. Delen van tijd, talenten en ideeën. Samen bouwen aan een
betrokken lokale gemeenschap, die niemand in de kou laat staan. Een plek
waar rust en aandacht centraal staan, middenin de snelle maatschappij.
“Beter een goeie buur……”

MISSIE

De Buuf in Giesenburg houdt van
koffie. De állerbeste verse koffie,
en van overheerlijke thee! Bij De
Buuf vind je dan ook een heerlijke
koffie- en theekaart en altijd
verse taarten, koeken en
limonades. Geniet van de beste
koffie en thee van Giessenburg in
een ongedwongen en gastvrije
setting. Want wat is er nu leuker
dan samen genieten?

De Buuf is graag een beetje
anders. 100% non-profit
bijvoorbeeld: van elke kop koffie
kan de opbrengst worden
weggegeven aan de projecten die
we ondersteunen! Delen betekent
ook de tijd nemen om dorpsgenoten te leren kennen. Delen in
tijd en oprechte aandacht. Heb jij
een hart voor mensen? Dan ben je
van harte welkom!

De Buuf biedt een plek om te
inspireren, geïnspireerd te raken
en te dromen. Samen nadenken
over hoe we wereld elke dag weer
een stukje mooier kunnen maken.
‘Gewoon’ over hoe ons leven in
Giessenburg steeds meer inhoud en
betekenis kan krijgen. En over hoe
we zelfs op afstand kunnen
bijdragen aan de levens van
mensen ver weg. Samen dromen
en ontdekken!

DE BUUF ZOEKT
De Buuf is een non-profit instelling (van Stichting in het hart) en is op zoek naar deelgenoten en vrienden. Zonder
deelgenoten en vrienden gedijt niemand, dat geldt ook voor de Buuf. Wil(t) jij / u dat de Buuf snel van start kan gaan
en zie(t) jij/u ook het belang van een plek in Giessenburg waar ontmoeting, contact, dromen en delen én goede koffie en
thee centraal staan?
Word dan deelgenoot of vriend van de Buuf en ga mee op avontuur!

DOE MEE!

Ja, ik wil meehelpen me de opstart van een koffiehuis waarin delen, aandacht voor de ander en samen zoeken naar een
betere wereld voorop staan!
U kunt deelgenoot zijn door barista, gastvrouw/gastheer, koekenbakker of klusjesman/vrouw te worden.
U kunt ook vriend worden door maandelijks of eenmalig een bedrag te storten.
Alle kleine beetjes helpen! (Onze stichting heeft overigens een ANBI status)
Voor bedrijven heeft de Buuf een aantal speciale mogelijkheden. Bent u regionaal actief en wilt u actief bijdragen aan
de Giessenburgse gemeenschap? Sponsor dan een deel van de inventaris, adverteer op onze website of wordt premium
partner! De Buuf gaat graag met u in gesprek!
(mail voor meer info, opgaven of vragen naar: info@deelcafedebuuf.nl)

