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THE COOKIE PROJECT, waar 'De Pijp' de 'Zuidas' ontmoet

THE COOKIE PROJECT is een unieke samenwerking tussen een stadsbakkerij in hartje 
Amsterdam en een advocatenkantoor aan de Zuidas. In eerste instantie een vreemde com-
binatie, maar het project laat zien wat bakkers en advocaten met elkaar gemeen hebben en 
hoe ze elkaar in hun werk kunnen versterken.

Iambe is een dagbestedingcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Aan de 
Van Ostadestraat is een bakkerij gevestigd waar dagelijks op ambachtelijke wijze produc-
ten worden gemaakt onder begeleiding van professionele bakkers. De broden, taarten en 
koekjes zijn van biologische kwaliteit en worden met de grootste zorg bereid. En dat proef 
je!

Bij advocatenkantoor Houthoff Buruma zijn koekjes altijd een belangrijk element geweest 
in vergaderzalen. Het aanbieden van een koekje aan het begin van een bijeenkomst kan 
het ijs breken, zeker als er zo’n mooi verhaal achter zit als van de trotse bakkers van 
Iambe. De koekjes worden bewaard in speciaal ontworpen houten koektrommels. Op de 
tafel staan foto’s van de bakkers. Zo krijgen de koekjes een eigen gezicht.

Aandacht, een persoonlijke benadering en het streven naar de hoogste kwaliteit is wat 
beide organisaties met elkaar delen. 
En dat komt allemaal samen in... een koekje.

Van THE COOKIE PROJECT is een film gemaakt waarin het werk in de bakkerij, het maken 
van de koektrommels en een fotoshoot van fotografe  Annemarieke van den Broek met 
deelnemers van Iambe en advocaten van Houthoff Buruma, te zien is. (YouTube, zoek op 
'The Cookie Project Houthoff Buruma')

Voor meer informatie over deze samenwerking, neem contact op Dave Tijssens via 
info@iambe.nl of 06 46 75 28 68 (Iambe), of met Penelope Falkenhagen via 
p.falkenhagen@houthoff.com of 020 605 6433 (Houthoff Buruma).
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