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Pop-up lunchcafé A Beautiful Mess in Cromhouthuis volledig gerund 
door vrouwen met een vluchtelingenachtergrond 

Nieuwe locatie opent 12 december in voormalig Café Cromhout 

 
Van links naar rechts: Parvin, Bahija en Jiena, drie vrouwen met een vluchtelingenachtergrond 

die de pop-up gaan runnen. 

Amsterdam, 11 december 2019 – A Beautiful Mess opent op donderdag 12 december een pop-
up lunchcafé in het 17-eeuwse Cromhouthuis aan de Herengracht in Amsterdam. Vrouwen 
tussen de 35 en 65 jaar met een vluchtelingenachtergrond gaan de nieuwe locatie volledig 
runnen. Ook het menu is door de vrouwen ontwikkeld en geïnspireerd op gerechten waar zij 
mee zijn opgegroeid, van Arabische high tea’s tot Fattet Hummus. Door het café te bezoeken 
steun je de vrouwen in het opdoen van werkervaring zodat zij zich verder kunnen ontplooien. 
De nieuwe locatie blijft tot in ieder geval tot juni 2020 open. 

Bahija, werkzaam in het lunchcafé: ‘Ik woonde in Syrië en was verantwoordelijk voor het 
huishouden en financieel afhankelijk van mijn man. Toen ik naar Nederland kwam ging ik op 
zoek naar een baan. Dat was best lastig omdat ik geen werkervaring had. Je moet eerst de 
taal leren, de juiste diploma’s halen en de Nederlandse cultuur begrijpen. Dat ik dit nu samen 
met andere vrouwen kan doen die dit begrijpen, maakt het voor mij makkelijker en veel 
leuker.' 

Versnellen van integratieproces 
A Beautiful Mess is een initiatief van de Refugee Company. Deze stichting is opgericht in 2015 
en stimuleert de economische en sociale zelfstandigheid van mensen met een 
vluchtelingenachtergrond, om op deze manier het integratieproces te versnellen. Het pop-up 
café is de derde horecagelegenheid die de stichting opent en wordt volledig gerund door 
vrouwen tussen de 35 en 65 jaar. De stichting heeft voor de nieuwe locatie specifiek voor 
deze groep gekozen omdat zij de afgelopen jaren merkten dat vrouwen in deze 
leeftijdscategorie moeilijker aan een baan komen. Via deze weg wil de stichting hen de 
mogelijkheid geven om zich verder te ontplooien. 

Het menu 
Het menu is door de vrouwen zelf ontwikkeld en is geïnspireerd op de gerechten waar zij mee 



zijn opgegroeid. De kaart staat vol traditioneel Midden-Oosterse, Afrikaanse, typisch 
Hollandse gerechten en een traditionele Arabische high tea. Ook worden er op verzoek 
traditionele koffieceremonies uit Ethiopië en Eritrea georganiseerd, waarbij het roosteren van 
rauwe koffiebonen centraal staat. De ruimte is ook beschikbaar voor het organiseren van 
evenementen. 

De locaties van A Beautiful Mess 
In 2016 opende restaurant A Beautiful Mess in de wasserette van de voormalige Bijlmerbajes, 
met als doel werkgelegenheid te creëren voor bewoners uit het naastgelegen azc. De locatie 
begon als kleine koffiebar en groeide uit tot een restaurant. Hier organiseert Refugee 
Company bijzondere ontmoetingen, events en netwerkbijeenkomsten om samenwerkingen 
met mensen met een vluchtelingenachtergrond te bevorderen. In het azc in Amsterdam-West 
opende de organisatie in 2018 de tweede locatie, een café. In de afgelopen vier jaar vonden 
al meer dan 165 medewerkers van A Beautiful Mess een betaalde baan.  

Café Cromhout en het Bijbels Museum 
De pop-up is op uitnodiging van het Bijbels Museum. Het museum was op zoek naar een 
nieuwe invulling voor Café Cromhout, dat op 1 november zijn deuren sloot. 'Het Bijbels 
Museum hecht veel waarde aan inclusiviteit, verbinding en het uitwisselen van verhalen. Deze 
samenwerking met de Refugee Company past daarom heel goed en is een mooie invulling van 
de monumentale ruimte van Café Cromhout,' aldus Marjolein Marreveld van het Bijbels 
Museum. 

Het Bijbels Museum is tot de zomer 2020 gevestigd in het Cromhouthuis in Amsterdam, 
samen met het Amsterdam Museum. Het museum organiseert tijdelijke tentoonstellingen 
rond Bijbelse verhalen en thema’s met in opdracht gemaakte kunst en/of bruiklenen. Jonge 
kunstenaars, ontwerpers en verhalenvertellers laten daarin zien welke betekenis de Bijbel 
voor hen heeft.  

De pop-up van A Beautiful Mess is gevestigd op de Herengracht 366 en zal in ieder geval voor 
zeven maanden op deze locatie openblijven. Het café is geopend van woensdag tot en met 
zondag van 10:00 uur tot 16:30 uur.  
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Neem voor meer informatie contact op met: 

The Refugee Company     
Maral Kalami       
E: maral@refugeecompany.com    
T: +31 6 1445 84 77      
www.refugeecompany.com 
www.abeautifulmess.nl 

Bijbels Museum 
Marjolein Marreveld 
E: m.marreveld@bijbelsmuseum.nl 
T: +316 49 72 04 85 
www.bijbelsmuseum.nl 
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