Tafeltje delen

Kom erbij en maak
een praatje!
Het is je vast weleens gebeurd dat je op een terras of in een
restaurant iemand alleen aan een tafeltje hebt zien zitten en dat je
jezelf hebt afgevraagd waarom diegene alleen zit. Zit die persoon
te wachten op een date die maar niet komt, of is diegene er bewust
alleen op uitgegaan? Of... heeft hij of zij gewoon niemand die mee
uit wil? We spreken deze vragen zelden hardop uit, we laten het
erbij en richten ons op het gezelschap met wie we op stap zijn.
Vroeger was de horeca dé
gelegenheid om mensen te
ontmoeten, maar die rol is in de
loop van de tijd veranderd, zeker
onder invloed van social media.
De horeca ziet dat de drempel
voor mensen om alleen binnen
te stappen hoger geworden
is. Mensen spreken met
elkaar af in de horeca,
de focus ligt minder
op ontmoeting en
meer op samenkomen.
Daar wil de
Dordtse horeca
graag iets aan
doen! Tijdens
de Week tegen
Eenzaamheid vragen
6 Dordtse horecabedrijven
op hun manier aandacht om
meer naar elkaar om te zien in
de horeca. Daarom doen deze
horecagelegenheden in de Week
tegen Eenzaamheid mee met
Tafeltje Delen. Dit eenvoudige
concept creëert letterlijk een
tafel in de horeca waar gasten
die elkaar misschien nog niet
kennen contact leggen. Je weet
nooit wat voor leuk gesprek je
zal voeren en hoe gezellig het

kan zijn! Openstaan voor elkaar,
daar gaat het om bij Tafeltje
Delen.

Wat is het?

Tafeltje Delen is een concept
waarbij horecagelegenheden
tafels beschikbaar stellen waar
meerdere mensen aan
kunnen plaatsnemen.
De ‘Deel Tafeltjes’
dragen bij aan
contacten tussen
bezoekers. Door
plaats te nemen
aan de duidelijk
herkenbare tafel
geeft iemand
aan dat hij of zij
het leuk vindt als
er iemand aanschuift
voor een praatje, waarover
maakt niet uit. Wie weet wat
ervan komt! Ook de mensen
die niet alleen zijn en ervoor
kiezen om aan een Deel Tafeltje
te gaan zitten, dragen een
steentje bij door met iemand
een praatje te maken. Uiteindelijk helpt iedereen op een
laagdrempelige manier en kan
iemand die eenzaam is nieuwe
contacten opdoen en zich
welkom voelen.

Wie doen er mee?
Tijdens de Week tegen
Eenzaamheid van 29 sept
t/m 6 okt kun je Tafeltje
Delen vinden bij:

Restaurant Post

Johan de Wittstraat 128

Het Magazijn
Voorstraat 180

Café Restaurant Merz
Korte Kalkhaven 3

Visser’s Poffertjes
Groenmarkt 8

Daantje Food en Drinks
Houttuinen 32

Finn’s Eten en Drinken
Blauwpoortsplein 13

