
Van koffieplant naar...  
De koffiebonen van ‘t Nederhofje, een dagbesteding voor mensen met een 

verstandelijke beperking die graag Barista willen worden, worden door onze 
samenwerkingspartner en leverancier De Hofbranders direct geïmporteerd 
vanuit Uganda en Oost-Timor. De koffiestruiken van deze boeren groeien in 
een bos tussen andere bomen en planten in. Op deze manier is er een grote 

biodiversiteit wat ten goede komt van de bodem, het milieu en het klimaat. De 
koffieboeren ontvangen door op deze manier met hen samen te werken ook 

nog een eerlijke prijs waardoor hun kinderen naar school kunnen. 

...een lekkere espresso in ‘t Nederhofje 
De koffiebonen worden in Nederland gebrand zodat wij altijd dag-vers 

gebrande koffie kunnen bieden. 
Het branden, verpakken en schenken van ‘t Nederhofje koffie wordt in  

De Nederhof in Honselersdijk gedaan. In dit prachtige monumentaal gebouw uit het jaar 
1640, overigens het jaar waarin ook de koffiehuizen in Nederland opkwamen, runnen de 

dagbesteders een 

‘Koffie, Thee & Cake Away’  

De dagbesteders worden opgeleid tot échte Barista’s, bakken overheerlijke cakes, 
maken de mooiste giftsets van koffie en verse thee en onderhouden de  

bijbehorende architectonische tuin. 

 

Contact 
 

Dagbesteding ‘t Nederhofje 

Hofstraat 29 
2675 AJ Honselersdijk 
www.nederhofje.nl  
 

Volg ons op social media 

        @nederhofje 

 

 

De Hofbranders 

shop.nederhofje.nl  
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