
VelpsVolkoren

Wie jarig is trakteert!
2019 is ons jubileumjaar en dat vieren we. Wij 
trakteren en geven dit jaar van elk VelpsVolkoren 
desembrood e 0.40 aan WALHALLAb en het 
DUSHI HUIS.   
 

VelpsVolkoren
Het VelpsVolkoren is een lokaal desembrood dat op de stenen vloer gebakken wordt. De biologische tarwe is verbouwd door Arnhemse boer Bart 
Lubbers in Velp. De molenaars van de Witte Watermolen in Sonsbeek en de Klarendalse molen, De Kroon vermalen het graan tot meel. Het volledige 
proces vindt plaats binnen een straal van 15 kilometer, een echt Veluws Streekproduct. Met de aankoop van dit brood steun je de lokale economie 
(boer, molenaar, bakker) én draag jij ook bij aan de toekomst van WAHALLAb en het DUSHI HUIS (e 0,15). 

ons heerlijke feestbrood
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Bakkerij Tom van Otterloo
Al 25 jaar werkt Tom met een divers team medewerk(st)ers aan puur 
ambachtelijk brood & meer. Ons streven is duurzaam en circulair 
ondernemen en onze winkels zijn een trefpunt in de straat en wijk. Wij 
werken zoveel mogelijk met lokale (biologische) granen en zetten ons 
met hart en ziel in voor lokale samenwerkingen.   

Waarom WALHALLAb en het DUSHI HUIS? 
De jeugd heeft de toekomst en deze organisaties zijn net even anders, 
net als wij. Zij gaan uit van de kracht en mogelijkheden van kinderen 
en vinden samenwerken én plezier belangrijk. En zij zijn, net als wij, ge-
vestigd in de gemeenten Arnhem en Rheden. Samen maken wij de wijk/ 
het dorp en daar dragen wij graag ons steentje aan bij. 

WALHALLAb 
Op een WALHALLAb leren jongeren van elkaar. Door samen te werken 
aan toffe projecten, dingen te maken, moed te tonen, te ondernemen 
en niet te vergeten: veel lol te hebben. 

De krachtige WALHALLAb formule laat jongeren ontdekken wat hun 
talenten zijn. Soms is daar op school geen ruimte voor. Dus als je even 
een zetje wilt, kom je naar WALHALLAb. WALHALLAb is in Zutphen 
ontstaan en nu zitten ze ook… in Arnhem! In het hart van het bruisende 
Spijkerkwartier, in een kerk vol creatie! Kijk ook op www.walhallab.nl

DUSHI HUIS
Een Dushi Huis biedt kinderen en jongeren van 4 tot 18+ jaar die 
niet meer thuis kunnen wonen een langdurige, veilige woonplek vol-
gens de innovatieve Dushi-methode. Vaak gaat het om kinderen die 
traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt en kampen met een 
hechtingsprobleem. In de kleinschalige Dushi Huizen krijgen zij steun, 
begeleiding en alle ruimte hun identiteit te ontwikkelen en talenten te 
ontplooien. Waar mogelijk worden de ouders hierbij betrokken. Dushi 
Huis is een thuis waar kinderen – die meestal al meerdere plaatsingen 
in pleeggezinnen achter de rug hebben – onvoorwaardelijk blijven tot-
dat ze uitvliegen. Kijk ook op www.dushihuis.nl




