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WE COOK GOOD SOUP FOR LVIV

Betreft:  Mirror Soup Kitchen op de NDSM-werf  
Contact:  Jasper van den Berg (initiatiefnemer) / +31 (0)6 41710191 / studio@rooiejas.nl 
 Ewa Scheifes (programmeur) / +31 (0)6-84094115 / ewa.scheifes@ndsm.nl
 Mette Stam (producent) / +31 (0)6 43157201 / mette.stam@ndsm.nl

SAMENVATTING
Idee:  Mirror Soup Kitchen spiegelt een gaarkeuken van een plek die is getroffen door een ramp of 
 oorlog. De recepten die ze daar koken worden op exact dezelfde manier, op exact dezelfde dag 
 bereid en geserveerd. Het ingezamelde geld komt ten goede aan deze keuken, zodat het kan 
 blijven koken voor mensen in nood. 
Doel:  Via het recept de aandacht langer vast proberen te houden op een plek waarvoor dat nodig is.
Plek: Bij de Toren van Babel midden op de NDSM-werf, tegenover NDSM-bikes.

INTRODUCTIE
Het idee voor Mirror Soup Kitchen ontstond ruim twee jaar geleden toen in Beiroet Rani Al Rajji, een 
bevriende clubeigenaar begon met koken voor zijn gemeenschap in het verwoeste centrum van de stad. 
De explosie in de haven was het laatste zetje om niet meer te dansen maar om vanuit zijn club honderden 
simpele maaltijden per dag te bereiden en te serveren. Om hem te steunen besloten buren Jasper van 
den Berg en Arne Hendriks om vanuit hun huizen precies deze recepten wekelijks te gaan spiegelen en te 
gaan verkopen aan hun vrienden en mensen uit de buurt. Deze manier en regelmaat zorgde ervoor dat de 
aandacht vastgehouden werd op de plaats van urgentie en niet met de tijd vervloog.

Nu kookt Jasper van den Berg samen met Roel Wouters zolang het nodig is voor een gaarkeuken in 
Oekraïne. Onder de naam Mirror Soup Kitchen spiegelen zij elke vrijdag op de NDSM-werf dezelfde 
soeprecepten als die van het activistische kunstenaarscollectief Kukhnia uit de Oekraïense stad Lviv. Dit 
collectief kookt eenvoudige, vegetarische soepen vanuit huis en delen deze uit aan oorlogsvluchtelingen of 
andere mensen in nood. Inmiddels doen ze dit vanuit 7 locaties in Lviv. 

Omdat op dit moment in Lviv directe toegang tot goederen en geld erg moeilijk is, zorgde Roosje Klap met 
haar netwerk ervoor dat met o.a. de opbrengst van Mirror Soup Kitchen een grote vrachtwagen vol met 
noodzakelijke goederen en granen en twee touringcars naar Lviv gestuurd kon worden. Zij namen meer dan 
honderd mensen op de vlucht mee terug.  

DOE HET ZELF!
Het bijzondere is dat deze simpele manier van verbinden door het recept en eten heel mooi werkt én 
eenvoudig zelf uit te voeren is. Kukhnia deelt haar recepten via Googledocs en geeft Mirror Soup Kitchen 
het recept van de betreffende vrijdag door. Wij koken op de NDSM en moedigen tegelijkertijd iedereen aan 
om hetzelfde te doen: Dus, nodig je vrienden en buren uit om te komen eten, doe dezelfde boodschappen, 
kook dezelfde soep en serveer met liefde. De DIY Mirror Soup Kitchen is makkelijk op te zetten voor een 
grote of kleine groep want de recepten zijn prima schaalbaar naar je eigen context. Maar bovenal zijn de 
soepen vooral verrassend lekker!

Wat zou het mooi zijn als er een recensie en/of het recept van de editie van vrijdag in de krant komt 
zodat niet alleen wij maar iedereen die dit leest hetzelfde kan doen als de mensen in Lviv. Zo kunnen we 
gezamenlijk nog veel meer ophalen voor Kukhnia en door hun recepten hier te koken de kracht van samen 
eten verspreiden.

Kom je vrijdag langs om een kopje soep te eten op NDSM? Of zelf koken kan natuurlijk ook!

Groet, Jasper van den Berg, Arne Hendriks en Roel Wouters

@mirrorsoupkitchen
@ndsm
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WE COOK GOOD SOUP FOR LVIV

RECEPT 

Neborshch, 34l

2kg sliced cabbage 
1kg celery
2kg onions, sliced
2,5kg carrots, sliced 
3kg grated beetroot
8 cans beans
2 heads garlic
2,5l canned tomatoes 
30g sweet paprika powder
20g black pepper 
300g Sunflower oil
300g fresh greens (dill and parsley)

Boil water
Add cabbages 
When cabbage is soft, add celery and carrots.

Separately heat oil and fry onions until brown.
Add sweet paprika and black pepper.
Stir and add beetroot.
Add salt to your taste, for the flavor to be very intense.
Add canned tomatoes.
Stew until the beetroot is almost done

Add all this and beens to the pot with boiling vegetables, then mix. Cook for 10 more minutes.
Add garlic and fresh greens.

Serve in a shelter with sour cream or Greek yogurt.
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