
Mei/2021 

          
klik hier om af te melden 

 

Nieuwsbrief 

Nieuws!, Nieuws!, Nieuws! 

Wij bakken op een sociale manier lactose- en glutenvrije stroopwafels. De stroopwafels (ook wel 
siroopwafels genoemd) worden ambachtelijk bereid, volgens een “uniek” recept. De 
stroopwafels zijn bedoeld voor mensen met de ziekte coeliakie, een glutenintolerantie 
en/of een lactose-intolerantie. Door de heerlijke lichte karamelsmaak en het gebruik 
van minder suiker is iedereen enthousiast over de stroopwafel, of ze nou allergisch 
zijn, of niet. Op deze manier dragen wij bij aan een inclusieve arbeidsmarkt, zodat 
iedereen een kans krijgt. Daarom noemen wij onze stroopwafel een sociale 
stroopwafel. 

Onze nieuwsbrief 

Vanaf heden willen we met jullie ook in contact blijven door middel van een maandelijkse nieuwsbrief via de mail in 
deze brief zult U de laatste nieuwtjes en weetjes vinden van Stroopwafel Uniek.  

 

 

 

 

 

 

 

Een Unieke samenwerking 

Samen met Leer Werkbedrijf Uniek hebben wij een Unieke samen werking.  
wij bieden namelijk de mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een 
kans aan om bij ons te leren/werken zodat ze voorbereid richting de reguliere 
arbeidsmarkt kunnen gaan. 

https://www.facebook.com/StroopwafelUniek
https://www.instagram.com/stroopwafeluniek/
https://www.linkedin.com/company/stroopwafel-uniek/?originalSubdomain=nl
https://twitter.com/stroopwfluniek
https://www.stroopwafeluniek.nl/
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De verbouwing 

Met trots kijken wij terug op de verbouwingsperiode 
van onze glutenvrije bakkerij. Einde van de zomer 
kregen we de sleutel en begon het grote avontuur. 
Als sociale ondernemer komen er veel zaken op je 
af, kunnen we je vertellen. Gelukkig kregen wij veel 
hulp zodat wij al onze plannen konden uitvoeren. 
Wij hebben de benedenverdieping verbouwd tot 
een glutenvrije (stroopwafel)bakkerij.  

 

 

 

Even voorstellen  

Graag wil ik mij even voorstellen: Mijn naam is Yunus en ik ben 21 jaar. 
Binnen stroopwafel Uniek mag ik mijn afstudeerstage doen. Ik studeer 
marketing en communicatie. Eén van mijn opdrachten is het maken van 
een nieuwsbrief, verder ga ik hier mijn best doen om naamsbekendheid te 
creëren voor Stroopwafel Uniek. De manier hoe dit bedrijf in elkaar zit geeft 
een gevoel alsof je thuis bent. De sfeer is totaal niet hectisch, druk of 
stressvol maar juist kalm en productief,  ik kan nu al zeggen dat dit werkt!  

Ik ben ontzettend gelukkig dat ik een stage plaats als deze heb kunnen 
vinden met mensen die er echt voor je zijn en je wegwijs maken. Daarom 
wil ik Niels, Mandy en alle medewerkers bedanken voor de mooie 
ervaringen tot nu toe.  
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