


 
Een prachtig boek vol foto’s en hoopgevende verhalen van een groot aantal hedendaagse idealisten, 
met extra aandacht voor de projecten van herbergier Ilco van der Linde. Inclusief het hele verhaal 
achter het Mandelahuisje. Uitgegeven door Lemniscaat, voor iedereen die hoop zoekt, inspiratie en 

praktische tips voor zijn of haar eigen sociale bedrijf, project of campagne. Hier te koop voor slechts 
€9,95 (incl. 1 Euro steun aan vredesproject MasterPeace). Inkijkexemplaar bij de bar.

Veel mensen lopen rond met een droom, waarmee ze de wereld een beetje mooier willen maken; evenementen, exposities, 
campagnes of een sociaal bedrijf. Herbergier Ilco biedt hier zijn ervaring en netwerk aan, als wind onder de vleugels van 
andere idealisten en sociale ondernemers. Zie ook www.mandelahuisje.nl/droomfabriek of mail info@mandelahuisje.nl

Een team van ervaren mediators staat gereed om je te helpen bij het oplossen van conflicten met buren, bazen, familie of 
binnen je organisatie. Sportverenigingen, schoolbesturen, bedrijven, maar bovenal gewone Amsterdammers helpen we hier 
om tot elkaar te komen. Heb je geen geld dan doen we het gratis. Zie www.mandelahuisje.nl/verzoenkamer.

Wij houden van Nelson Mandela. Zijn Ubuntu-filosofie inspireerde ons in 2015 om dit schiereiland, in het hart van 
Amsterdam, om te toveren tot een fijne plek, waar verbinding wordt gevoed en gevierd. In deze voormalige 
Havenmeesterswoning woont nu de herbergier Ilco van der Linde met zijn vriendin Farah van Bommel, zijn jongste dochter 
Dunya en de katten Aagje en Pip. Ook Farah’s dochter Lila is er vaak. Samen met Ilco runt Farah het Mandelahuisje.
 
Achter het huisje is een grote transparante serre, die afwisselend dient als verzoenkamer, droomfabriek, trouwlocatie, 
romantische suite of vergaderplek, waar mensen bij elkaar komen om de wereld wat mooier en socialer te maken. Van de 
tuin, die ooit alleen van de Havenmeester was, maakten wij een openbaar zomerterras. Hierdoor kan iedereen nu genieten 
van het terras met het mooiste uitzicht. En boven de bar nu ook het spectaculaire Mandela's Tree House!
 
Uw herbergier is Ilco van der Linde. Ilco is vooral bekend als initiatiefnemer van de Bevrijdingspop-festivals, het 
Bevrijdingsconcert op de Amstel, dance4life en MasterPeace. In tientallen landen worden miljoenen mensen bij zijn sociale 
projecten betrokken. Alle opgedane organisatie-ervaring wordt hier overgedragen via de Droomfabriek en zijn boek ‘Be a 
Nelson’, zie onder. 

De in al die landen beleefde gastvrijheid wordt met jullie gedeeld, met veel passie en een kleurrijk team van jonge 
Amsterdammers. Door hier iets te nuttigen of te overnachten of te vergaderen steun je onze sociale doelen! 
 

Respect is wat ons betreft vooral een werkwoord. Daarom willen we mensen die er al voor aan de slag zijn beter belonen. Ook 
jou roepen we op om via info@mandelahuisje.nl iemand te nomineren die respect verdient, omdat hij jou, anderen of de 
samenleving op een belangrijke manier heeft bijgestaan. Vier keer per jaar belonen we een winnaar met een gratis verblijf in
de Romantische Suite! Respectnachten, Verzoenkamer en Droomfabriek, maar ook OceanLove, zijn non-profit initiatieven
van de Stichting Mandelahuisje. 

In enkele minuten kan onze Droomfabriek/Verzoenkamer/Meeting space/Trouwlocatie
veranderen in De Romantische Suite. De ronde tafel vouwt dan open als een
bloem, tot een groot, rond bed en het mooiste uitzicht op wolken, maan,
sterren, zwanen, bootjes en de lichtjes van de stad. Al jaren geven onze gasten
ons op booking.com (“The Panorama Suite”) gemiddeld een 9 of meer!!! 
luxe suite van ruim 50 vierkante meter;
 glazen dak en wanden: spectaculair uitzicht op het IJ, de boten en de sterren;
 rond design bed met duurzaam Yumeko dons;
 royaal bad in een lichtblauwe badkamer;
 uitgebreid ontbijt liefdevol bereid door Turkse dames uit de buurt;
 door hier te slapen maak je het mogelijk dat we de serre een ander keer (bijna) 
gratis beschikbaar kunnen stellen aan bijvoorbeeld KWF of de Voedselbank;
 gratis wifi, gratis gebruik minibar, gratis parkeren (’s nachts). 
 

Onze oceanen worden verwoest doordat er per dag duizenden kilo’s afval in worden gedumpt. En de 
koralen sterven door de klimaatverandering. Hierdoor, maar ook door de overbevissing, sterven steeds 
meer vissoorten uit. Vanuit de oude Havenmeesterswoning, omringd door water, werkt uw herbergier 
– die ook een fervent duiker is – aan verandering. Steun en volg zijn nieuwe non-profit missie via 
www.oceanlove.news en OceanLoveNews op Insta, Facebook, Twitter, Youtube en LinkedIn. 

Als je een leuk verbindend plan hebt of een goed advies, we staan er altijd voor open. Je kunt de 
Verzoenkamer/Droomfabriek ook gebruiken voor je eigen vergadering, presentatie of feest. 
Mail ons op info@mandelahuisje.nl

We verzorgen ook hele goede ontspanningsmassages! Vraag voor tarieven en beschikbaarheid bij 
de bar of mail info@ubuntumassages.nl 
Houdt uw kinderen in de gaten, vanwege water en schommels. Verblijf bij Herberg het Mandelahuisje is op 

De Romantische Suite is ook een officiele trouwlocatie voor de Gemeente Amsterdam. Waar kun je beter de verbinding
verzegelen dan op een plek waar alles draait om de filosofie van Nelson Mandela, de Ubuntu filosofie: 

 
Boven en naast de bar hebben we nu ook Mandela's Tree House; romantiek die er bovenuit steekt. Overigens ook ideaal 
voor een cadeau met je beste vriend(in) of voor avontuurlijke vaders en moeders met hun zoon of dochter! Een unieke 
ervaring met je eigen terras, met hangmat en spectaculair uitzicht op 't IJ. Slapen op, in en naast een oude eikenboom, dat 
geeft kracht. Check de beschikbaarheid bij de bar of mail ons!
 

Verzoening, sociale verandering, respect, liefde, gastvrijheid – onze hommage aan het gedachtengoed van Nelson Mandela.
 

‘je bestaat vanwege de ander’.

Het ideale cadeau voor jezelf of je vrienden! Pols beschikbaarheid via info@mandelahuisje.nl of de bar, want onze
terrasgasten geven we graag korting.

eigen risico.�

WELKOM IN HERBERG HET MANDELAHUISJE

VERZOENKAMER - WAAR AMSTERDAMMERS TOT ELKAAR KOMEN

RESPECTNACHTEN: NOMINEER IEMAND DIE RESPECT VERDIENT

DROOMFABRIEK – WAAR AMSTERDAMMERS DE TOEKOMST VERANDEREN
TROUWEN

OCEANLOVE

TIPS & ADVIEZEN

MANDELA'S TREE HOUSE

ROMANTISCHE SUITE - BELEEF DE MOOISTE NACHTEN ONDER DE SHELTERING SKY

BE A NELSON - om heerlijk te lezen op het terras.
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