
Exceptional coffee by remarkable people



Met Caffeine Dealers ondersteunen we 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
resocialiseren en re-integreren. In de 
maatschappij is een groeiende aandacht voor 
sociaal ondernemen en de acceptatie van 
kwetsbare doelgroepen in de samenleving. 
Caffeine Dealers biedt mensen ondersteuning  
bij herstel.

Ons verhaal 



‘Dankzij Caffeine dealers heb ik 
          weer de regie over mijn eigen leven.’ 



In onze eigen koffiebranderij(en) en koffiehuizen  
leiden we mensen op om koffie te zetten, 
branden en te verpakken. Onze eigen barista’s 
serveren voor iedereen een heerlijk kopje koffie. 
Ook is het mogelijk om koffie te kopen voor 
thuis of  in grote oplage te bestellen voor zakelijk 
gebruik.

                 ‘gastheer zijn geeft mij sociale
 voldoening. Dat is iets wat ik
                                  jaren niet heb gevoeld.’ 



        ‘een kans om met 

                       beide handen 
     aan te grijpen.’ 

Met ons koffiehuizen en -branderij(en) werken 
we aan het wegnemen van vooroordelen en 
maatschappelijke participatie. Onze cliënten 
krijgen de gelegenheid om te werken aan hun 

herstel door volop te participeren in onze 
samenleving. Drink je mee?



De koffie van Caffeine Dealers is duurzaam, 
speciaal geselecteerd en daardoor perfect van 
smaak. Koffie is op z’n best vanaf  het moment 
dat het is gebrand. Caffeine Dealers brandt 
dagelijks en garandeert dat alle koffie vers 
gebrand verkocht wordt. Hierdoor ben je als 
koffiegenieter gegarandeerd van de meest verse 
koffie van Eindhoven en omstreken. 

Onze koffie 



Op het prachtige Landgoed De Grote Beek in 
Eindhoven komen al meer dan 100 jaar zorg, 
natuur en historie samen. In onze koffiehuizen 
geniet je van koffie en interessante ontmoetingen. 

De ambities van Caffeine Dealers reiken verder 
dan het landgoed en Eindhoven. Kijk voor de 
exacte locaties van onze koffiehuizen op onze site 
www.caffeinedealers.nl.

De loCaties



Zakelijk gebruik of  met ons samenwerken? 
Ook dat is mogelijk, want Caffeine 

Dealers levert inmiddels koffie aan diverse 
organisaties en bedrijven. Daarnaast kan je 

ons ook inhuren voor (bedrijfs)evenementen. 
Voor een voorstel op maat mail je naar 

info@caffeinedealers.nl en wij nemen 
contact met je op.



GGzE biedt ondersteuning aan mensen met 
bijzondere psychiatrische kwetsbaarheid.  
We geloven dat mensen blijer en gelukkiger 
worden als ze vanuit mentale kracht een bijdrage 
kunnen leveren aan de samenleving. Al onze 
ondersteuning is erop gericht om iemand zo 
goed mogelijk te laten participeren aan de 
maatschappij. 

Over GGzE



‘ons team van ervaringsdeskundigen
                            en begeleiders maken 
                 caffeine dealers tot een succes.’ 



www.caffeinedealers.nl  e-mail: info@caffeinedealers.nl
Volg ons op      Caffeine Dealers

Caffeine Dealers is een gezamelijk initiatief  van GGzE en Stichting Zuivere Koffie.

‘Onze mensen staan iedere dag weer  
voor u klaar’.


