
PERSBERICHT 

 
GOED VOOR JOU EN GOED VOOR DE PLANEET:  

VIER DE ZON MET HET DE TROPEN PICKNICK-BORREL-PAKKET 

 
Amsterdam, juni 2019 • De zon schijnt, het park lonkt, maar naar de supermarkt voor hapjes en 

drankjes – daar heb je even geen zin in. Geen nood, De Tropen biedt uitkomst. Dit café-restaurant 

ligt verscholen aan de rand van het Oosterpark en is onderdeel van het KIT Koninklijk Instituut voor 

de Tropen. Aan de gezellige bar hebben ze de oplossing om van elke zonnige dag een feestje te 

maken: het De Tropen picknick-borrel-pakket. Alles wat je nodig hebt voor een heerlijk relaxed 

middagje met je blote voetjes in het gras en de zon op je gezicht. Dat is goed voor jou en goed 

voor de planeet, want een groot deel van de winst van het KIT wordt besteed aan projecten voor 

duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking. Zo helpt jouw picknick bij het verbeteren 

van de gezondheidszorg, voedselzekerheid en gendergelijkheid in ontwikkelingslanden. Proost!  

 

De beste picknick voor iedereen 

De Tropen staat wel bekend als het café-restaurant met het zonnigste terras van Amsterdam. Het 

is een heerlijke hotspot voor een goede kop koffie, uitgebreide lunch of gezellige borrel. Deze zomer 

komt daar nog een reden voor een bezoekje bij: het picknick-borrel-pakket. Voor €22,50 krijg je een 

linnen De Tropen-tas gevuld met een fles huiswijn of vier twist-off Heineken biertjes, een halve liter 

Earth Water en een zak bio- of groentechips.  Ook aan herbruikbare glazen en een als picknick 

kleed te gebruiken vuilniszak is gedacht. De meest duurzame manier om van de zon en het park te 

genieten! Het is ook mogelijk om de verschillende items los te bestellen. En zelfs als je maar één 

enkel biertje koopt, draag je al bij aan de projecten van het KIT. Fijn voor jezelf én voor de wereld 

om je heen! 

 

Over De Tropen café-restaurant 

De Tropen is een levendige hotspot in het hart van Amsterdam-Oost. Het café-restaurant is ingericht 

door studio Piet Boon en zeven dagen per week geopend voor ontbijt, lunch en borrel, bij mooi 

weer op het zonnige terras met uitzicht op de binnentuin en het Oosterpark. De Tropen en de 

binnentuin zijn onderdeel van het KIT Royal Tropical Institute, sinds 1926 gevestigd in een 

monumentaal pand aan de Amsterdamse Mauritskade. Deze not-for-profit organisatie zet zich in 

voor innovatieve en praktische oplossingen in lage- en middeninkomens landen. Denk aan het 

verbeteren van gezondheidszorg en het aanjagen van duurzame economische, sociale en 

organisatorische veranderingen. KIT focust op onderzoek, advies en training voor internationale 

organisaties, bedrijven, NGO’s, overheden en studenten. Zie ook www.amsterdamdetropen.nl en 

www.kit.nl.  
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