
Good Hospitality Group nodigt u uit…

De Good Hospitality Group is ontstaan vanuit een initiatief in 
2006 om in Guatemala scholen op te zetten om de kinderen 
een goede opleiding en de docenten een vaste betrekking te 
bieden. Zowel in Nederland als in Guatemala is een stichting 
opgericht (Stichting Ninos de Guatemala) om dit   mogelijk te 
maken. De scholen zijn geopend in 2009 en 2012. 

Meer informatie vindt u op de website: http://www.ninosdeguatemala.org/ 
of op facebook: https://www.facebook.com/NinosdeGuatemala.

Om de jongeren in Guatemala ook uitzicht 
te kunnen geven op een baan en om minder 
afhankelijk te zijn van donaties heeft Niños 
de Guatemala het plan opgevat om een 
hotel te starten in Antigua, Guatemala, waar 
lokale jongeren opgeleid gaan worden. 
 
Good Hospitality Group is opgericht 
om dit hotel te exploiteren en om een 
bijdrage te leveren aan het bereiken van 
de doelstelling van Niños de Guatemala. 
Het hotel zal in 2015 worden geopend.  

Inmiddels is de ambitie van Good Hospitality 
Group om haar missie ook op andere 
plaatsen in de wereld te realiseren. Het 
doel is om “goed doen” en hoogwaardige 
“hospitality” op zoveel mogelijk plaatsen te 
combineren.

De geschiedenis

De Good Hospitality Group is een profit-for-
non-profit organisatie. Wij combineren het 
runnen van hoogwaardige hotels met het 
opleiden van mensen en het teruginvesteren 
in goede doelen. 
 
Onze ambitie is om werkzoekenden een 
opleiding en een baan te geven in onze 
hotels en zo hun wereld en onze hotels te 
verbeteren. Wij denken dat maatschappelijk 
samenwerken beter is dan doneren, en dat 
elke onderneming sociale betrokkenheid als 
uitgangspunt zou moeten nemen. 

Good Hospitality is winstgevend, maar in plaats van winst uit 
te keren wordt deze terug geinvesteerd in haar mensen en 
communities: “doing business by doing good”.



Ten behoeve van de Olympische Spelen 
zullen in Rio de Janeiro in 2016 twee 
drijvende hotels, die door Good Hospitality 
Group in Nederland zijn aangekocht, in 
samenwerking met het Nederlands en 
het Internationaal Olympisch Comité, 
worden afgemeerd. Na de Olympische en 
Paralympische spelen zullen de drijvende 
hotels nog tenminste vier jaar in Rio blijven 
functioneren als hotel en opleidingsplaats 
voor jongeren uit de omgeving.

Eén van de twee drijvende hotels kan tot het vertrek naar Rio 
ook in Nederland worden ingezet als Good Hotel Amsterdam. 
Zo kunnen wij in het jaar voorafgaand aan de Olympische 
Spelen 100 Amsterdammers uit de bijstand opleiden en een 
baan bieden. Dit doen wij in samenwerking met onze partners 
Randstad en de Hotelschool Den Haag (met vestiging in 
Amsterdam) plus de Dienst Werk en Inkomen (DWI) en de 
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente 
Amsterdam.

De opleiding zal plaatsvinden bij DWI en in de Hotelschool aan 
de Jan Evertsenstraat. Good Hotel en Randstad garanderen dat 
alle deelnemers die de opleiding afronden een baan krijgen. 
Hoewel het gaat om een tijdelijk project, krijgen de deelnemers 
zo een reëel perspectief op een baan in de groeiende 
Amsterdamse hotelmarkt. Het voornemen is het Good Hotel 
Amsterdam af te meren aan de Westerdoksdijk.

Het hotel zal qua faciliteiten tussen een 
3- en een 4-sterrenhotel inzitten; het 
interieur en het ontwerp zullen van 
het allerhoogste niveau zijn. Gasten 
zullen een excellente hotelervaring 
beleven die nieuwe lading zal geven aan 
“overnachten op het water”. De lobby zal 
een plek zijn waar gasten, werknemers 
maar ook buurtbewoners kunnen 
samenkomen en kunnen ontspannen. 

Omdat lokale samenwerking een 
kernwaarde van ons bedrijf is willen wij 
dit project neerzetten in overleg met de 
omgeving. Wij treden graag met bewoners 
en ondernemers in overleg over wat wij 
voor de buurt kunnen betekenen, omdat wij 
vinden dat elk Good Hotel een meerwaarde 
voor de omgeving moet opleveren. 

Op de voorlichtingsavond van 13 januari 
2015 geven wij u graag meer informatie 
over het initiatief, het Good Hotel en de 
locatie. Wij hopen van harte u te mogen 
verwelkomen en het gesprek met u aan te 
gaan! 

GOOD HOTEL Rio de Janeiro

GOOD HOTEL Amsterdam


