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Waarom eet ik wat ik eet?

E

nig idee hoeveel eten we in Nederland jaarlijks per persoon weggooien? Zo’n
veertig kilo. Dat is twee keer een koffer propvol kleren en andere spullen die je
meezeult op vakantie.
Hoe minder (rund)vlees je eet, hoe beter het is voor de aarde. Zo zorgen koeien voor
heel veel broeikasgas in de lucht en is voor de dieren én hun voeding heel veel landbouwgrond nodig. Bovendien kost de productie van een hamburger enorm veel water.
Dus wat je eet is van grote invloed op de planeet. Daarom draait de Dag van de
Duurzaamheid dit jaar om voeding. Een mooi moment om er met elkaar over in
gesprek te gaan en te kijken wat we zelf én samen kunnen doen. En dat is precies wat
we tijdens de Voorleesactie op deze bijzondere dag doen: volwassenen en kinderen
die in gesprek gaan om van elkaar te leren en elkaar vragen te stellen. En ook samen
na te denken en oplossingen te verzinnen. Als je steeds maar waarom durft te vragen,
kom je bij de kern van een probleem en kun je dingen dus echt gaan veranderen.
Een van de beste manieren om beter voor de planeet te zorgen, is door duurzamer
te eten. Waarom eten we zoveel fruit uit andere landen of zelfs andere werelddelen?
Waarom gooien we nog altijd zoveel eten weg? Misschien denk je: dat ík mijn
eetpatroon aanpas, is wel een heel kleine druppel op een gloeiende plaat. Ik begrijp
de gedachte maar het is toch echt waar dat, als we allemaal een klein stapje zetten,
we dan samen een reuzensprong maken. Dus wat jij en ik zelf doen, doet er wel
degelijk toe voor de toekomst van de aarde!
Speciaal voor deze Dag van de Duurzaamheid Voorleesactie maakten kinderen
tekeningen over het thema voedsel. Pabo-studenten schreven er verhalen bij. Over
voedselverspilling, koken, je eigen moestuin, vegetarisch eten…
Hoe meer ik lees, weet en praat over duurzame voeding, hoe meer ik wakker word
geschud en ideeën krijg over wat ik zelf anders kan doen. Vanaf morgen ga ik een
hele week alles opschrijven wat ik aan eten weggooi. Daarna ga ik de wedstrijd aan
met mezelf om het tot de helft terug te brengen.
Stel je voor dat iedereen dat doet...

Laurentien van Oranje
Oprichter Missing Chapter Foundation

Lotta (6 jaar)
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De vuilnisbak

O

p de hoek van Glazuurstraat 9,
kom je een grote vuilnisbak tegen.
Deze ruikt niet vies, nee in tegendeel,
het is een geur die ik zeker aanbeveel.
Hij ruikt naar koekjes en naar taart,
men heeft er vaak vol ongeloof naar gestaard.
Aan aandacht komt hij dus niet tekort,
want naast al die blikken wordt hij dagelijks volgestort.
Het is de vuilnisbak van het bakkertje, dat arme rakkertje.
Iedere avond om kwart voor zeven,
pakt hij het lekkers dat is overgebleven.
Met twee grote dozen, met geuren zo zoet,
loopt hij met tegenzin de vuilnisbak tegemoet.
Het liefst zou hij het lekkers zelf opeten,
maar een strak figuur kan hij dan wel vergeten.
Het bakkertje bakt anders dan andere bakkerijen.
Hij wil alles graag vers, dus verbouwt hij zelf zijn aardbeien.
En ook wil hij graag goed zijn voor het milieu,
want al die slechte gassen is hij echt beu.
En dus gebruikt hij geen plastic, maar maakt alles zelf,
voor zijn bakkerijtje op Glazuurstraat 9 en 11.
Zijn liefde voor de aarde wil hij graag delen,
daarom zie je hem met de beste ingrediënten spelen.
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Hij keek in het begin naar zijn tuintje en bedacht zich toen,
dit kan ik allemaal best wel zelf doen.
Hij las wat boeken en plots ontstond daar,
een tuintje met zelfverbouwde etenswaar.
Het graan voor de broodjes heeft hij laten groeien,
ook zijn er frambozen, en dat zonder gif te sproeien.
En de bekende suikerbiet,
staat in het bakkertje zijn gebied.
Dat lieve bakkertje, arm rakkertje.
De mensen hebben voor iets lekkers al de supermarkt bezocht,
en een verpakte slagroomtaart gekocht.
De mensen kopen liever in plastic verpakte soezen,
ook willen ze roze, in de fabriek gebakken, tompoezen.
De mensen weten echter niet,
dat dit ten koste gaat van het bosgebied.
En dat terwijl het bakkertje met zijn liefde voor de aarde,
de wereld voor de kleine kinderen spaarde.
Op maandag krijg je korting op zelfgemaakte ijsjes,
die kun je dan kopen voor zeer speciale prijsjes.
En ook de chocolaatjes krijg je voor weinig mee,
die zijn in de aanbieding, vier voor de prijs van twee.
En op vrijdag maakt het bakkertje voor iedere klant,
warme chocomelk met slagroom en een croissant.
En voor de liefhebber is er sinds vorige week,
een lekkere, romige aardbeiencake.

7 - onderbouw

8 - onderbouw

Toch koopt er bijna niemand iets van het bakkertje,
arm rakkertje.
Meneer komt altijd even gluren,
maar koopt zijn gevulde koeken toch bij de buren.
Mevrouw vindt het gebak te klein,
en gaat liever naar de Albert Heijn.
En de buurjongens van nummer 7,
willen hun zakgeld liever aan snacks uitgeven.
Wat vind jij daar nou van?
Is dit iets wat zomaar kan?
Zoveel lekkers dat iedere dag in de prullenbak belandt.
Die zit iedere dag vol met zoetigheid tot aan de rand.
En toch komt het bakkertje iedere dag vroeg uit bed,
om vrolijk aan de slag te gaan met het natuurlijke banket.
Het is alleen jammer dat bijna niemand weet,
dat het belangrijkste ingrediënt echte liefde heet.
Maar zodra de mensen horen van dit speciale ingrediënt,
komen ze zo snel ze kunnen naar het bakkerijtje toe gerend.
Men is benieuwd naar hoe de liefde zou smaken,
al het lekkers begint nu snel op te raken.
Want vanaf de dag dat men de liefde heeft geproefd,
is de wereld niet meer zo bedroefd.
Want als je je met het milieu bezighoudt,
is het de aarde die van je houdt!

-

♥-
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Brommetje lust geen broccoli

B

rommetje is een beertje. Hij is zeven jaar oud en hij is heel erg schattig. Zijn
pluisvachtje is gemaakt van kleine, lichtbruine haartjes en zijn neusje heeft de
kleur van pure chocolade. Bovenop zijn hoofd heeft Brommetje een klein, wit
streepje haar lopen en als hij gromt, dan zie je twee rijtjes keurig witte, kleine tandjes.
Als hij later groot is, wordt Brommetje net zo sterk als zijn mama. Maar voor nu is
Brommetje nog klein. En hij is heel chagrijnig. Want elke avond, tijdens het eten, is
er niets wat Brommetje lekker vindt. Zijn papa wordt er helemaal verdrietig van. Wat
Brommetje ook op zijn bordje krijgt; hij lust helemaal niets. Geeft papa hem een
stronkje groene broccoli, dan haalt Brommetje zijn chocoladeneusje ervoor op. Legt
papa een stukje verse vis voor zijn neus, dan schuift Brommetje zijn bordje met een
boze frons van zich af. En zelfs van het toetje wordt Brommetje niet blij, want hij
heeft een hekel aan gele vla!

‘Er is niets wat ik lekker vind!!
Helemaal niets!’
Op een avond heeft de papa van Brommetje er helemaal genoeg van. ‘Nu is het
afgelopen’, zegt hij als Brommetje voor de zoveelste keer zijn eten niet op heeft
gegeten. ‘Morgenavond ga ik iets koken wat jij wel lekker vindt. Laat mij maar weten
wat je graag wilt eten.’ ‘Maar… er is niets wat ik lekker vind!! Helemaal niets!’, roept
Brommetje boos, terwijl hij van zijn stoel af springt. ‘Hoe kan ik jou dan vertellen
wat ik wil gaan eten?’
Net op het moment dat Brommetje naar zijn kamer wil stormen komt zijn beste
vriendje Tommie de keuken binnen gelopen. ‘Wat is hier aan de hand?’, vraagt
Tommie verbaasd. ‘Waarom ben je boos, Brommetje?’ ‘Er is niets op de hele wereld
wat ik lekker vind!’, roept Brommetje met tranen in zijn ogen. ‘Helemaal niets!’ ‘Ik
weet zeker dat dat niet waar is’, zegt Tommie lachend tegen Brommetje. ‘Iedereen
heeft wel iets wat hij lust. Ik heb een idee: morgen gaan jij en ik samen op zoek naar
jouw lievelingseten. Wat vind je daarvan?’
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Bij het vooruitzicht samen met Tommie op pad te gaan voelt Brommetje zich
meteen al een heel stuk beter. Misschien is er toch wel iets wat hij lekker vindt. Hij
hoeft het alleen maar even te vinden. Die avond valt hij met een glimlach in slaap.
Morgenavond zal ook hij zijn bordje leegeten.
De volgende ochtend klopt Tommie al vroeg aan de deur van Brommetjes huis.
Hij heeft een rugzak vol met boterhammen met pindakaas – met stukjes noot – en
twee grote flessen limonade meegenomen. ‘Ben je er klaar voor, Brommetje?’,
vraagt hij. ‘Wil je er eindelijk achter komen wat jouw lievelingseten is?’ Vrolijk
springt Brommetje de deur uit. ‘Ik kan haast niet wachten’, roept hij. Samen gaan
Tommie en Brommetje op pad. Ze lopen door het bos en telkens als ze iets eetbaars
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tegenkomen, laat Tommie Brommetje ervan proeven. Maar wat Tommie ook aan
Brommetje geeft – druiven, bessen, klavertjes, beukennootjes en zelfs een hapje
brandnetel – bij alles trekt Brommetje een vies gezicht. Elk hapje spuugt hij meteen
weer uit. Tommie wordt er een beetje moedeloos van. Het is al laat op de middag en
nog steeds heeft hij niets gevonden wat Brommetje lust.
Ongemerkt zijn de twee vriendjes vlakbij de rand van het bos gekomen. De bomen
staan steeds minder dicht op elkaar en de eerste paar huizen van een dorpje zijn al
zichtbaar. Op het moment dat Tommie dat ziet, trekt hij Brommetje ongerust aan
zijn poot. Ze zijn nog nooit zo dicht bij de mensenwereld in de buurt geweest en hij
vindt het een beetje eng. Maar Brommetje reageert niet. Hij heeft iets gezien wat
zijn aandacht heeft getrokken… Daar aan de rand van het bos staat een karretje. Een
geel karretje met rode letters, waar heerlijke geuren vandaan komen. Een “snekbar”…
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Daar wil Brommetje wel even gaan kijken. Met zijn neus in de lucht, om de heerlijke
geur zo goed mogelijk op te snuiven, begint Brommetje richting de “snekbar” te
lopen. Zoiets heeft hij nog nooit geroken en het water loopt hem in de mond.
Tommie rent ongerust achter Brommetje aan. Hij hoopt maar dat
ze niet in de problemen komen.

‘Dit is echt het lekkerste wat ik
ooit heb gegeten. Vanaf nu is dit mijn
lievelingseten.’
Dan staan de twee samen voor de “snekbar”. Verbaasd kijken ze
naar binnen. Zoiets hebben ze nog nooit gezien. Grote mandjes
met gele stokjes erin borrelen in het vet. Op de toonbank staan
bakjes gevuld met de gele stokjes en allerlei rare sausjes. Verder is er niemand in het
karretje te zien. ‘Dat ruikt heerlijk’, zegt Brommetje tegen Tommie. ‘Ik wil weleens
proeven’. Voordat Tommie iets kan doen heeft Brommetje zijn poot al uitgestoken
naar het eerste bakje en een geel stokje in zijn mond gestoken. ‘Dat smaakt lekker’,
zegt Brommetje verrast. ‘Ik wil er nog een. Hier, proef jij ook eens wat.’ ‘Wauw’, zegt
Tommie. ‘Dit is echt het lekkerste wat ik ooit heb gegeten.’ ‘Vanaf nu is dit mijn
lievelingseten’, roept Brommetje blij. Al snel hebben Brommetje en Tommie alle
bakjes met gele stokjes opgegeten en zijn hun buikjes helemaal rond. ‘Ik kan echt niet
meer’, zegt Tommie. ‘Geen stokje kan er nog bij.’ ‘Ik zit ook helemaal vol’, antwoordt
Brommetje. ‘En weet je wat zo gek is… ik heb zo veel stokjes gegeten. Ik wil niet
eens meer stokjes. Ik wil alleen nog maar… de broccoli van papa.’ ‘Laten we dan vlug
naar huis gaan’, zegt Tommie. ‘Wie weet zijn we nog op tijd voor het avondeten.’
Zo snel als ze kunnen, lopen de twee vrienden terug door het bos. Als ze na een
uurtje bij het huis van Brommetje aankomen, hebben Brommetje en Tommie alweer
trek. De vader van Brommetje heeft net het eten opgeschept. Borden vol heerlijke
broccoli. En voor het eerst in jaren eet Brommetje zijn bordje leeg.

-

-
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Het voedselkrat

D

aan en Roos fietsen door het park. Het is lekker weer en ze hebben hun
korte broek aan. Als ze bijna thuis zijn, komen ze langs het restaurant Mes
en Vork, een restaurant waar Daan en Roos weleens gaan eten met mama. De
kok van het restaurant komt net uit de deur stappen met een grote kist in zijn handen.
De kist zit vol met eten: groentes, blikken soep, vlees, salades, aardappels en nog veel
meer. De kok loopt naar de grote afvalcontainer en draait de kist om. Al het eten
verdwijnt in de bak. Hij loopt met de lege kist weer het restaurant in.

‘Die kok gooide al dat eten in de vuilnisbak.’
Als Daan en Roos een stukje verder zijn gefietst, kijkt Roos Daan aan. ‘Wat is er?’
vraagt Daan. ‘Zag je dat dan niet?!’ zegt Roos boos tegen Daan.
‘Ehmm… nee’, antwoordt Daan. ‘Die kok gooide al dat eten in de
vuilnisbak’, krijst Roos. ‘Dat is toch hartstikke zonde!’ Daan
haalt zijn schouders op. ‘Dat gebeurt zo vaak. Dan is het bijna te
oud en kunnen ze, of mogen ze het niet meer gebruiken’, zegt hij.
‘Echt waar?’ reageert Roos verbaasd, ‘dat geloof ik echt niet hoor!’
Als Daan en Roos bij hun huis zijn aangekomen, is mama aan het
koken. Roos en Daan gaan aan de keukentafel zitten. Ze kijken hoe
hun moeder de groente snijdt en het vlees bakt. ‘Mam,’ vraagt Roos,
‘gooi jij weleens eten weg?’ Haar moeder draait zich naar haar toe,
maar het duurt even voor ze antwoord geeft. ‘Heel soms wel. Als
iets niet meer goed is bijvoorbeeld. Of als ik het echt niet meer kan
gebruiken’, zegt haar moeder uiteindelijk. ‘Hoezo eigenlijk?’
Roos vertelt mama wat ze hadden gezien bij het restaurant. Over
de kok die naar buiten kwam en al dat eten zo maar weggooide in
de vuilnisbak. Als ze klaar is met haar verhaal zegt Roos: ‘Dat is
toch niet eerlijk. Sommige mensen hebben honger en wij gooien
het gewoon weg!’
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Weer moet haar moeder even nadenken. ‘Weet je wat, Roos?’ zegt haar moeder, ‘je
hebt helemaal gelijk! Dat is ook hartstikke zonde.’ ‘Kunnen we daar dan niet iets aan
doen?’ vraagt Roos. Dan begint haar moeder te glimlachen. Dat doet ze altijd als
ze een goed idee heeft. Hoopvol kijkt Roos haar aan. Dan begint haar moeder
te vertellen. Roos haar ogen beginnen te stralen en een grote glimlach vormt
zich op haar gezicht. ‘Ja, dat gaan we doen, mam! Wil je mij dan wel helpen?’
‘Tuurlijk wil ik dat en misschien wil Daan ook wel helpen?’ zegt haar moeder.
Daan knikt zo hard met zijn hoofd dat Roos en haar moeder er om moeten
lachen. ‘Maar we gaan nu eerst eten’, lacht haar moeder en met zijn drieën gaan ze
aan de eettafel zitten.

‘Zouden jullie even naar
voren willen komen?’
Een week later is het zo ver. Daan en Roos lopen
met hun vader en moeder naar het restaurant Mes
en Vork. ‘Hallo Daan en Roos, wat fijn dat jullie
er zijn!’ zegt de kok van het restaurant. ‘Komen
jullie mee naar binnen?’ Daan en Roos knikken en
lopen achter de kok aan. Het hele restaurant zit vol
mensen. Ze mogen op een mooie, versierde stoel zitten
en ze horen een stem die uit de richting van het podium
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komt. ‘Dames en heren, jongens en meisjes, wat fijn dat jullie er zijn’, zegt een man
die volgens mama de baas is van het restaurant. ‘In ons midden hebben wij twee heel
bijzondere kinderen. Zouden jullie even naar voren willen komen, Daan en Roos?’
Ze voelen de spanning, staan op en lopen naar de man toe, terwijl alle mensen hard
beginnen te klappen. ‘Deze twee kinderen vonden dat de restaurants veel te veel eten
weggooiden’, zei de directeur. ‘Ze hebben daarom een heel slim plan bedacht om dit
eten niet te verspillen. En dat plan vonden wij zo goed, dat we het gaan uitvoeren
bij alle restaurants in de hele stad.’ De baas kijkt er blij bij. ‘We gaan al het eten dat
wij normaal elke dag weggooien, maar dat eigenlijk nog goed is, verzamelen in grote
kratten. Deze voedselkratten worden elke avond opgehaald en naar het Leger des
Heils gebracht. Daar wordt alles gebruikt om eten van te koken voor de mensen die
op straat leven… Is dat geen fantastisch idee?’

‘Is dat geen fantastisch idee?’
Iedereen staat op en begint te klappen en te juichen. Vol trots staan Daan en Roos
op het podium. Er worden foto’s gemaakt, maar Roos en Daan hebben het niet eens
door. Het enige waar ze nog aan kunnen denken is, dat er niet meer zoveel eten wordt
weggegooid én dat de mensen lekker en gezond eten krijgen van het Leger des Heils.

-

-
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Zeven roosjes broccoli

O

p een doodnormale druilerige zondagmiddag kwam Merlijn thuis van de
voetbal. Hij had reuzehonger. Hij smeet zijn
voetbalzak in de hoek van het waskot en
liep meteen door naar de keuken. ‘Wat gaan
we eten?’ vroeg Merlijn nieuwsgierig.
‘Broccoli’, antwoordde Katrien, de mama
van Merlijn. Ze zat al aan tafel met
Stijn, de broer van Merlijn.
‘Bah, alweer? Dat is al de derde keer
deze maand!’ reageerde Merlijn
misnoegd. Met veel tegenzin zette
hij zich aan de grote tafel. Mama
Katrien schepte een worst, een beetje
aardappelen en vijf groene roosjes broccoli
op een bord. ‘Smakelijk’, zei ze terwijl ze het
bord aan Merlijn gaf.
Merlijn at zijn aardappelen en worst snel op, maar alle broccoli bleef liggen. ‘Mag ik
wat meer aardappelen? Ik eet niet graag broccoli’, zei Merlijn.

‘Oma zegt dat broccoli goed is voor je hersenen.’
‘Als jouw broccoli op is, mag je nog wat bijpakken. Oma zegt altijd dat broccoli goed
is voor je hersenen, die moet je dus ook opeten. Of oma gelijk heeft weten we niet,
maar dat gaan we hopelijk ooit nog eens zien.’
Zijn honger was plots over.
Twintig minuten gingen voorbij en iedereen had gedaan met eten, behalve Merlijn.
Hij maakte met zijn broccoli groene vormpjes en figuurtjes. Alles was interessanter
dan het op te eten. Hopelijk zegt mijn mama dat ik het niet meer moet, dacht hij,
maar net op hetzelfde moment begon broer Stijn wat te wriemelen en rond te draaien
op zijn stoel.
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‘Mag ik verder gaan spelen met de lego op mijn kamer?’ vroeg Stijn.
Katrien keek over de potten en pannen heen naar Stijn. Zijn bord was leeg.
‘Ja,’ zei ze ‘je hebt flink gegeten. Merlijn, jij moet blijven zitten tot je bord leeg is.’
Stijn rende weg. Net voor hij de deur uitliep, stak hij zijn tong uit naar Merlijn.
Toen Merlijns mama alle borden en glazen afruimde, kreeg hij een idee. Telkens als
mama niet kijkt, zal ik beetje per beetje wat broccoli terugleggen, dacht hij.
De eerste keer nam hij snel twee roosjes broccoli en probeerde ze in de
grote ovenschotel te gooien. Omdat hij het zo snel mogelijk wou
doen, had hij er één roosje naast gesmeten. Daarom zette hij de
ovenschotel iets dichterbij. De tweede keer deed hij het iets rustiger
en kon hij nog twee roosjes in de ovenschotel smijten. De derde
keer was zijn geluk over. Net toen hij met zijn bord boven
de ovenschotel hing om het laatste roosje erin te
duwen draaide zijn mama haar om.

‘Neen! Ik lust geen
broccoli!’
‘Héla, wat doe jij daar? Eet je bord leeg!’ riep
mama Katrien.
‘Neen! Ik lust geen broccoli!’
‘Ik zal het nog één keer zeggen, eet je bord leeg!’ riep
Merlijns mama terwijl ze recht op hem af stapte.
‘Neen, neen, neen!’ riep Merlijn standvastig en hij gooide zijn vork in zijn bord.
‘Oké, ga dan maar in de hoek staan!’ zei ze, terwijl ze naar de hoek bij de gootsteen
wees. Zo kon ze hem goed in het oog kon houden.
Toen stond Merlijn daar, met een gezicht tot op de grond. ‘Gelukkig heb ik die
broccoli niet moeten opeten’, mompelde hij tegen zichzelf.
‘Voilà’, zei Katrien en ze schepte zeven roosjes broccoli op en legde die op een groot
bord. ‘Dit mag je zo meteen opeten of anders krijg je vanavond geen aardbeien als
dessert!’
Na nog eens vijf minuten ging Merlijn weer zitten en at zijn broccoli op. Alle zeven
roosjes. Ondertussen dacht hij: Als ik dit nu opeet dan word ik zo slim dat ik de
volgende keer een betere oplossing ga bedenken…

-

-
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Lise Vanderheyden (Artevelde Hogeschool, Gent)
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Een ijsje met vier verschillende kleuren

O

p kerstavond zit heel de familie van Mira aan een lange, mooi gedekte tafel
die bijna de hele woonkamer vult. Het is een witte kerst. Buiten heeft het
gesneeuwd. Iedereen heeft genoten van tante Lotte haar heerlijke kerstmaal.
Er staat haast niets meer op tafel. Al het vlees, de kroketjes en zelfs alle groenten zijn
op. Alle schalen en borden zijn leeg. Alleen op het bord van Mira liggen nog al haar
groenten, zelfs de wortels en tomaten uit de moestuin en uit de kas van tante Lore.
Maar Mira heeft helemaal geen zin in de groenten uit de moestuin van tante Lore.
Zij wil een ijsje, en liefst een waterijsje, een raket met vier verschillende
kleuren.
‘Ik heb een veel beter idee’, zegt tante Lore enthousiast.
Ze loopt naar de keuken en keert terug met wel vier
soorten taarten: een chocoladetaart, een kerststronk,
een appeltaart én een mokkataart. Nonkel Willy slaakt
een gil, hij weet niet of dat nog in zijn buik erbij kan.
Tante Lore geeft aan iedereen een stukje taart.
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‘Ik wil een ijsje!’
Ook Mira krijgt een stukje taart. ‘Alleen omdat het kerst is’, zegt tante Lore. ‘Vanaf
morgen eet je weer je hele bord leeg’, zegt ze gemaakt streng.
‘Maar ik wil helemaal geen taart! Ik wil een ijsje’, zegt Mira. Tante Lore lacht. ‘Niet
lachen tante, ik wil echt een ijsje!’
‘Mira eet nu maar gewoon een stukje taart’, zegt nonkel Willy.
‘Nee,’ zegt Mira nog eens, ‘ik wil een ijsje!’
Nonkel Willy kan er niet meer mee lachen. ‘Als je nog één keer ‘Ik wil een ijsje’ zegt,
dan zet ik je buiten om af te koelen…’
Het blijft even stil, Mira kijkt rondom haar en roept dan héél luid: ‘IK WIL EEN IJSJE!’
Terwijl de rest van de familie geniet van een lekker stukje taart vangt Mira, buiten
in de sneeuw, sneeuwvlokjes op met haar tong. Een paar minuten, totdat mama haar
komt halen en een grote handdoek om haar heen slaat.
‘En Mira wil je nu een stukje taart?’ vraagt mama. Mira denkt even na en zegt dan
heel stilletjes: ‘Mama, ik wil eigenlijk een ijsje.’ Mama lacht om de koppigheid van
Mira. Die heeft ze van haar papa. En omdat het toch maar één keer kerst per jaar is
krijgt Mira haar waterijsje, met vier verschillende kleuren.

-

$-
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Nikee Fuchs (IPABO, Alkmaar)
Kiki (OBS de Korenbloem, Oirschot)
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De droomtraktatie

S

tuiterend ligt Milo in zijn bed, want morgen is hij jarig! De hele familie
komt gezellig op bezoek. Oma en opa, zijn tantes en ooms, nichtjes en
neefjes. Welke cadeautjes zal hij krijgen? Eerst moet hij natuurlijk nog naar
school, maar dat is voor Milo geen probleem. Jarig zijn op school is ook hartstikke
leuk. Vanmiddag heeft hij met mama de allerlekkerste traktatie van de hele wereld
gemaakt. Van mama mocht hij zelf beslissen wat hij trakteert. Samen zijn ze naar
de winkel gegaan. Milo koos alle dingen die hij lekker vindt. Beneden ligt nu een
grote schaal. Vol doosjes gevuld met kleurige snoepjes en chocola. Tijdens het
vullen van de doosjes moest hij zijn best doen om niet alles zelf op te eten.
Na een tijdje is Milo zo moe dat hij in een diepe slaap valt. Hij droomt over een
bijzondere plek. Alles is er gemaakt van snoep! In zijn droom huppelt Milo door
de snoepwereld. De stoep is van chocola. Er zijn roze wolken waaruit snoepjes
naar beneden vallen! Milo heeft er nooit eerder aan gedacht om zijn eigen huis op
te eten, maar dat verandert als hij langs het enorme popcornhuis loopt. Het huis
van Milo is het enorme popcornhuis. Hij krijgt zin om van zijn huis te snoepen.
Milo begint een beetje te kleven van de snoepjesregen. Hij schuilt snel onder de
zuurstokboom in regenboogkleuren.

‘Mama, ik mag toch zelf kiezen wat ik
vandaag wil uitdelen op school?’
Milo wil deze snoepwereld heel graag opeten. Maar mag dat wel? Voorzichtig
steekt hij zijn hand uit en vangt een snoepje uit de lucht. Hij stopt het in zijn
mond. Oh, wat is dat lekker! Het snoepje smaakt naar aardbeien. Zijn favoriete
smaak. Milo kan niet meer stoppen met snoepen. Er is ook helemaal niemand in
de buurt die hem kan tegenhouden! Hij knaagt aan de stoep, likt aan de bomen
en knabbelt aan de huizen. Tot hij zo vol zit dat hij op de grond moet gaan
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liggen. Helaas is de grond van chocola. En hij kan geen snoep meer zien! Het smaakt
allemaal niet meer zo lekker als in het begin. Milo’s tanden doen pijn, hij is misselijk
en het voelt alsof hij moet overgeven! Al snel stromen de tranen over zijn wangen.
Hij wil nooit meer snoep eten!
Snikkend wordt Milo wakker in zijn bed. Hij is niet meer misselijk, maar nog steeds
heel erg geschrokken. Hij klimt uit bed en rent naar de kamer van papa en mama.
‘Mama, mama’, fluistert hij.
Langzaam wordt mama wakker en kijkt verbaasd naar de huilende Milo. ‘Wat is er
aan de hand, kindje?’ vraagt ze zacht. ‘Mama, ik mag toch zelf kiezen wat ik vandaag
wil uitdelen op school?’ vraagt Milo.

‘Ik wil iedereen een mandarijntje geven.
Geen snoep!’
‘Ja natuurlijk. Dat heb je toch al gedaan, liefje?’ antwoordt mama.
‘Ik wil iets anders trakteren’, zegt Milo, die heel zeker is over zijn keuze. Hij vertelt
over zijn droom. ‘Ik wil iedereen een mandarijntje geven. Geen snoep!’ Mama moet
lachen en aait Milo over zijn bolletje. ‘Dan gaan we voor school even naar de winkel
en halen we allemaal gezonde mandarijntjes voor je klas’, zegt ze zacht.
Na een knuffel van zijn moeder gaat Milo weer in zijn eigen bed liggen. Hij is niet
meer verdrietig, want alles is toch nog goed gekomen. Hij droomt weer verder over
de snoepwereld, maar deze keer laat hij alles lekker liggen…

-

W-
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Advertorial

VOOR EEN GEZONDE
EN DUURZAME GENERATIE
PROGR AMMA
JONG LEREN ETEN

JONG LEREN ETEN –
MAKEL A ARS IN ELKE
PROVINCIE

Jong Leren Eten verbindt partijen uit de hele

Is jouw school een Gezonde School of denk je

keten die zich bezighouden met gezond en

daarover? Wil je weten welk regionaal aanbod er

duurzaam eten: van producenten, lokale boeren

is of wil je tips voor een samenhangende aanpak

en supermarkten, tot partijen die campagnes,

waar het gaat om het thema Voeding?

lesmaterialen of activiteiten rondom gezond en
duurzaam eten ontwikkelen.

Neem dan contact op met de provinciale makelaar

Ga naar www.jonglereneten.nl voor tips, links naar

Jong Leren Eten in jouw regio:

lesmateriaal en voedsel-experiences in de buurt

www.jonglereneten.nl/provinciale-makelaars/

zoals een boerderijbezoek, excursies, gastlessen of
een kookworkshop.

Het programma Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS). We sluiten aan bij de programma’s Gezonde School (met partners ministerie OCW, RIVM, GGD-en, Voedingscentrum, JoGG) en
DuurzaamDoor (met partners IVN, Natuur- en Milieu Educatiecentra (NME), GroenGelinkt en (onderwijs)Coöperatie Leren voor Morgen).

Advertorial

Smaaklessen

Advertorial

Wat is een Gezonde School?
Een gezonde leefstijl in het
DNA van elke school. Een
Gezonde School is een school
die structureel en integraal
aandacht besteedt aan een
gezonde leefstijl.

Themacertificaat Voeding:
gezond eten en drinken op
uw basisschool
Het is belangrijk dat leerlingen
op school leren, zien en
proeven dat gezond en lekker
eten prima samen gaan!
Op deze manier leren zij
bewuster kiezen. En groeien
zij op tot volwassenen
die kunnen omgaan met
ongezonde verleidingen.
Ouders spelen hierin ook een
grote rol.
Door duidelijk afspraken te
maken, kan uw school positief
bijdragen aan gezond eten
en drinken en een goede
mondgezondheid. De
Gezonde School-aanpak helpt
u hierbij.

Hoe wordt een school een
Gezonde School?

Gezonde School-thema’s:

Een Gezonde School werkt
binnen een of meer gezondheidsthema’s aan vier pijlers:
1. Gezondheidseducatie
2. Fysieke en sociale
omgeving
3. Signaleren
4. Beleid

■

Ondersteuning

Vignet Gezonde School

Een Gezonde School worden?
De school staat er niet alleen
voor! Op www.gezondeschool.nl
leest u hoe u stap voor stap
aan de slag kunt gaan. Uw
Gezonde School-adviseur van
de GGD kan u daarbij helpen.

Laat aan iedereen zien dat uw
school een Gezonde School is
en vraag het vignet Gezonde
School aan.

■

■
■

■
■
■

■

Bewegen en sport
Voeding
Welbevinden
Roken, alcohol, drugs en
gehoorschade
Relaties en seksualiteit
Fysieke veiligheid
Binnenmilieu/Milieu en
natuur
Mediawijsheid

Gezonde School is een samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, GGD GHOR Nederland, RIVM Centrum
Gezond Leven, regionale GGD’en, gezondheidsfondsen, maatschappelijke organisaties en thema-instituten op het
gebied van een gezonde leefstijl. De ministeries van VWS, OCW, SZW en EZ maken Gezonde School mogelijk.

Advertorial

Inspiratie voor een onvergetelijke les
Verrijk je les over natuur, gezonde voeding en duurzaamheid met interessante
leermaterialen, gastlessen of excursies bij jou in de buurt. In GroenGelinkt zoek én vind
je in één oogopslag educatief aanbod van meer dan 600 organisaties. Onderzoekend
en belevend leren was nog nooit zo gemakkelijk.
Kijk voor het gehele aanbod op:
www.groengelinkt.nl

GroenGelinkt is partner van Jong Leren Eten

Advertorial

Goed kiezen voor je
Advertorial

W

e eten om energie te
krijgen. Maar ook om
te groeien, sterk te
worden én om gezond te blijven.
Daarom is het beter om niet alles
waar je zin in hebt, zomaar in
je mond stoppen. Jouw keuzes
hebben ook effect op het milieu.
Hoe kies je het best voor jezelf
én ook voor de wereld?
Kiezen wat gezond is en goed
voor het milieu én lekker, hoeft
niet ingewikkeld te zijn. Om
dat te laten zien heeft het
Voedingscentrum een hulpje
gemaakt: de Schijf van Vijf. Op
deze grote plaat staat wat je
allemaal nodig hebt aan eten
en drinken. Als je iedere dag
genoeg uit elk vak eet, krijg je
alle voedingstoffen binnen die
je nodig hebt. Maar dat niet
alleen. Onderzoek laat zien
dat eten met de Schijf van Vijf
er ook voor zorgt dat je het
milieu minder schaadt. Want de
producten die het meest schade
veroorzaken aan het milieu staan
niet in de Schijf. Voorbeelden
hiervan zijn toetjes, snacks,
gebak en vruchtensappen.

DRINK GENOEG!
Geen suiker
houdende limo’s
en sapjes, maar
kraanwater of
thee zonder
suiker.

KIES
VOOR EEN
VOLKOREN
PRODUCT.
Denk aan
volkorenbrood,
volkorenpasta of
zilvervliesrijst.

!

EET NIET MEER DAN JE
NODIG HEBT en gooi geen
eten weg.

WIST JE DAT voor de productie van wat je eet
en drinkt veel ruimte en water nodig is? De
Voedselafdruk van het Voedingscentrum laat
zien wat het effect is van jouw keuzes op het
milieu. Doe de test op www.voedingscentrum.
nl/voedselafdruk en ontvang tips om jouw
voedselafdruk te verlagen. Ook leuk voor tijdens de
biologie- of aardrijkskundeles voor groep 7 en 8!

lijf en het milieu
EET LEKKER VEEL
GROENTE EN FRUIT.
Kies voor groente
van het seizoen.

VET HEB
JE NODIG.
Tenminste,
de goede
vetten uit
bijvoorbeeld
olijfolie
of zachte
margarine.

ELKE DAG
VLEES ETEN IS
NIET NODIG. Wissel af met
duurzame vis, ongezouten
noten, bruine bonen,
linzen, kikkererwten of
eieren.

Zo geef je meer aandacht aan voeding
op jouw school
Kennis en vaardigheden op het gebied van
voeding zorgt ervoor dat kinderen beter in staat
zijn om een gezonde en duurzame keuze te
maken in wat zij elke dag eten.
1) Maak een voedingsbeleid
Wat is een goede traktatie? Wat kunnen
ouders meegeven in de broodtrommels?
Hoe zorg je ervoor dat kinderen meer water
drinken?
Op www.voedingscentrum.nl/basisonderwijs
vind je een handig voorbeeldvoedingsbeleid.
Hebben jullie al een voedingsbeleid?
Word dan Gezonde School! Kijk op
www.gezondeschool.nl.
2) Start met voedingslessen
Verwerk het thema voeding in het bestaande
curriculum. Er zijn verschillende erkende
lespakketten:
■ Smaaklessen
■ Lekker Fit!
■ Ik eet het beter
3) Proeven, ruiken, ervaren.
Ontdek de wereld van ons voedsel. Ga met
leerlingen naar een boerderij, begin je eigen
moestuin en volg een kookworkshop. Of nodig
een gastspreker uit, zoals een boer of een kok.
Kijk ook eens op www.jonglereneten.nl voor
inspiratie!

www.voedingscentrum.nl/basisonderwijs
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Vera Spierenburg (Saxion, Enschede)
Nora (Kon. Wilhelminaschool, Gouda)
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Buitenbeentjes

L

ukas en Sofie zaten aan tafel. Mama zette het eten op
tafel. Ze schepte eerst Lukas en toen Sofie op. Lukas
riep: ‘Mááám, je weet toch dat ik geen spruitjes lust! En
dit zijn ook hele rare, die heb ik nog nooit gezien.’ Ook Sofie
keek met een vies gezicht naar haar bord.
Toen ook mama en papa eten op hun bord hadden, zei mama
dat ze iets wilde vertellen. ‘Vandaag heb ik bij de supermarkt
buitenbeentjes gekocht.’
Sofie vroeg heel zachtjes wat dat waren, ‘buitenbeentjes’.
Mama legde uit: ‘Buitenbeentjes zijn fruit en groenten die
niet het allermooist zijn. Deze verkoopt de supermarkt
normaal niet, omdat ze niet mooi genoeg zijn. Maar ze
smaken wel heel erg lekker!’

Anders werden deze alsnog weggegooid.
Dat mocht niet gebeuren!
Lukas en Sofie begonnen alvast van de worst en de aardappels te eten. Lukas dacht
na en na een tijdje vroeg hij: ‘Mama, wat gebeurt er met de buitenbeentjes als wij
ze niet kopen?’ ‘Die worden weggegooid, want de supermarkt kan er dan geen geld
mee verdienen’, zei mama. Lukas schoof intussen de spruitjes van de ene kant van
het bord naar de andere kant. Hij dacht verder na. Hoe zou hij het doen, als hij
de boer was? Je kan toch niet zomaar eten weggooien? Op school leerde hij ook
dat ze niemand mochten buitensluiten, en dat gebeurt dus eigenlijk wel met die
buitenbeentjes! Plots vond Lukas het heel zielig en besloot zijn spruitjes op te eten.
Anders werden deze alsnog weggegooid. Mama had ze eerst gered, en dan moesten
ze door hem toch nog de prullenbak in. Dat mocht niet gebeuren! Het eerste spruitje
was vreselijk, maar de tweede was al een stuk minder erg. Het laatste spruitje viel al
heel erg mee. Lekker vond hij ze zeker nog niet, maar het was al wel een stuk beter
geworden. Trots zei hij: ‘Kijk paps en mams, ik heb al mijn spruitjes opgegeten!’ Papa
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en
mama
staken
beiden
hun duim
naar hem op.
‘Super gedaan,
Lukas!’, zei papa.
Toen Lukas ’s avonds in bed lag,
lukte het niet om in slaap te vallen. Hij
dacht na over die arme buitenbeentjes die allemaal weggegooid werden. Mama had
een paar spruiten kunnen redden, maar Lukas wilde meer redden. Hij besloot om
morgen aan de juf te vragen of hij er iets over mocht vertellen in de klas. Opgelucht
viel hij in slaap.
De volgende dag kwam Lukas binnen op school en hij liep meteen naar zijn juf
toe. Hij vroeg: ‘Juf, mag ik in de klas iets vertellen over buitenbeentjes? Dan zal ik
er eerst meer over opzoeken.’ Nadat hij had uitgelegd wat buitenbeentjes waren zei
de juf: ‘Wat een goed idee van jou, Lukas! Natuurlijk mag dat. Ik ken nog wel een
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boer en misschien kan die jou helpen. Als je geluk hebt, mag je misschien zelfs wat
voorbeelden meenemen om te laten zien.’ Lukas straalde; wat een supergaaf idee van
de juf! Hij zag zijn juf en zijn moeder even overleggen.
Na schooltijd stond mama voor het schoolplein om hem op te halen. Ze was met
de auto… Wat was er aan de hand? Hij gaf zijn moeder een kus en vroeg waarom
ze met de auto was. ‘We gaan naar de buitenbeentjes-boer toe’, zei zijn moeder
enthousiast. Blij keek hij haar aan. Hij sprong gauw in de auto, naast Sofie. Op
weg naar Boer Buitenbeentjes!

Hij mocht van verschillende soorten
groenten en fruit de normale groente
en het buitenbeentje proeven!
Bij de boer aangekomen, kon Lukas zijn blijdschap niet meer voor zich houden.
Hij had er zo’n zin in. De boer vond het ook leuk en liet de hele boerderij zien. Ze
kwamen bij het punt waarop Lukas vol spanning had gewacht: de buitenbeentjes.
Hij mocht van verschillende soorten groenten en fruit de normale groente en het
buitenbeentje proeven.
‘Ze smaken precies hetzelfde!’ De boer moest lachen en vertelde dat dit inderdaad
zo was. Veel mensen kopen alleen groenten en fruit die er “normaal” uitzien. Lukas
was vastbesloten en zei: ‘Morgen ga ik dit meenemen naar school. Dan zal ik zorgen
dat iedereen daar ook buitenbeentjes gaat eten.’ De boer knikte tevreden en gaf een
enorme kist vol met buitenbeentjes aan Lukas mee. Hij bedankte de boer en zei dat
hij zeker zou laten weten hoe het op school was gegaan.
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De volgende ochtend liep zijn moeder met hem mee om de kist de klas in te sjouwen.
Al zijn klasgenoten keken hem met grote ogen aan. De juf klapte in haar handen om
de klas stil te krijgen. Ze zei: ‘Lukas heeft voor ons een hele grote kist met lekkers
meegenomen. Hij gaat hier voor de ochtendpauze iets over vertellen.’
Vlak voor de ochtendpauze maakte Lukas de kist open.
Hij hoorde verschillende reacties: ‘Wat een rare paprika, wat een kromme
wortel…’ en ‘Zo’n aardbei heb ik nog nooit gezien.’

‘Ga nooit alleen af op het uiterlijk en sluit
niemand uit. Want de binnenkant is net zo
mooi als van ieder ander!’
Hij liet ze de gewassen groenten en het gewassen fruit proeven. De kinderen uit zijn
klas vonden het heerlijk. Lukas was de held van de dag en hij eindigde heel wijs met
een grote-mensen-uitspraak: ‘Het is bij groenten en fruit net als bij mensen. Ga nooit
alleen af op het uiterlijk en sluit niemand uit. Want de binnenkant is net zo mooi als
van ieder ander!’

-

-
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Vaitiare Jansen (HAN, Arnhem)
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Ra… ra… ra, was dat maar waar!

O

p Curaçao, een mooi eiland ver hiervandaan, woonde eens een lief blond
meisje. Haar naam was Sol. Sol was gek op snoepjes, taart, koekjes, chips
en nog iets. Oh natuurlijk… pizza! Hoe zou ik het nou kunnen vergeten?
Dat was haar lievelingseten. Als het aan Sol lag, kon zij wel
elke dag van die kant-en-klare pizza’s eten.
Haar pizza was altijd belegd
met ham, worst en
kaas. Het enige
dat er niet op mocht
was groente, want
die vond zij niet
lekker. Zelfs als er per
ongeluk groente op de
pizza zat, gaf ze de groente aan
Bobby. Bobby was haar hond die altijd
onder de eettafel lag te wachten op
iets te eten.
Iedere dag na schooltijd ging Sol
naar haar oma. Oma had
altijd iets lekkers voor haar
klaar staan. Sol hield erg
van oma, ondanks het feit dat
iedere dag hetzelfde was. Bij oma
moest zij elke dag eerst een dutje doen, dan
het huiswerk maken en dan mocht zij wat
eten en spelen.
Vandaag was het weer zo’n normale dag. Sol
werd wakker na haar middagdutje en ging
haar huiswerk maken. Ze kon niet wachten om
haar tussendoortje te eten.
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Ze had een stukje kant-en-klare pizza meegenomen. Maar plotseling was er een zeer
aangename geur in de woonkamer van oma.
Wat was dat voor een geur? Sol kon het niet raden, maar het rook heerlijk. Ze volgde
het geurspoor. Sol liep naar de keuken en kon haar ogen niet geloven. De keuken van
oma was mooier dan normaal. De muren waren mooi geverfd: rood, wit en blauw.

Plotseling was de pizza weer compleet...
Oma’s keukentafel lag vol met brood, snoepjes, taart, chocoladeletters en een hele
grote pizza. Ze had nog nooit zo’n grote pizza gezien. Sol stond een paar minuten
te twijfelen voor de grote tafel. Ze kon er niet van afblijven. Zonder dat ze er erg in
had, had zij al een stuk pizza in haar hand. Ze begon te eten en at het ene stuk na het
andere. Na de pizza nam ze een stuk taart, daarna een stuk brood, koekjes, weer een
stuk taart. Ze nam nog een stuk pizza. Plotseling was de pizza weer compleet.
Wat was dat raar. Stoppen met eten lukte echt niet. Op een gegeven moment werd
Sol best moe van het eten en ging ze op de grond zitten. Ze was veel zwaarder dan
voor het eten. Ze had een hele dikke buik.
‘Oma Thelma!’
Maar oma kwam niet en haar buik bleef groeien. Voor het eerst had zij heel veel
spijt dat ze zoveel had gegeten en dat haar buik nu zo zwaar was geworden. Huilend
begon zij weer te roepen.
‘Oma Thelma, help mij!’
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Toen hoorde Sol de stem van haar oma. ‘Sol… Sol… lieverd, gaat het? Liefje, het was
maar een droom.’
Op dat moment was Sol weer wakker geworden. Ondanks het feit dat oma had
gezegd dat ze aan het dromen was, kon zij het niet geloven. Haar droom voelde zo
echt aan. Snel ging zij voor de spiegel staan en voelde met haar handen aan haar buik.
Oh, het was maar een droom! Lachend liep ze met oma naar de keuken. Tot haar
verbazing was er weer brood en pizza op oma’s keukentafel. Sol werd onrustig. Oma
Thelma vroeg wat er aan de hand was en Sol vertelde haar hele droom aan oma.
Oma begon hard te lachen. Sol moest toen ook lachen. Hoe kon het nou gebeuren,
dat je plotseling dik wordt na zoveel eten? Na een stilte vroeg Sol aan oma: ‘Oma,
weet u wat mijn droom betekent? Papa zegt altijd dat mensen voorzichtig om moeten
gaan met eten en water, dat snoepjes en producten uit een pakje niet zo goed zijn
voor ons en ook niet voor het milieu.’

‘Het eten van kant-en-klare producten is
niet zo gezond.’
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Oma moest even goed nadenken, maar opeens wist zij wat ze moest zeggen.
‘Sol, papa heeft wel gelijk. Ik denk dat je droom een waarschuwing was voor wat kan
gebeuren als je te veel snoept en altijd producten eet uit een pakje’, zei oma. ‘Het eten
van kant-en-klare producten is niet zo gezond. Mensen moeten veel doen om dat
eten te maken. Het kost veel energie en wij kunnen ook onze wereld beschadigen.
Ook word je dik van al die kant-en-klare producten. Die producten hebben veel
vetten en suikers en leveren weinig vitamines en mineralen op.’
Samen liepen ze naar oma’s keukentafel.
‘Kijk,’ zei oma tegen Sol, ‘ik heb zelf pizza gemaakt met veel groenten en zonder
vlees. Ik heb paprika, uitjes, tomaat, wortel en wat peulvruchten gebruikt. Allemaal
uit mijn eigen tuin. Groenten zijn heel gezond. Er zitten veel vitamines en mineralen
in. Een gezonde maaltijd zorgt ervoor dat je gezond groeit en tegelijkertijd zorg je
ook voor een beter milieu.’
‘Proef maar’, zei oma vol verwachting.
Sol was heel voorzichtig en nog een beetje bang voor wat er kon gebeuren na het eten
van oma’s pizza. Na één hap was Sol erg onder de indruk van oma’s eigengemaakte
pizza. Ze had de oplossing gevonden voor haar lievelingseten. Oh, wat was Sol blij.
Aan het eind van de dag kwam papa haar ophalen. Vóór haar vertrek nam zij nog
gauw een stukje pizza van oma mee.
‘Oma, ik zal uw pizza met andere kinderen delen. Misschien kunnen wij alle
kinderen op de wereld het verhaal van de gezonde pizza vertellen?’
Oma was zeer trots en zei: ‘Ra… ra… ra, was dat maar waar!’

-

¡-
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De kookchallenge

‘D

an wil ik nog één ding kwijt’,
begon juf Karin. De klas slaakte
een diepe zucht van ongeduld. De
voorjaarsvakantie stond op het punt om
te beginnen en de kinderen konden zich
nog maar nauwelijks concentreren. De juf vervolgde haar verhaal. ‘Na de vakantie
vindt de jaarlijkse kookchallenge plaats. Het is de bedoeling dat jullie in groepjes
gaan koken voor de mensen hier uit de buurt en zoveel mogelijk geld ophalen voor
het goede doel. Dit jaar doneren we het geld aan de mensen in Nigeria. In sommige
delen van Nigeria hebben mensen heel weinig te eten omdat het er heet en droog is.
Het groepje dat het meeste geld ophaalt, mag dit persoonlijk naar Nigeria brengen.’
Het ongeduld van de klas sloeg gelijk over in enthousiasme. Nikki haar ogen
begonnen te glunderen. Ze gebaarde naar Wouter en Jasmijn om na schooltijd direct
af te spreken. Er klonk een luid gerinkel en de kinderen stormden allemaal tegelijk
naar buiten. ‘Fijne vakantie allemaal!’ riep juf Karin de klas nog na, maar de klas
stond al buiten.
‘Oké, om één uur vanmiddag houden we een vergadering in de loods. Neem allemaal
jullie receptenboeken van…’, begon Nikki met een verhitte stem. ‘Denken jullie echt
dat jullie misbaksels kans maken? Jullie mogen blij zijn als
jullie meer dan twee euro ophalen!’ schaterde Rick op een
pesterige manier uit. Wouter haalde diep adem
en balde zijn vuisten. Waarom kon Rick hen
nou nooit eens met rust laten? ‘Laat het
gaan’, suste Jasmijn. ‘Hij is het niet waard.
We zullen wel zien wie er wint. Tot
vanmiddag!’
Zuchtend en kreunend sleepte Nikki
een enorm grote, loodzware vuilniszak
de loods binnen. ‘Allemaal kookboeken!’
riep Nikki enthousiast. Wouter en Jasmijn
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staarden Nikki met open mond aan. ‘Hoe kom je aan zoveel boeken? Heb je soms
een kookwinkel overvallen?’ grapte Wouter. ‘Nee wijsneus, mijn buurman heeft een
eigen restaurant en haalt veel ideeën uit kookboeken.’ Na uren kookboeken door te
spitten, hadden ze het ideale recept voor de kookchallenge gevonden. ‘Oké, ik regel
de kip en de pasta, dan hebben we nog spinazie, uien, pesto en roomkaas nodig’,
fronste Wouter. Niki sprong op. ‘Daar kan ik wel aan komen, ik ga het gelijk halen!’
‘Morgen zelfde tijd, bij mij thuis? Dan kunnen we het gerecht uitproberen’, stelde
Jasmijn voor. ‘Top! Pasta pollo, here we come!’ klonk het in koor.
Het enthousiasme van Wouter sloeg snel om in een heel naar gevoel toen hij Rick
en zijn vrienden de supermarkt zag binnenlopen. ‘Kip en pasta, kip en pasta, kip en
pasta’, herhaalde Wouter licht paniekerig in zijn hoofd alsof hij door zijn angst zou
vergeten wat hij moest halen. Ze zullen vast alleen wat snoep halen en weer weggaan,
ze zullen me waarschijnlijk niet eens opmerken. ‘Hé, lelijk misbaksel!’ klonk een
stem achter hem. Wouter draaide zich om en binnen enkele seconden was Wouter
omringd door de vriendengroep van Rick. Rick zette nog een stap richting Wouter.
‘Ha! Ik was net op zoek naar pasta. Zo te zien heb jij het al voor me gevonden.’ Rick
rukte het pak pasta uit Wouters handen. ‘Hmmm, eens even denken… Dan hebben
we nu alleen nog kip, spinazie en pesto nodig. Uien heb ik nog thuis liggen. Bedankt
voor het goede idee om pasta pollo te maken. Hiermee gaan we zeker winnen!’
bulderde Rick met een gemene grijns uit.

Eenmaal binnen werden de reukorganen
van de kinderen door allerlei geuren
geprikkeld.
‘Ik snap er niks van, hoe weten Rick en zijn vrienden van ons recept af?’
vroeg Jasmijn woedend met een rood aangelopen gezicht. ‘Ze hebben
ons gisteren vast afgeluisterd bij de loods. Nu kunnen we de reis naar
Nigeria wel vergeten’, snikte Nikki. Het drietal bleef een hele tijd
stil. ‘Wacht eens even…’ begon Wouter bedenkelijk.
‘Had jouw buurman geen eigen
restaurant?’ Nikki veegde haar
tranen af. ‘Ja, wat wil je
daarmee zeggen? De
school vindt het echt
niet goed als we eten
bij een restaurant
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halen.’ Wouter sprong op. ‘Ik heb een idee. Volg mij!’
‘Ik zei toch dat we niet zomaar iets bij een restaurant
kunnen halen’, zei Nikki geïrriteerd. ‘Het is over, we
hebben geen kans meer om te winnen.’ Nikki wilde
al omkeren om terug naar huis te gaan. ‘Niet zo snel,
ik wil ook niks bij een restaurant halen, dat vindt de
school inderdaad nooit goed. Maar heeft de school
iets gezegd over hulp vragen aan een chef-kok?’ Nikki,
Jasmijn en Wouter kregen allemaal een brede lach op hun
gezicht. Vol goede moed stapten ze restaurant Logisch-Bio binnen. Eenmaal
binnen werden de reukorganen van de kinderen door allerlei geuren geprikkeld.
Jasmijn probeerde een geur te herkennen. Was het knoflook? Basilicum? Of toch
tijm? Veel tijd om hierachter te komen, had Jasmijn niet. ‘Nikki!’ klonk een verraste
stem vanuit de keuken. ‘Wat leuk dat je langskomt! En je hebt vrienden meegenomen
zie ik. Wat kan ik voor jullie doen?’

En de winnaars…
van de kookchallenge 2017…
zijn geworden…
Nikki en haar vrienden legden het hele verhaal uit. Over de wedstrijd, over de
vergadering in de loods, over de pasta pollo die ze wilden maken en over de
treiterijen van Rick en zijn vriendengroep. ‘En nu hebben we dus geen recept om
te maken en de wedstrijd is al over twee dagen’, eindigde Nikki, terwijl ze naar
adem snakte.
‘Geen zorgen’, stelde de buurman de kinderen gerust. ‘Ik heb een veel beter
idee dan de pasta pollo. Iets wat helemaal hip is in deze tijd. Mensen willen
tegenwoordig vooral gezond en biologisch eten. En… daar betalen ze ook
meer voor! Op mijn menukaart staat de biologische groentespaghetti. Die
is echt enorm populair bij mijn klanten en ik weet zeker dat jullie met
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dit gerecht veel geld op zullen halen. Zijn jullie klaar
voor een workshop groentespaghettislierten maken?!’ De
kinderen zagen de kookchallenge weer helemaal zitten
en ze zetten enthousiast de koksmutsen op. ‘Laat het
kokkerellen maar beginnen!’ riepen ze in koor.
Het was ademloos stil in de aula van de school. Alle
bezoekers hadden deze avond veel plezier gehad
en één voor één hadden ze hun buik vol gegeten.
Maar dat was niet waar het vanavond om ging, de
spanning was om te snijden. ‘En de winnaars… van
de kookchallenge 2017… zijn geworden…’ Nikki
voelde haar hart in haar keel bonzen. ‘…Wouter,
Nikki en Jasmijn!’ klonk het door de zaal. Het
drietal kon het bijna niet geloven. Ze hebben
gewonnen, ze gaan naar Nigeria! Nikki wist
het zeker: als ze groot is, gaat ze een restaurant
beginnen. Een restaurant dat alleen maar
biologisch eten serveert!

-

-
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Het moestuinmysterie

R

ustig liep Sem de trap af, het was de eerste dag van de herfstvakantie. Zijn
moeder was aan de telefoon. Zijn ouders hadden een groot kledingbedrijf en
werkten veel samen met Italië. Het grote voordeel daarvan was dat ze in de
zomer vijf weken in een villa in Italië woonden. Het grote nadeel was dat zijn ouders
altijd aan het werk waren. Hij liep de keuken in en besmeerde twee boterhammen
met pindakaas en propte deze in zijn mond. ‘Ciao, Ciao’, zei zijn moeder en ze hing
op. ‘Moeten jullie werken?’ vroeg Sem. ‘Goedemorgen, schat’, reageerde zijn moeder.
Vragend keek Sem haar aan. ‘Wij hebben een belangrijke vergadering met mensen uit
Milaan, papa is al op kantoor, ik vertrek zo’, zei zijn moeder.
Sem knikte en plofte met een stripboek op de bank.
‘Wat ga je doen?’ vroeg mama. ‘Ik ga denk ik naar
Cleo.’ ‘Helemaal goed,’ zei mama, ‘veel
plezier.’
Sem zette zijn fiets tegen het
fietshekje bij Cleo. Cleo was
zijn nichtje. Ze liep net het
tuinpad af. ‘Hé’, zei ze. ‘Hoi’,
zei Sem. ‘Gezellig dat je
langskomt, ik had alleen
net met Veerle afgesproken.’
Sem knikte en pakte zijn
fiets alweer op. ‘Maar ik
ben op tijd terug… rond
drie uur’, zei ze weifelend.
Precies op dat moment
kwam tante Petra aan met
de auto. ‘Ha die Sem, gezellig
dat je er bent. Ik ga naar de
moestuin om appels te plukken
voor een appeltaart. Ga je mee?’
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Sem twijfelde, maar knikte. Een half uurtje later
vertrokken ze naar de moestuin. ‘Ooh nee…’,
riep tante Petra toen ze de moestuin in liepen.
Sem keek en zag het ook: alle rijpe appels waren
weg! Verbaasd keek Sem zijn tante aan, maar die zei
verder niks. Een beetje ontgoocheld gingen ze weer
naar huis, waar ze pizza gingen bakken in plaats van
appeltaart.
’s Avonds zaten ze met z’n allen aan tafel. Oom Ger was
inmiddels ook thuis, net als Cleo. Het was gezellig en Sem mocht ook nog blijven
slapen. ‘Er was vandaag toch wat raars Ger, de appelboom was helemaal leeg’, zei
Petra. Ger keek op ‘Dat meen je niet… alweer?’ Cleo en Sem keken elkaar aan, hier
moesten ze het maar eens over hebben.

Wat ze nu deden, mocht vast niet van oom en tante,
maar ja, ze waren straks wel de helden uit de buurt.
Toen ze ’s avonds in bed lagen, vertelde Cleo het hele verhaal aan Sem. Cleo vertelde
over een dief die alleen maar appels stal. Nu al voor het derde jaar. Ze bespraken
allerlei mogelijkheden om de boef te pakken, maar vielen uiteindelijk in slaap zonder
een goed idee. Ook de dag daarna kregen ze geen geniaal plan verzonnen. Sem
vertrok die middag weer naar huis en speelde de rest van de week met zijn vriendjes
Joppe en Max. Op donderdagochtend werd Sem gebeld door Cleo. Hij moest direct
komen zei ze, het had met de boef te maken. Snel sprong Sem op zijn fiets en hij
trapte hard richting Cleo. Sem fietste het tuinpad op en daar stond zijn nichtje al
klaar. ‘Gisteren waren we opnieuw in de moestuin en toen waren er nog maar drie
bomen waar nog wat appels aan hingen, die nog niet
rijp waren. Sinds jullie geweest zijn op maandag
zijn er dus nog meer appels geroofd. Halfrijp…
dat wel. Ik heb even gekeken en als we ons klein
maken kunnen we ons verstoppen in de bosjes
en dan kunnen we zien wie het is’, jubelde Cleo
enthousiast. ‘Nog drie volle bomen, maar dat
kan helemaal niet want ze waren allemaal leeg’,
zei Sem. ‘Nee dommie… bomen van andere
moestuintjes, van andere mensen.’ Nu begreep
Sem het.
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Samen fietsten ze naar de tuin. Om niet op te vallen, gingen ze onder de
vlierbessenstruik van de buren liggen. De fietsen hadden ze voor de ingang van de
moestuinen neergelegd. Wat ze nu deden, mocht vast niet van oom Ger en tante
Petra, maar ja, ze waren straks wel de helden uit de buurt, bedacht Sem.
Na een tijdje hoorden ze geluid en gespannen keken ze elkaar aan. Ze waren op hun
buik gaan liggen en konden de bomen goed zien. Daar kwam een oude man rustig
aangelopen. Hij plukte al de appels uit de bomen en stopte deze in een grote mand.

‘Ach jongens toch, ga lekker zitten en
neem een pannenkoek.’
Toen liep hij de moestuin uit naar een klein huis. Cleo en Sem volgden de man. Door
de schutting konden ze zien dat de hele tuin vol lag met appels. ‘Hier liggen ze dus’,
fluisterde Cleo. De man kwam fluitend naar buiten en begon in een grote bak te
roeren waar iets wittigs in zat en wat hij in een pan deed. ‘Kan je zien wat hij maakt?’
vroeg Cleo. Sem drukte zich tegen de schutting om het kijkgat iets groter te maken.
Er kraakte wat. ‘Pas op’, zei Cleo. Maar het was al te laat. Daar lag Sem midden in
de tuin van de man. Verbaasd keek de oude man de kinderen aan. ‘Goedemiddag,
willen jullie een pannenkoek?’ vroeg de man aan de kinderen. De kinderen schudden
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wild hun hoofd en liepen langzaam naar achteren, klaar om weg te rennen. ‘Joehoe’,
werd er ineens geroepen. Cleo en Sem schrokken en keken achter zich.
Daar stond een mevrouw met rode krullen. Ze zag er erg vriendelijk uit. ‘Alweer
pannenkoeken?’ vroeg ze. ‘En wat doen jullie hier?’ Cleo en Sem legden het hele
verhaal uit; dat er appels werden gestolen en dat ze waren gaan kijken wie de boef
was. De vrouw schaterde het uit. ‘Ach jongens toch’, lachte ze. ‘Ga lekker zitten
en neem een pannenkoek, ik zal het jullie uitleggen’, zei ze. ‘Mijn ouders hadden
vroeger een pannenkoekenrestaurant en hun beroemdste pannenkoek was de
pannenkoek met appel. Nu denkt mijn vader soms dat hij nog steeds het restaurant
heeft en dan maakt hij pannenkoeken met appel.’ ‘Maar waarom gaat hij dan niet
naar de supermarkt?’ vroeg Cleo een beetje boos. ‘Tsja, hij denkt soms dat de bomen
van hem zijn’, antwoordde de vriendelijke mevrouw. ‘Vonden jullie het lekker?’ De
kinderen knikten, ze hadden ook best wel honger. ‘Bel eerst even jullie ouders, mijn
vader is voorlopig nog niet klaar met pannenkoeken bakken. Nodig ze maar uit.’
‘Ja, maar heeft hij wel genoeg dan?’ vroeg Sem. ‘Genoeg? Hij bakt er met gemak
honderd.’ En zo gebeurde het dat ze uiteindelijk gezellig met z’n allen tot laat in de
avond pannenkoeken zaten te eten. Het moestuinmysterie was opgelost en de man
beloofde nooit meer appels te stelen. Maar stiekem hoopten Sem en Cleo van wel…
want de pannenkoeken waren overheerlijk!

-

-
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De titel van dit verhaal is in het Afrikaans.
Bobbejaan is Afrikaans voor baviaan.

Syenda en die geheim van de
bobbejaan

E

r was eens een jongen genaamd Syenda. Hij woonde in Zuid-Afrika en zat op
een school met tweehonderdnegentig andere kinderen. De vader van Syenda
werkte op een appelboerderij. Elke dag plukte hij appels, want daar verdiende
hij zijn brood mee.
Op een dag kwam Syenda thuis van school en vertelde aan zijn moeder: ‘Mama,
vandaag zag ik een bobbejaan naast het klaslokaal lopen. Wat zou hij daar doen?’
Waarop zijn moeder antwoordde: ‘Misschien was hij verdwaald. Bobbejanen zijn
brutale apen, dus blijf er maar uit de buurt.’ Toch was Syenda heel benieuwd wat de
bobbejaan daar op het schoolplein deed. De volgende ochtend liep hij alleen naar
school, maar de aap was nergens te bekennen. Ook vanuit het klaslokaal zag hij niks.

‘Ik dacht dat ik iets langs het raam zag lopen,
een bobbejaan geloof ik.’
Tijdens de eerste pauze werd er luidruchtig gespeeld. De bel klonk en alle kinderen
renden naar binnen. Toen Syenda even niet oplette tijdens de rekenles, zag hij vanuit
zijn ooghoek iets verschijnen. Hij keek geschrokken op, maar het was al verdwenen.
‘Zou dat de bobbejaan zijn?’ dacht Syenda hardop. ’Syenda!’ riep de juffrouw luid,
‘waarom doe je niet mee met de les?’ Even twijfelde Syenda of hij wel moest zeggen
dat hij iets zag. De rest van de klas keek hem aan.
‘Ik dacht dat ik iets langs het raam zag lopen, een bobbejaan geloof ik’, zei hij
twijfelend. De klas begon heel hard te lachen en de juffrouw stelde Syenda gerust. ‘Er
zitten hier helemaal geen bobbejanen, Syenda, maak je maar geen zorgen.’
Misschien had de juffrouw gelijk. De rest van de dag zag hij de bobbejaan niet.
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Toen de laatste schoolbel ging, renden alle leerlingen de deuren uit en het schoolplein
was snel leeg. Syenda zat als enige nog op het schoolplein. Hij wachtte tot zijn vader
klaar was met appels plukken. Ondertussen besloot hij een rondje te lopen om de
school.
Het was een kleurrijk gebouw met veel planten er omheen. Nadat hij zijn rondje bijna
had gemaakt, kwam hij bij het lokaal waar hij de bobbejaan had gezien. Toch zei hij
tegen zichzelf dat het niet waar kon zijn, want de juffrouw had gezegd dat…
‘Oehoehoe!’ Syenda sprong van schrik op. Daar stond hij dan, het was echt waar. De
bobbejaan kwam langzaam op hem af. Syenda wist niet wat hij moest doen, maar
besloot om te blijven staan. Toen zag Syenda dat de bobbejaan ergens naar op zoek
was. De bobbejaan sloop rond totdat hij iets vond: een zakje met crackers. Het was
van één van de schoolkinderen, die het had weggegooid in de bosjes. Hij pakte het
zakje en ging er snel vandoor. Syenda besloot hem te volgen. Hij rende door de
struiken en kwam uiteindelijk bij de berg terecht. Daar zaten nog twintig andere
bobbejanen. Ze aten allemaal restjes die door de schoolkinderen waren weggegooid.
Syenda stond versteld. Die voedselrestjes van mensen kunnen toch niet goed voor de
bobbejanen zijn, dacht hij.

Niemand mag meer etensresten op het
schoolplein gooien.
De volgende ochtend besloot hij alle kinderen op school te vertellen over zijn
ontdekking. Niemand mag meer etensresten op het schoolplein gooien. Daar komen
de bobbejanen op af en zij worden erg ziek van het eten.
‘Maar als we geen etensrestjes achterlaten, hebben de bobbejanen ook geen eten meer!’
riep een klasgenoot van Syenda. Waarop Syenda een geweldig plan bedacht. ‘Als we
nu allemaal aan onze vaders vragen of zij een appel meenemen van het werk, dan
laten we die achter op het schoolplein. Dat is gezond en lekker en daardoor hoeven
de bobbejanen geen honger mee te hebben!’
Zo gezegd, zo gedaan. De kinderen keken gespannen vanuit de klaslokalen. En ja
hoor, daar kwam de bobbejaan aangelopen. En nog één, en nog één… het waren er
maar liefst vijftig! Allemaal aten ze de overheerlijke appels en gingen daarna voldaan
terug naar de berg. Syenda kon weer goed opletten in de les en hoopte dat hij de
bobbejanen elke dag zou zien…

-

-
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VergEET je ons?!

H

et klaslokaal is al leeg als Zareb het toilet verlaat. In de verte hoort hij het
gegil van zijn klasgenootjes die op het schoolplein aan het spelen zijn. Ze
hebben net hun lunch gegeten en mogen daarna altijd naar buiten. Wat is het
stil. Heerlijk die rust! denkt Zareb. Hij is nog niet zo lang in Nederland en moet nog
wennen aan alle kinderen en de herrie die ze maken.
Zareb is geboren in Afrika. Een paar maanden geleden werd hij door zijn nieuwe
papa’s opgehaald. In het dorpje waar Zareb is geboren heerst hongersnood. Er zijn
te veel mensen en er is te weinig eten. In een klein hutje leefden zijn ouders met
vijf kinderen. Vlak voor zijn geboorte is de vader van Zareb overleden. Er kwam
nauwelijks nog geld binnen en de moeder van Zareb kon niet meer voor al haar
kinderen zorgen. Al hun hongerige buikjes konden niet meer gevuld worden. Met
pijn in haar hart besloot zij haar kinderen af te staan aan nieuwe ouders. Ouders bij
wie haar kinderen nooit meer honger hebben, goed kunnen groeien en gezond blijven.
Zareb staat stil in de gang, sluit even zijn ogen en denkt aan zijn
mama.
Hij houdt van zijn papa’s. Ze zijn erg lief voor hem en hij krijgt
de lekkerste dingen te eten. Maar hij mist zijn moeder en
iedere dag ziet hij haar in zijn gedachten. Haar mooie
en lieve gezicht.

Een pratende boterham?
Ben ik aan het dromen?
Zareb haalt diep adem en besluit de drukte
op te zoeken. Net op dat moment hoort hij
een snikkend geluid vanuit het klaslokaal.
Dat is vreemd. Iedereen is toch buiten? Wie
zou dat kunnen zijn? denkt Zareb. Hij besluit
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het klaslokaal binnen te lopen. Het huilen komt
vanuit een hoek achter in het klaslokaal. Maar hij
ziet niemand! Als hij op zijn knieën zoekt, ziet hij een
boterham liggen achter de kast.
Een pratende boterham? Ben ik
aan het dromen? Zareb gelooft
zijn ogen en oren niet. Hij
pakt de boterham op. Twee
grote natte ogen kijken hem
hulpeloos aan. ‘Help, ik voel me
vreselijk!’ zegt de boterham. Zareb knippert een
paar keer met zijn ogen, maar ziet toch echt
de ogen en mond van de boterham bewegen.
‘Wat is er aan de hand?’ vraagt hij snel. De
boterham vertelt met trillerige stem waar hij
mee zit: ‘Ik ben net tijdens de lunch als een
stuk vuil weggegooid. Alsof ik niks
waard ben. En dat gebeurt constant
met eten. Wij worden respectloos
behandeld. De kinderen raken ons
soms nauwelijks aan. Ze nemen een
klein hapje en gooien ons dan weg. Dat is toch zonde? Soms hebben ze helemaal
geen zin in ons, omdat we een plekje hebben of er net niet lekker genoeg uitzien. Wij
voelen ons zo nutteloos. Wij willen de kinderen blij maken. Lekker warm in hun
buik belanden en ze gezond houden. Voedsel is namelijk goed voor je. Het geeft je
lichaam de energie die je nodig hebt. Vooral op een drukke schooldag waarbij je veel
na moet denken en doen.’
Zareb is het met de pratende boterham eens en knikt. Hij weet als geen ander hoe
belangrijk voedsel is. Hij is altijd dankbaar voor het eten dat hij krijgt en eet iedere
dag zijn hele broodtrommel leeg. Hij wordt ook verdrietig als hij ziet dat het eten van
de andere kinderen soms gelijk in de prullenbak verdwijnt.
Zareb loopt met de pratende boterham naar de prullenbak om te kijken wat er
vandaag allemaal is weggegooid. Bovenin ziet hij een kers en een peer liggen. ‘Zie jij
ons?’ roepen zij enthousiast. ‘Jazeker!’ zegt Zareb. Hij pakt meneer kers en mevrouw
peer uit de prullenbak en zet ze samen met de boterham op de vensterbank. ‘Er is
een hapje uit mijn hoofd genomen’, zegt meneer kers. ‘Daar weet ik wel wat op te
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vinden’, roept
Zareb enthousiast.
Hij loopt naar de
poppenspeelhoek en
komt terug met een klein
hoedje. ‘Zo, die is voor jou!’ zegt hij
en zet het hoedje op het hoofdje van
meneer kers. Meneer kers bedankt hem
en hij ziet er gelijk een stuk opgewekter uit.
‘Ik snap niet waarom ook ik in de prullenbak
ben beland. Het is belachelijk!’ roept mevrouw
peer. ‘Ik zie er toch overheerlijk uit?’ Zareb snapt er
ook niets van. ‘Hoe kunnen wij de kinderen laten
inzien dat zij beter met hun voedsel om moeten
gaan?’ vraagt Zareb. ‘We zouden erover kunnen
praten met de kinderen en ze tips geven zodat ze er
beter op gaan letten.’ Zareb, meneer kers en mevrouw
peer vinden dat een heel goed idee. Ze bespreken
enthousiast wat ze de kinderen allemaal kunnen
vertellen.
Zareb is de tijd helemaal vergeten. Meester Peter en de
kinderen komen de hal alweer in. ‘Zareb, wilde jij niet buiten spelen?’ vraagt meester
Peter. Zareb schudt zijn hoofd. Hij vraagt de meester of hij de kinderen iets mag
vertellen over zijn nieuwe vriendjes. ‘Natuurlijk mag dat!’ zegt meester Peter. Zareb
heeft sinds zijn komst nog niets voor de klas durven zeggen, daarom is de meester erg
blij met zijn voorstel.
Als alle kinderen zitten, haalt Zareb de pratende boterham, meneer kers en mevrouw
peer tevoorschijn. ‘Dit zijn mijn vriendjes’, zegt hij en ze begroeten allemaal de groep.
De kinderen en meester Peter weten niet wat ze zien. Hun monden vallen open van
verbazing. ‘Wij willen jullie iets vertellen over hoe belangrijk voedsel voor jullie is en
dat jullie er goed mee om moeten gaan’, zegt Zareb. Vervolgens vertelt hij alles wat
hij met de pratende boterham, meneer kers en mevrouw peer besprak. De hele klas
is muisstil en iedereen blijft goed bij de les. Meester Peter is enorm trots op zijn klas
en straalt. Maar hij geniet er vooral van om Zareb zo te zien stralen. De les wordt
afgesloten met wat tips:
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Neem minder eten mee naar school als je je lunch meestal niet op krijgt. Laat je
sneetjes brood dan liever in de vriezer. Zo blijven ze vers en kun je ze op de andere
dagen nog eten.
Bewaar het eten dat je niet op krijgt voor een later moment. Misschien krijg je
onderweg naar huis bijvoorbeeld weer honger en dan komt het goed van pas.
Bewaar ook restjes. Daar kun je soms nog hele lekkere nieuwe dingen mee maken.
En je kunt er ook nog dieren blij mee maken. Geef je restje sla bijvoorbeeld aan je
konijn.
Fruit met plekjes of dat zacht is geworden kun je in een mixer doen. Zo maak je er
heerlijke smoothies of milkshakes van.
Groenten met plekjes kunnen worden gebruikt voor een lekkere soep.

Als Zareb, de pratende boterham, meneer kers en mevrouw peer zijn uitgepraat
beginnen de kinderen en meester Peter enthousiast te klappen. Iedereen wil de
vriendjes van Zareb van dichtbij bewonderen. De klas besluit een poster te maken
met alle belangrijke informatie en de tips uit de les. De komende weken houden ze
een spreekbeurt voor de andere groepen op hun school.
Aan het einde van de dag blijven de kinderen nog even hangen in de klas. Zij krijgen
geen genoeg van de pratende boterham, meneer kers en mevrouw peer. Ze maken al
de hele dag alle kinderen aan het lachen. Vooral meneer kers heeft de beste grappen.
De kinderen nemen afscheid van de vriendjes en gaan naar het schoolplein waar ze
worden opgehaald door hun ouders.
Zareb stopt de pratende boterham, meneer kers en mevrouw peer in zijn brood
trommel en bergt deze veilig op in zijn tas. Op het schoolplein staan zijn papa’s al te
wachten. Zij geven hem een dikke knuffel. ‘Jullie geloven nooit wat ik vandaag heb
meegemaakt’, zegt Zareb en hij glimlacht van oor tot oor.
De pratende boterham, meneer kers en mevrouw peer vallen ook in de smaak bij de
papa’s van Zareb. Als verrassing krijgen zij ’s avonds hun nieuwe huis te zien. Zij
kunnen in de grote vriezer lekker chillen. Een grote zak met erwtjes wordt hun bed.
Zo blijven ze goed en kan Zareb met ze praten wanneer hij zich eenzaam voelt en
zijn mama mist. Zareb komt voor het avondeten nog even bij ze kijken. ‘Alles naar
wens?’ vraagt hij. ‘Zeker weten!’, roepen ze in koor. ‘Bedankt voor alles, lieve Zareb
en eet smakelijk!’ zegt de pratende boterham, terwijl hij hem een knipoog geeft.

-

-
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Tekst: Brenda Heijnis (Creatieve Communicatie)
Illustraties: Bureau Blanco

Groentehelden

‘Hooggeëerd publiek! Welkom bij ‘Groentehelden’, dé show waar groenten hun talent kunnen laten
zien!’ roept de presentator door de microfoon.
Tamira Tomaat houdt het gordijn naast het podium opzij. Het theater zit stampvol.
‘Hier is de jury: Ali Aubergine, Maggie Maïs en het duo Bobby Bloemkool en Bas Broccoli!’ gaat de
presentator verder.
Een daverend applaus stijgt op uit de zaal.
‘Gaaf hè?’ Koen Komkommer en Brian Biet kijken langs Tamira naar het publiek.
‘Ik weet het niet hoor…,’ antwoordt Tamira.
Iedereen kijkt straks naar haar moderne salsadans. Ze krijgt al buikpijn bij het idee.
De eerste kandidaat wordt aangekondigd. Het is Wendy Wortel met haar vlijmscherpe humor.
‘Wat is groen en maakt veel geluid?’ vraagt ze.
‘Weten we niet!’ roept het publiek.
‘Sla-waai!’ zegt Wendy.
Bobby en Bas lachen zo hard, dat ze met hun stronkjes tegen elkaar botsen.
‘Nog een!’ roept iemand.
‘Oké dan. Het is wit en explodeert?’
‘Geen idee,’ zegt de jury.
‘Witplof !’ antwoordt Wendy.
Iedereen achter het podium moet lachen.
‘Ik durf niet meer,’ snikt Tamira. ‘Wendy Wortel is toch veel leuker dan ik?’
‘Volgens mij heb je plankenkoorts,’ zegt Koen Komkommer.
De jury hikt van het lachen. ‘Wat een scherpe humor heb jij, Wendy. En dat uit zo’n zoet worteltje!’
‘Dat was spannend zeg! Ik zweette peentjes. Jij zal het ook leuk vinden,’ zegt Wendy Wortel tegen
Tamira als ze het podium af komt.
‘Nee, ik durf niet meer.’ Tamira laat zich zuchtend op de grond vallen.
‘Ik deed gewoon net alsof de juryleden in hun blootje waren, dan ben je vanzelf niet meer
zenuwachtig,’ zegt Wendy Wortel.
‘Goeie!’ zegt Koen Komkommer.
‘In hun blootje?’ Opeens ziet Tamira voor zich dat Ali Aubergine geen petje meer op heeft, Maggie
Maïs haar bladeren kwijt is en dat er stronkjes van Bobby Bloemkool en Bas Broccoli afvallen. ‘Nu ben
ik in de war! Ik weet mijn danspasjes niet eens meer!’ Tamira veegt de tranen van haar rode wangen.
Ze bekijkt de volgende kandidaten, die barsten van het talent. Na ieder optreden krijgt ze meer
buikpijn.
‘Je bent bijna aan de beurt,’ zegt Brian Biet na een tijdje. Hij wijst naar de kandidatenlijst aan de muur.
‘Wat? Nee! Ik wil naar huis!’ Tamira begint steeds meer te bibberen.
‘Waarom vind je het zo spannend?’ vraagt Brian.
‘Ik vind het gewoon zo eng alleen,’ zegt ze.

Brian bekijkt Tamira. ‘Wacht eens even…’ zegt hij. ‘Ik weet misschien wat.’
‘Wat dan? Ik ben bijna aan de beurt,’ zegt Tamira.
‘Kunnen we het niet samen doen? Koen Komkommer, jij en ik?’
‘Hè?’ vraagt Tamira.
‘Jij danst, ik zorg voor de beat en Koen rapt.’
‘Kan jij dat dan?’ vraagt Tamira aan Koen.
‘Ik ben zo fris, ik kan alles.’ Koen springt in de lucht. ‘Ik verzin iets, zo uit mijn hoofd.
Beloofd.’
‘Jij hoeft alleen maar te dansen,’ zegt Brian.
Hij heeft zijn zin nog niet afgemaakt, of er klinkt applaus uit de zaal. De act voor hen is
afgelopen. Tamira is aan de beurt.
‘Doen?’ zegt Brian met een glimlach.
‘Doen,’ antwoordt Tamira. Ook al bibbert haar hele lijf.
De presentator kondigt Tamira aan. Hij kijkt verrast als niet zij, maar Brian Biet het
podium op komt. Brian knipoogt, zet gauw zijn DJ-installatie klaar en start de muziek.
‘Zet hem op, je kan het!’ roept Koen. En dan duikt ook hij het podium op en rapt:
‘Geëerd publiek, zorg dat je staat, want hier zijn MC Fresh en Beat en Tomaat!
Het is tijd voor iets nieuws, iets geks, iets fris! Het is de hoogste tijd voor Groente in de Mix!
Onze ster is hier vanavond en niemand doet haar na: dames en heren, hier is Ta-mi-ra!
Zij danst de salsa mooier dan je ooit hebt gezien. Dit verdient niets lagers dan een vette tien!’
Het publiek staat op en begint te klappen op de maat van de beat. Met bonzend hart komt Tamira
het podium op. Ze ziet de klappende handen en lachende gezichten van de groenten in de zaal. Dan
begint ze wonderschoon te dansen, terwijl Koen rapt:
‘Nog een rapper erbij en een beat eronder. Met zijn drieën bij elkaar wordt het nog gezonder!
Zie je dat nou, niemand die hier zit. Deze groentecombinatie is een grote hit!’
Als de beat stopt, is de zaal uitzinnig. De jury staat bovenop de tafel.
Stukken popcorn vliegen van Maggie Maïs’ hoofd af. ‘Wat hebben jullie ons verrast! Van deze
groentemix krijg ik echt energie!’ zegt ze.
Ali Aubergine maakt een diepe buiging. ‘Hier neem ik mijn petje voor af.’
‘In zulke groenten wil ik iedere dag mijn tanden wel zetten!’ roept Bobby Bloemkool.
Koen glimlacht naar Tamira. ‘Komkommer en tomaat gaan heel goed samen, wist je dat?’
‘Nu wel,’ antwoordt ze blozend.
Iedereen in de zaal staat op en applaudisseert.
‘Wij willen meer, wij willen meer!’ roepen ze.
Tamira’s buik kriebelt. Ik ook, denkt ze. Dit wil ik veel vaker!
‘Groente…zet je tanden erin’ is een initiatief van

Voor tips over groente eten kijk op www.eetgroente.nl
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“We bedenken nu
hoe we willen dat de
wereld er later uit ziet”
Yanou, 11 jaar

Kinderen houden ons een spiegel voor. Hun creatieve ideeën en logische
vragen dagen volwassenen uit met nieuwe oplossingen te komen. De Missing
Chapter Foundation brengt met haar programma’s die gebaseerd zijn op de
21st century skills werelden van kinderen en besluitvormers bij elkaar.

Schrijf je bovenbouw klassen in voor onze programma’s!
Met de Raad van Kinderen stellen we kinderen in
staat op strategisch niveau mee te denken met
bedrijven en organisaties. Kinderen doen onderzoek
naar een strategisch vraagstuk van een organisatie
en delen hun oplossingen en ideeën met de directie.
Meer informatie? www.raadvankinderen.nl
Met het scholenprogramma WaterSpaarders gaan
kinderen samen met hun gezin energie besparen
door max. 5 minuten te douchen. Meer informatie?
scholen.waterspaarders.nl
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IVN

Natuureducatie zet
zich als landelijke
non-profit organisatie in voor
een duurzame samenleving.
Dit doen we door jong en oud
actief te laten ervaren hoe leuk,
leerzaam, gezond én belangrijk
natuur is. Vanuit ons netwerk van
130 professionals, 25.000 leden
en 170 vrijwilligersafdelingen in
heel Nederland organiseren we
grote (vergroenings)projecten,
campagnes, opleidingen en
vele natuuractiviteiten. IVN is
ervan overtuigd dat kennis van
en betrokkenheid bij de natuur,
duurzaam handelen stimuleert.
Daarbij focussen we op vier
kernthema´s: Natuur in de Buurt,
Natuur & Recreatie, Natuur &
gezondheid en Kind & Natuur.

Kind & Natuur
We beginnen bij de kinderen.
Want kinderen kennen een
natuurgevoelige periode en zijn de
volwassenen en beleidsmakers van
de toekomst. IVN wil kinderen de
natuur laten ontdekken, waardoor
zij gezonder en gelukkiger
opgroeien. We streven naar een
(be)leefwereld waarin natuur een
vanzelfsprekend onderdeel is van
elk kinderleven. Waar kinderen
dagelijks in contact komen met
de natuur in hun vrije tijd, in de
kinderopvang en in het basis- en
voorgezet onderwijs.

Natuur in de buurt
We raken mensen waar ze zijn. Dus
in de directe leefomgeving. Met
moestuinpotjes in de vensterbank,
groene tuinen, wijken,
schoolpleinen en zorgcentra.

IVN wil bijdragen aan een wereld
waarin mensen natuurlijke
tuinen hebben en samen de wijk,
schoolpleinen en zorginstellingen
vergroenen. Zo werken we aan
een biodiverse, gezonde woonen leefomgeving waarin mensen
dagelijks in aanraking komen met
de natuur. Dit brengt mensen
dichter bij elkaar en bij de natuur.

Natuur & Recreatie
We verleiden de mensen vervolgens
om de Nederlandse topnatuur te
beleven en om zich zelf te laten
raken door de schoonheid. IVN
stimuleert mensen om te recreëren
in de natuur, want buiten zijn geeft
rust en ontspanning. Bijvoorbeeld
in de twintig Nationale Parken, de
iconen van de Nederlandse natuur,
waar IVN educatie en recreatie
invulling geeft.

Natuur & Gezondheid
Gezondheid is de rode draad.
Het is het belangrijkste thema
in de levens van mensen. Uit
onderzoek blijkt dat contact met
de natuur zorgt voor meer geluk
en minder stress. IVN zet zich in
om alle mensen in Nederland, ook
kwetsbare groepen zoals ouderen
in verpleeghuizen, toegang tot
natuur en natuurbeleving te bieden.
Dit doen we doormiddel van
wetenschappelijk bewezen groene
interventies en samenwerking in de
zorgbranche.
www.ivn.nl

Voedsel voor een gezonde

J

e eet het liefst wat je lekker vindt! En wat goed is voor iedereen en alles. Dus voedsel dat
niemand kwaad doet, ook de aarde niet. En dan zijn planten de beste oplossing!

Planten, die staan toch in de tuin? Ja, ook. Maar alle groenten
zijn ook planten. Die kun je eten. Zo is tarwe, waar
je brood en pasta van maakt, ook een plant. Toch
is alleen maar groenten en pasta eten niet genoeg.
Je moet ook eiwitten eten. Dat zit in ei, jawel! Dat
is lekker. Het zit ook in vlees. Maar om een koe
of varken of schaap groot te brengen zijn heel veel
planten en is heel veel water nodig. En een koe of een
schaap groeit niet snel.
Slimmer is het om zelf de planten te eten die we
aan de dieren voeren. Dan heb je minder ruimte,
tijd en grondstoffen nodig. Dieren eten gras en
sojabonen. Helaas kunnen wij geen gras eten, maar
wel sojabonen. Dat zijn zogenaamde peulvruchten,
net als bruine bonen. Daar zitten ook veel eiwitten
in. En dat is voedzaam en gezond.
Sommige groenten vliegen de halve wereld over
voor ze bij ons in de supermarkt liggen. Vliegtuigen
zorgen voor heel veel uitstoot van broeikasgassen.
Dus je kunt beter eten kopen uit de buurt. Het liefst
groenten van het seizoen die buiten op het land
groeien of in stadstuinen.
Welke peulvruchten
ken je?

Wist je dat...
Eiwitten ook volop
aanwezig zijn in… insecten.
Wist jij dat je die ook kan
eten?

Opdracht:

Zoek in de supermarkt naar
groenten van het seizoen en/
of uit jouw streek en deel het
met je klasgenoten.

peulen, kievitsbonen
linzen, kapucijners, kikkererwten, kouseband,
ogen bonen, snijbonen, sperziebonen, erwten,
bruine bonen, witte bonen, kidneybonen, zwarte
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planeet!
Weet jij in welke maand(en) deze groenten geoogst
worden van het land?
Boerenkool

Asperges

Venkel

Pompoen

oktober t/m februari

april, mei en juni

juni t/m oktober

september en oktober

Wortelen

Rode biet

Sperziebonen

Spinazie

mei t/m december

juni t/m november

augustus en september

april t/m oktober

Andijvie

Lenteui

Broccoli

Bloemkool

juli en augustus

juni t/m november

mei t/m december

juni t/m oktober

SAMEN SNELLER DUURZAAM

Urgenda werkt samen met en wordt gesteund door:  
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Smakelijk eten

H

et is de eerste schooldag. Juf Lucia heeft

allemaal nieuwe kinderen in haar klas die
vanuit de hele wereld komen. ’Wat leuk’,

roept Juf Lucia als iedereen in de klas is, ‘om jullie

allemaal hier te zien. Dit jaar gaan wij samen aan de

slag, gezellig spelen maar ook leren. Ik kijk er naar uit!
En jullie?’ Alle kinderen knikken en beginnen met
elkaar te praten.

Een van de leerlingen heet Maria. Zij heeft lang

bruin haar en draagt een roze shirt met een vlinder

daarop. Zij woont pas in Nederland en komt uit Costa
Rica. Zij zit naast een meisje met stijl zwart haar

en tegenover de juf. Dat meisje heet So Young en is

ook nieuw op school. De juf vertelt dat So Young uit

Zuid-Korea komt en dat haar naam ‘mooi’ en ‘stralend’

broodje leverworst, een appel en een pakje appelsap

en So Young is de eerste dag op school nóg spannender

een kommetje uit haar tas en begint met een lepel te

betekent en je spreekt het uit als ‘so jong’. Voor Maria
dan voor de rest.

De ochtend gaat snel voorbij. Dan is het ineens

lunchtijd. Juf Lucia vraagt Pippa, Johannes en Ibrahim
om bij de tafel naast haar bureau te komen zitten.

Pippa heeft blond haar en twee staartjes en draagt

een grote rode trui. Haar moeder is Engels en haar

vader is Nederlands. Pippa praat luid en snel. Zij wil
liever naast haar hartsvriendin zitten, maar ze moet
naar de juf luisteren. Johannes komt ook. Hij heeft
donkerbruin haar en houdt heel veel van voetbal.

Johannes woont samen met zijn vader en zijn oma.

Zijn oma is begin dit jaar uit Griekenland gekomen en
woont bij Johannes. Ibrahim kent Johannes heel goed.

Hij is in Turkije geboren, maar woont heel zijn leven al
in Nederland. Hij vindt voetbal ook leuk.

‘Als jullie allemaal rustig aan tafel zitten, kunnen jullie
beginnen met eten. Eet smakelijk.’, zegt juf Lucia.
Pippa neemt haar lunch uit haar tas. Zij heeft een

meegekregen. Maria heeft heel veel trek en pakt snel
eten.

Pippa vraagt verbaasd: ‘Wat eet jij nou?‘

Maria kijkt een beetje verlegen. ‘Mijn lunch’, zegt ze.
‘Rijst en bonen met rode saus.’

Pippa lacht: ‘Haha... het lijkt op avondeten, niet op

een lunch... en het ruikt ook raar.’ Ze knijpt haar neus
dicht.

Johannes zegt: ‘Ik vind het wel lekker ruiken. We

hebben gisteravond rijst en bonen gegeten, maar de

bonen die we hadden, waren groot en wit, niet zwart
en klein zoals jij hebt. Wat is die rode saus?’
Maria zegt zachtjes: ’Wil je wat proberen?’

‘Graag’, knikt Johannes. Hij pakt de lepel die Maria
hem geeft en proeft een klein beetje van het eten.

‘Wauw, dat is echt lekker,’ zegt Johannes blij, ‘veel

lekkerder dan mijn broodje kaas. En ook een beetje
pittig. Daar houd ik van.’ Ibrahim en So Young
worden enthousiast en vragen of zij ook mogen

proeven. Maria glimlacht en zegt ‘ja’. Ze vindt het

leuk om haar lekkere eten te delen. So Young neemt

eerst een hapje. ‘Heeeeeerlijk!!!’, zegt ze hardop.

stokjes… Ik vind het makkelijker om rijst met stokjes

kommetje en begint te soppen en ineens roept Pippa:

‘Dat lijkt me moeilijk,’ benadrukt Pippa, ‘maar ik wil

Ibrahim doet een klein stukje van zijn brood in Maria’s
‘Niet met jouw vingers in iemands eten. Dat mag niet!
Juf, kijk wat Ibrahim doet.’

De juf vraagt wat er aan de hand is. Pippa legt uit dat
Ibrahim met zijn vingers in Maria’s eten zat. Mijn

mama zegt altijd: ‘Eet netjes met mes en vork, niet

smakken en alleen van je eigen bord eten.’ Ibrahim
sputtert en vertelt: ‘Ik ben ook wel gewend om

met mes en vork te eten. Maar omdat ik nu uit een
kommetje proef, gebruik ik mijn handen.’ Ibrahim

legt uit dat hij thuis van een groot bord eet, een Sini

heet zo’n bord. De Sini wordt op de grond gezet. Op
de Sini staan allerlei kommetjes gevuld met allemaal
lekkere hapjes, die met de rechterhand worden
gegeten.

‘Echt?’, vraagt Pippa verbaasd. ‘Ja, echt’, zegt Ibrahim

zelfverzekerd. ‘Dat is bij ons heel normaal en ook heel
gezellig.’

De juf knikt en zegt: ‘Inderdaad in Nederland is een
mes en vork heel normaal om mee te eten. Ik dacht

te eten.’

dat ook wel proberen.’

‘Morgen breng ik stokjes voor je mee dan kun je
oefenen’, zegt So Young.

‘Johannes, wat eet jij nu?’, vraagt Maria.

‘Mijn oma heeft een boterham met kaas gesmeerd, wat
snoepwortels en veel dolmas. Dat zijn wijnbladeren

gevuld met rijst. Die maakt mijn oma zelf en ze zijn

heel lekker. Soms maakt ze het van verse rijst en soms
met de rijst van de avond ervoor’, zegt Johannes. ‘Wil
jij er ook één, Maria?’

‘Als wij rijst over hebben, maakt mijn papa soms

rijstpudding als toetje. Dat is echt lekker met veel

suiker en kaneel. Ik ga vragen of papa de volgende keer
ook voor jullie maakt’, zegt Pippa.

‘Het zou toch fantastisch zijn als iedereen in de wereld
elke dag eten met elkaar kan delen, zoals jullie nu
doen’, zegt juf Lucia.

-

-

altijd dat iedereen in de wereld op die manier at. Nu
hebben wij van Ibrahim geleerd dat het niet in elke

cultuur hetzelfde is.’ Juf vertelt ook dat het niet raar is

om rijst op een ander tijdstip te eten dan alleen bij het
avondeten.

So Young kijkt op en zegt: ‘Ik eet rijst in de ochtend.’
‘Echt???’, vraagt Ibrahim verbaasd.

So Young legt uit: ‘Ik ontbijt altijd met rijst, soep en

soms kimshi met gedroogde zeewierbladeren, noodles,
pittige groenten en vlees.’

Nu is Pippa helemaal nieuwsgierig en kijkt met grote

ogen. ‘Eet je dat ook allemaal met je handen?’, vraagt
ze.

So Young giechelt en antwoordt: ‘Nee, ik gebruik

Vragen:
■ Kun je - op een wereldkaart - het thuisland van
deze nieuwe schoolvrienden vinden?
■ In welke delen van de wereld groeit rijst?
■ Hoeveel soorten rijst kennen jullie?
■ Waar zit allemaal rijst in? Kijk maar op
verpakkingen in de winkel of thuis.
■ Welke rijstgerechten eten je klasgenoten thuis
en op welk moment van de dag?
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Nooit meer

M

ijn mama sluit het boek. Zo jammer altijd, als ze klaar is met voorlezen.
Vroeger las ze elke avond heel erg lang voor, nu nog maar eventjes. Ze
vindt nu dat ik prima zelf kan lezen. Heeft ze gelijk in hoor. Ik mag van
geluk spreken dat ze in ieder geval elke avond voor wil lezen. De moeder van mijn
beste vriendin Cheyenne doet dat niet meer. Het voorlezen is één van de redenen dat
zij het zo leuk vindt om bij ons te logeren.
‘Welterusten meiden, slaap lekker!’ zegt mama, langzaam loopt ze richting de deur.
Als de deur nog op een heel klein kiertje staat, roep ik zachtjes haar naam. Ze draait
zich om en blijft in de deuropening staan. ‘Mam, lees je alsjeblieft nog één verhaaltje
aan ons voor? Een heel kleintje maar.’ Ze slaakt een zucht, maar komt toch weer
op de rand van het bed zitten. ‘Voorlezen wil ik niet meer vandaag. Maar ik zal een
verhaaltje vertellen. Over vroeger, toen ik net zo oud was als jullie nu zijn.’
‘Het verhaal over de varkentjes?’
‘Ja… het verhaal over de varkentjes.’

‘... Maar de dieren voelden als mijn vrienden.’
Toen ik twaalf jaar was hield ik al net zoveel van dieren als nu. Ik woonde in een dorpje
met heel veel boerderijen. Zelf hadden wij een paar geitjes, kippen en een kat. Tussen
deze dieren voelde ik mij op mijn gemak. Misschien nog wel meer op mijn gemak dan
bij mensen. Dat klinkt misschien een beetje raar, alsof ik nooit met mensen praatte.
Dat was natuurlijk niet het geval, maar de dieren voelden als mijn vrienden.
Elke keer als ik van school naar huis fietste, groette ik mijn buren, stopte ik af en toe
om koeien te aaien en genoot ik van de frisse wind die er bijna altijd woei. Maar op
een dag zag ik dat er in mijn straat varkentjes werden ingeladen in een wagen. De
varkens stribbelden flink tegen, maar ze werden gedwongen om mee te gaan. Ik fietste
door, dit wilde ik helemaal niet zien! En opeens besefte ik iets… Ik besefte dat deze
varkentjes allemaal naar de slachterij gingen. Of in ieder geval zouden eindigen als een
stukje speklap, wat over een paar dagen misschien wel op mijn bord zou liggen!
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Ik vervolgde mijn weg naar huis. Ik kon het beeld van wat ik daarvoor had gezien
niet meer uit mijn hoofd krijgen. Of erger nog, het beeld wat ik voor mij zag: de
varkentjes in het slachthuis. Vanaf dat moment wist ik het zeker: ik wilde geen vlees
meer eten. Toen ik thuis was, zette ik mijn fiets weg en ik zag mijn moeder bij de
schuur staan. Ik rende naar haar toe en zei: ‘Vanaf nu stop ik met vlees eten. Ik wil
het niet meer en ik doe het niet meer. Ik word vegetariër.’ Mijn moeder knikte gelijk
instemmend. Zij at zelf al bijna geen vlees en vis, maar maakte het klaar omdat mijn
vader, mijn broer en ik het zo onwijs lekker vonden. Ik was blij dat mijn moeder
volledig achter deze keuze stond. En sinds die dag heb ik ook echt nooit meer één
hapje vlees of vis gegeten.

‘Het leukste aan vegetarisch eten vind ik
de fruitschaal die altijd gevuld is met de
lekkerste dingen.’
Cheyenne keek mijn moeder het hele verhaal lang verwonderd aan. Ze weet wel
dat ik ook vegetariër ben, maar had er verder nooit over nagedacht. ‘Missen jullie
het dan nooit om vlees te eten?’ vraagt Cheyenne. Over die vraag hoeven mama
en ik allebei niet na te denken. Er is namelijk zo veel ander lekkers! Mama vertelt
Cheyenne over de soepen, de heerlijke groenteburgers en al het andere lekkers wat zij
maakt als avondeten in plaats van vlees. Het leukste aan vegetarisch eten vind ik de
fruitschaal die altijd gevuld is met de lekkerste dingen. Ik mag er zo veel van pakken
als ik wil! Dat is in een paar andere gezinnen vast ook wel zo, maar ik ben echt een
bofkont omdat ik dat mag! Samen leggen wij Cheyenne nog veel meer dingen uit
over vegetarisch eten. Mama was vroeger gestopt met vlees eten omdat ze het zielig
vond en omdat dieren haar vrienden waren, maar nu weet ze dat er nog veel meer
redenen zijn. Zo vertelt ze dat er wel vijftienduizend liter water nodig is om één kilo
rundvlees te maken!
Mama en ik kijken elkaar aan. Aan de blik in de ogen van Cheyenne zien we dat
de boodschap die mama over wil brengen, aangekomen is. Mama zegt nooit tegen
mensen dat ze geen vlees meer moeten eten, want ze vindt het belangrijk dat iedereen
hier een vrije keuze in heeft, maar ze probeert wel mensen erover na te laten denken.
Daarom vertelt ze áltijd dit verhaal als er vriendinnen komen logeren.

-

¨-
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Broodje gezond

H

et is maandagmorgen. Een nieuwe week! Op het drukke schoolplein klinkt
de bel. De leerlingen uit groep 8 banen zich een weg door de lange rijen op
het schoolplein. Groep 8 van meester Hugo heeft een eigen klaslokaal in het
bijgebouw naast de school. Een gebouw dat niet wordt gedeeld met de rest van de
school. Dit tot grote vreugde van de achtstegroepers.
De leerlingen komen de hal binnen en zien meester Hugo door het kleine raam. Hij
is al druk in de weer met het gereedmaken van het schoolbord. Als de kinderen de
klas binnenkomen, ontvangt meester Hugo ze enthousiast.

‘Meester, kunnen we het allerbeste
broodje gezond maken?’
Als alle leerlingen op hun plek zitten, vertelt meester Hugo wat hij dit weekend heeft
gedaan. Ook de kinderen delen hun verhalen. Hierna staat meester Hugo op en loopt
naar het schoolbord.
‘Dames en heren, deze dag staat in het teken van voedsel’, zegt meester Hugo trots
en hij zet het digibord aan. Op het bord verschijnt een weekrooster met als titel
‘Voedselprojectweek groep 8’.
Annebelle kijkt verward naar het rooster en steekt haar vinger op. ‘Maar meester,
staat de maandag niet op het rooster?’ ‘VAKANTIE!’, roept Mats vrolijk. Meester
Hugo lacht. ‘Nee, we hebben geen vakantie, maar wat jij zegt klopt Annebelle.’ ‘Wat
gaan we dan wel doen, meester?’ vraagt Kim bedenkelijk. ‘Laat dat nu net de vraag
zijn die ik aan jullie wilde stellen’, antwoordt meester Hugo. ‘Deze week,’ vervolgt
hij, ‘gaan we werken met het thema voedsel en jullie mogen bepalen hoe we dat gaan
doen.’ ‘Dan gaan we boodschappen doen en iets lekkers maken’, stelt Ali voor. ‘Ja,
dat is een goed idee. Laten we bedenken wat we gaan maken’, reageert Annebelle
enthousiast. ‘Wat stellen jullie voor?’ vraagt meester Hugo. ‘Een appeltaart met
slagroom!’ roept Martijn. ‘Nee, we moeten wel iets gezonds maken’, zegt Kim. ‘Iets
gezonds, maar wel iets heel lekkers’, reageert Ali. De leerlingen discussiëren het
eerste uur van de ochtend om het beste recept te bedenken.
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Meester Hugo roept na enige tijd: ‘Jongens en meisjes, ik denk dat het nu eerst
tijd is voor ieders eigen voedselproject; de broodtrommel.’ Alle kinderen pakken
hun broodtrommel en gaan lekker eten. Meester Hugo pakt zijn broodtrommel
uit zijn rugtas naast het bureau en haalt daar een broodje gezond uit. ‘Oh, lekker
meester’, zegt Annebelle. ‘Meester, kunnen we het allerbeste broodje gezond maken?’
vraagt Kim. ‘Ja, dat is echt een goed idee. Wel met mayonaise dan!’ zegt Martijn
instemmend. ‘Dat lijkt me een prima idee. Als iedereen het daarmee eens is, gaan we
dat maken’, antwoordt meester Hugo tevreden. Meester Hugo legt zijn broodje neer
op het bureau en schrijft op het bord ‘broodje gezond’.
‘Na de kleine pauze gaan we verder.’ Waarop alle kinderen in een beweging opstaan
en naar buiten spurten. Op het schoolplein praten de kinderen nog over het broodje.
‘Lisa, jouw vader is toch kok?’ vraagt Martijn. ‘Ja, dat klopt. Hier in een lunchroom
vlakbij’, antwoordt Lisa.
‘Die hebben ongelooflijk lekkere broodjes’, zegt Martijn watertandend. ‘Kunnen we je
vader niet om hulp vragen?’ vraagt Annebelle.
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Na de pauze komen de kinderen weer enthousiast binnen. ‘Meester, misschien
kunnen we mijn vader om hulp vragen. Hij is kok in de lunchroom hier vlakbij’, zegt
Lisa. ‘Prima idee, Lisa, bel hem maar even. Ondertussen denken jullie na over het
lekkerste broodje gezond’, zegt meester Hugo.
‘De vader van Lisa komt zo en gaat een workshop voor ons verzorgen, maar eerst wil
ik weleens horen wat nu het lekkerste broodje precies is.’
Kim steekt haar hand op en laat haar tekening zien: een heerlijk belegd broodje met
pompoenpitten.
Ze hangt haar tekening naast het bord en terwijl ze uitleg geeft over de tekening,
vliegt plotseling de deur open. Een meneer in een volledig zwarte koksoutfit komt
binnen. In zijn handen heeft hij twee grote houten kratten vol ingrediënten. ‘Zo,
jongens en meisjes, wie heeft er zin om te kokkerellen?’ ‘Oh, dag lieverd’, zegt de kok
terwijl hij naar Lisa kijkt. ‘Hoi pap’, antwoordt Lisa met een rood hoofd. ‘Laten we
meteen beginnen, en over het lekkerste broodje gesproken: ik heb vorige week het
heerlijkste broodje gezond ontdekt. En het recept daarvan ga ik met jullie delen. Alle
ingrediënten heb ik zelf gekweekt’, vertelt de vader van Lisa trots. ’Zo…, dat broodje
ziet er lekker uit’, zegt de kok terwijl hij naar de tekening naast het bord kijkt.
‘Oh ja, jullie mogen mij Ruud noemen trouwens’, vult de vader van Lisa nog aan
terwijl hij zijn koksmuts opzet.

‘Alle ingrediënten heb ik zelf gekweekt.’
Kok Ruud pakt allemaal verschillende producten en deelt ze uit. ‘De broodjes zijn
meerzaden volkorenbolletjes met inktvisinkt, daarop doen we…’ ‘Gatsie, wat zit er
doorheen, zeg je? En zijn die broodje verbrand?’ vraagt Annebelle verbaasd. ‘Ja dat
lijkt zo, maar inktvisinkt geeft een zwarte kleur aan het broodje en het heeft geen
smaak, dat maakt het zo leuk’, antwoordt Ruud lachend. Gepassioneerd vertelt de
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kok verder: ‘De blaadjes sla smaken naar mosterd, proef gerust. En de kaas is een
jonge graskaas van de boerderij hier net buiten het dorp’, vervolgt Ruud.
‘Streekproducten zijn erg populair en duurzaam, dus ook de gegrilde beenham die
we erop doen is van de slagerij van het dorp. ‘Kunnen we dat ook proeven, meneer?’
vraagt Martijn hongerig.
‘Tuurlijk, koks proeven continu. Kijk maar naar mij… zelf gekweekt…’ en kok
Ruud pakt zijn dikke buik trots vast. ‘Dan wil ik ook wel kok worden’, zegt Martijn
lachend. Ruud lacht en vertelt verder. ‘In de bakjes zit een yoghurt-mayonaise
gemaakt van kwarteleitjes en peterselie.’ ‘Kwarteleitjes? Maar die zijn superklein’,
antwoordt Kim. ‘Klopt, we hebben er dan ook veel gebruikt voor deze heerlijke
mayonaise’, zegt Ruud trots. ‘De gekookte eieren zijn verse scharreleieren van de
kippen die bij de lunchroom scharrelen… en de tomaat en komkommer komen bij
mij uit de kas.’
Na lang kokkerelwerk zijn alle broodjes klaar. ‘Mogen we nu beginnen met eten,
meneer?’ vraagt Ali. ‘Eet smakelijk meisjes en jongens, en vergeet niet… weet wat
je eet!’ Kok Ruud neemt een grote hap van zijn broodje. ‘Ik ben benieuwd wat we
nog meer gaan doen tijdens de voedselprojectweek’, zegt Annabelle nieuwsgierig.
‘Misschien moeten we daar nu eens over nadenken’, stelt meester Hugo voor. ‘Ruud,
je wilt vast nog wel even met ons meedenken…?’

-

-
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Eén pit

‘O

ké! Wie het verst komt. Eén, twee…drie!’ Twee kersenpitten vliegen door
de lucht. Ze landen in het hoge gras. Milan kan niet goed zien welke pit de
langste afstand heeft afgelegd. Milans vader pakt een nieuwe kers uit de zak.
Milan stopt snel twee kersen in zijn mond.
‘Eén, twee, drie!’ ‘PFFFT.’ ‘Oh! Valsspeler! Twee pitten in één keer!’ Milans vader
duikt op de zak kersen en propt zoveel mogelijk kersen in zijn mond. Dat had Milan
natuurlijk ook bedacht en de pitten vliegen alle kanten op. Dan richt Milan op z’n
vader. ‘PFFFT.’ Raak! Nu schieten de pitten ook richting Milan. Met acht kersen in
zijn mond rent hij de dijk op, met vader op z’n hielen. Boven op de dijk draait Milan
zich om voor het laatste schot. De pitten zitten voorin zijn mond, hij spant z’n lippen
aan, maar dan ziet hij het gezicht van zijn vader. Hij zit onder de rode vlekken van
het kersensap en Milan schiet in de lach. De pitten komen voor zijn voeten in het
gras terecht.
Sarita hoort een enorme klap en daarna begint alles te trillen. Alsof er een
vrachtwagen langs het huis rijdt. Maar dan heel onverwacht en veel harder. Ze duikt
op de grond: de deurpost, de deurpost, onder de deurpost! Wat een enorme herrie.
Het plafond stort in! Bij een aardbeving onder de deurpost. Alles valt, alles stort in.
BIJ EEN AARDBEVING ONDER DE DEURPOST. En dan is het ineens stil.
Doodstil en donker. De lucht zit vol met stof en in haar mond voelt Sarita zand. Ze
kan nauwelijks ademhalen. Met haar hand duwt ze de stenen weg van haar mond.
Door het bewegen voelt ze pijn. Een hevige pijn in haar rechterbeen.
Milan kijkt naar de rivier onderaan de dijk. Het water staat laag, zo laag dat je je
afvraagt waarom die dijk toch zo hoog gemaakt is. ‘Wist je dat het water ooit net zo
hoog stond als waar wij nu zitten?’ Sinds wanneer kan zijn vader gedachten lezen?
‘Echt tot aan de rand van de dijk. Als jij één pit in de rivier had gespuugd, hadden
we een overstroming gehad.’ ‘Niet!’ zegt Milan. ‘Eén pit?’ Zijn vader kijkt hem aan.
Lacht ’ie nou of is ’ie serieus? ‘Eén pit meer of minder maakt toch niet uit?’
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‘Ze zijn mij aan het zoeken.’ Sarita praat hardop, maar haar stem is zo zwak dat ze
zichzelf niet eens hoort. Haar mond is kurkdroog. Ze moet haar eigen stem horen
anders lijkt het alsof ze er niet is. Alsof ze niet bestaat. Hoelang ligt ze er al? Een
dag? Twee dagen? Of nog langer? Het is aardedonker en ze ziet geen hand voor ogen,
maar ze hoort wel iets. Het klinkt nog heel ver weg, maar het was een stem. Sarita
krabt met haar hand aan een muur van stenen. Als schreeuwen niet lukt, misschien
horen ze dit geluid dan wel? Een paar stenen verschuiven en de stemmen lijken
dichterbij te komen. Doorgraven en geluid blijven maken. Dan voelt ze iets zachts.
Google of YouTube? Milan zoekt. Waarom zegt zijn vader altijd van die dingen waar
je over na blijft denken? ‘Eén pit kan het verschil maken.’ Dan toch maar YouTube.
Gekke filmpjes, maar niet over pitten, of toch wel? Milan klikt op Pit redt leven.
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Sarita weet niet meer of ze wakker is of dat ze toch slaapt. Ze weet niet of de mango
haar dorst wegneemt of dat alleen de smaak van de mango haar hoop geeft. Toen ze
de vrucht uren geleden vond en in haar mond stak, leek het alsof ze met bevroren
vingers iets vastpakte. Op haar tong voelde ze niets en ook in haar mond proefde ze
niets. Pas bij een tweede poging kon ze heel voorzichtig slikken. Niet alles tegelijk
eten, steeds even wachten met het volgende stukje. Sarita dwingt zichzelf om de
vrucht niet in één keer op te eten. De stemmen boven haar hoofd komen dichterbij,
maar het enige waar Sarita aan kan denken is de mango die ze in haar hand heeft.
Voorzichtig eten en niet te snel. Het kan nog uren duren…
‘Pap! Pahap! Kijk eens!’ De video speelt al en Milans vader
kijkt naar het scherm. ‘Is dat niet die aardbeving in Nepal
van twee jaar geleden?’ Eén grote vlakte met puin waar
mensen met scheppen rondlopen. Een Nederlandse
verslaggever komt in beeld. ‘Drie dagen na de
aardbeving in Nepal is er een overlevende gevonden!
Gisteren hoorden de reddingswerkers geluid en na
vijftien uur graven konden zij een meisje van tien
jaar onder het puin vandaan halen. Het meisje was
zwaargewond aan haar been. Haar ouders hebben het
niet overleefd. De hulptroepen denken dat ze het heeft
gered door een mango die zij bij zich had. Hoewel het meisje
uitgeput was toen ze onder het puin vandaan kwam, hield ze de
mangopit stevig in haar hand vast.’
‘This is our kitchen garden.’ Onze moestuin. Sarita moet wennen aan die rare letters
op het Engelse toetsenbord en natuurlijk aan het schrijven van de Engelse zinnen.
Drie maanden geleden kwam het kindertehuis waar Sarita woont in contact met de
basisschool van Milan. Sindsdien sturen de kinderen uit Nepal en Nederland elkaar
berichten. Ze schrijven over van alles, maar vaak gaat het over die aardbeving van
twee jaar geleden en over de moestuin. Milan zette namelijk samen met zijn klas een
actie op voor de nieuwe moestuin van het kindertehuis. Sarita stuurt trots de eerste
foto’s van haar eigen – nog kleine – mangoboom. Een boom die groeit omdat één pit
het verschil kan maken.
Wil je met je school in contact komen met kansarme
leeftijdsgenoten uit Nepal en iets voor hen betekenen,
kijk dan verder op www.dewereldvanvoedsel.nl/eenpit
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Het is groen en het kan drijven

M

ats en Finn verveelden zich rot. Ze lagen de hele dag op de bank te eten
en te gamen. ‘Weet je?’ begon Finn. Mats hield hem tegen. ‘Als dit weer
zo’n flauwe grap is, mag je nu vast stoppen! Zelfs mijn oma vertelt nog
leukere grappen’, zei Mats.
‘Oh, maar ik had net een hele leuke!’ zei Finn. ‘Het is groen en het kan drijven.’
Hij had het antwoord nog niet eens gezegd of hij moest al zo hard lachen, dat hij van
de bank rolde. ‘ANDRIJVIE!’ riep Finn. Mats rolde met zijn ogen en keek zijn beste
vriend aan. Ook hij hield het niet meer: ‘Broehahaha! Oké, die is wel leuk!’ hinnikte
Mats. Toen ze uit gegrinnikt waren, zei Finn: ‘Even serieus, ik vind andijvie echt
smerig trouwens.’ Hij trok een vies gezicht. ‘Behalve als je naar een restaurant gaat!
Daar maken ze alle groenten lekker.’ Mats was het helemaal met hem eens. ‘Maar
wat doen ze in een restaurant dan anders?’ Ze krabden zich op het hoofd. ‘Misschien
werken ze wel met sterrenstof!’ zei Mats. ‘Ja, of ze beatboxen voor de ingrediënten
om ze extreem fresh te maken!’ zei Finn. Het bleef even stil en ze keken elkaar aan.
‘Denk jij wat ik denk?’ zei Mats. ‘Ik denk het!’ zei Finn. ‘We gaan met onze camera
stiekem filmen wat een restaurant doet met de groenten!’ Dat was een goed idee.
Dan konden hun ouders dat ook leren! Ze besloten naar Gillardeau te gaan, een
restaurant om de hoek. Daar was de andijvie altijd superlekker. Ze pakten de camera
en gingen op weg.

‘Wat doen ze allemaal met die groenten? Ze laten ze
vliegen!’
‘Oké Mats, hoe gaan we dit doen?’ vroeg Finn. Ze stonden voor twee grote
afvalcontainers achter het restaurant. Erboven was een rij met ramen, waarvan er
één open stond. ‘Als jij nou op mijn schouders gaat staan en dan op dat ding klimt?’
stelde Mats voor. Soepel was anders, maar even later stond Finn op de afvalcontainer.
Door het raam filmde hij kletterende pannen, hakkende messen, brandende ovens en
een ober die met dienblad en al vol onderuit ging. BOEM! Klets klets… KEDENG!
Al het eten en de borden lagen uitgespreid over de vloer. Finn barstte in lachen uit.
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‘Wat doen ze allemaal met die groenten?’ riep Mats naar boven. ‘Ze laten ze vliegen!’
riep Finn net iets te hard terug. De ober, die net al zijn Franse scheldwoorden aan
het oefenen was, keek verbaasd naar boven. Toen hij Finn met de camera zag, ging
zijn blik van verbaasd naar kwaad. Hij keek zó ontzettend kwaad en er kwam zóveel
stoom uit zijn oren dat Finn bang was dat het brandalarm af zou gaan. De ober
stampvoette richting de achterdeur en smeet hem open.
‘HEE DAAR! Wie zijn jullie en waarom zijn jullie mij aan het filmen?!’ riep de ober
woedend. ‘Fats en Min, ik bedoel Mats en Finn, en we waren u niet aan het filmen
hoor, echt, u stond er toevallig op. We wilden groenten zien, ik bedoel, andrijvie,
ehm…’, stamelde Finn. ‘Wat?!’ zei de ober weer, nog steeds boos.
‘Hij bedoelt,’ zei Mats, ‘dat wij willen weten hoe jullie groenten lekker maken!’ ‘Ja,’ zei
Finn, ‘want dan kunnen onze ouders dat ook leren en dan hebben we nooit meer ruzie
over groente op ons bord!’ Het gezicht van de ober leek even bevroren te zijn. Hij keek
langzaam van Mats naar Finn en naar de container waar Finn op stond en weer terug.
Na een paar tellen ontdooide hij. Zijn mondhoeken krulden omhoog en nu bulderde
de ober van het lachen. ‘Wat is er aan de hand, Jacques?’ Een van de koks kwam uit de
keuken. ‘Deze knullen willen graag weten hoe wij groenten lekker maken, zodat hun
ouders dat ook kunnen leren!’ Ook de kok begon te lachen. ‘Nou jongelui, kom maar
mee dan! Dan laat ik jullie wel even zien hoe dat gaat. Mijn naam is Siebren!’
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‘De truc is om er een heel andere smaak bij te doen.’
Even later keken Mats en Finn naar de grootste hoeveelheid groenten die ze ooit
hadden gezien. Siebren had heel veel bordjes klaargezet met verschillende groenten
erop. Hij hield een bordje met rauwe witlof omhoog. ‘Kijk jongens, wat je moet weten
is dat iedere groente een heel eigen smaak heeft. Witlof is bijvoorbeeld heel bitter.’
Hij vroeg de jongens een stukje te proeven. ‘Getver!’ zei Mats met een zuur gezicht.
Siebren glimlachte geheimzinnig. ‘Precies! Je proeft nu alleen maar dat bittere. De
truc is om er een heel andere smaak bij te doen.’ Op de witlof strooide de kok stukjes
appel, wat rozijnen en een beetje kaneel, en hij hield het de jongens weer voor. Na
even kauwen riep Finn: ‘Mmm… eigenlijk wel lekker!’ zei Finn met zijn mond vol.
‘Dat komt omdat de smaken nu in balans zijn. Ik heb er zoete dingen bij gedaan, dan
steelt bitter niet meer zo de show’, zei Siebren. ‘En hoe zit dat dan met andijvie?’
vroeg Mats, en hij wees naar het bordje met de beruchte groene bladeren. ‘Die is
maar een beetje bitter. Daarom doe je er ingrediënten bij die er goed bij passen. Wij
maken de andijvie hier met een paprikaatje en een bosuitje! Proef maar eens.’ Finn
en Mats mochten zoveel proeven als ze wilden en iedere hap was nog beter dan de
vorige! Zo wilden ze hun groenten altijd wel. Ze bedankten Siebren voor de hulp en
het lekkere eten. Tonnetje rond gingen naar huis.
Thuis ploften ze met hun volle buik op bed. Hier bleven ze een hele tijd liggen tot
Finns moeder thuis kwam van haar werk. ‘Ach jongens, hebben jullie je nou de hele
dag verveeld? Jullie zullen wel honger hebben! Pak je spullen, dan gaan we lekker…
uit eten!’
Er kon geen spruitje meer in en geen erwtje meer bij. In het restaurant Be Like deden
de jongens alles heel rustig. Twee keer naar het toilet, twee keer om drinken vragen
en vooral niet denken aan eten. Finns moeder nam een wijntje en nog twee en toen
de ober voor de vierde keer kwam vragen ‘of de heren nog iets te wensen hadden?’ zei
Mats. ‘Ober, mogen we de kip meenemen in een doggybag voor op school?’
De ober keek naar de onaangeroerde kip en zei: ‘Natuurlijk meneer, wat leuk dat
jullie de kip in de biologieles uit elkaar gaan halen!’ Finn en Mats moesten hun
lachen inhouden en dat ging met moeite. En moeder? Die keek vol trots naar haar
studentjes.

-

-
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Het tuintje en de compostfabriek

H

et is maandagochtend half acht. De moeder van Joris roept: ‘Wakker worden
Joris!’ Joris moet weer naar school, maar hij heeft geen zin. Hij gaat toch maar
uit bed, want als hij te laat is, krijgt hij straf van de meester en dat wil hij echt
niet. Na het aankleden en het ontbijt zegt hij: ‘Dag mam, tot vanmiddag!’ Hij stapt
op zijn fiets.

80 - bovenbouw

Als Joris aankomt op school gaat de bel. Net op tijd, gelukkig, denkt Joris. Hij duwt
zijn fiets in het fietsenrek en rent snel de klas in. Meester Bas begint de dag met een
nieuwtje. ‘Vandaag krijgen we bezoek van een tuinder. Weet iemand wat dat is?’ Barbara, het slimste meisje van de klas, steekt haar vinger op: ‘Dat is iemand die groente
en fruit verbouwt.’ Natuurlijk heeft Barbara het helemaal goed, want zij weet alles.
Meester Bas vertelt dat de tuinder na de pauze komt. Wat hij precies gaat doen is nog
een verrassing. Joris wordt nu toch wel een beetje nieuwsgierig. Hij gaat snel aan zijn
rekenwerk, want als hij het niet af heeft, mag hij misschien niet meedoen vanmiddag.

compost weer als voeding gebruiken voor de gewassen.
Na de pauze is het dan eindelijk zover. Voor de klas staat een grote man in groene
kleding en een schep in zijn hand. Zijn naam is Jan en hij is gek op de natuur. Dan
begint de man te vertellen en Joris vindt het geweldig. De tuinder vertelt over zijn
beroep: het verbouwen van groente en fruit. Hij vertelt welke gewassen hij verbouwt
en hoe ze groeien. Jan laat foto’s zien van zijn enorme tuin. Joris is ook gek op
de natuur, net als de tuinder, en daarom hangt hij aan zijn lippen. Tuinder Jan
vertelt ook nog over wat hij met het afval van zijn tuin doet. Als je namelijk de
gewassen van de tuin opeet, heb je ook afval, bijvoorbeeld het klokhuis van
een appel of de blaadjes van de broccoli. Hij vertelt dat je hiermee compost
kunt maken. Hij legt de klas uit dat je compost weer als voeding kunt
gebruiken voor de gewassen en hij laat een aantal foto’s zien van zijn eigen
compostfabriek.
Na een tijdje is tuinder Jan klaar met zijn verhaal en hij zegt: ‘Nu komt
het leukste, we gaan met de hele klas naar buiten.’ Joris wordt helemaal
enthousiast. Wat zouden we buiten gaan doen?, denkt hij. Alle kinderen
uit de klas doen hun jassen aan en rennen naar buiten. Van meester Bas en
tuinder Jan moeten ze zich verzamelen rond een stukje grond. De kinderen
snappen er niets van, wat moeten ze hier nou weer mee? Dan vertelt Jan dat
de kinderen hier hun eigen tuintje van gaan maken. ‘En er komt ook een
zelfgemaakte compostfabriek bij!’ voegt hij toe. De kinderen beginnen te springen
en te juichen, wat is dit leuk zeg! Een eigen tuintje om zelf groente en fruit te
verbouwen. Joris is ook helemaal enthousiast, hij kan zijn geluk niet op. Thuis hebben
ze helaas geen ruimte voor een moestuintje, maar nu heeft hij er een op school. Jan
zegt: ‘Ik heb allemaal verschillende zaadjes van gewassen meegenomen en jullie
mogen er allemaal eentje uitzoeken en planten, zo krijgen we straks als het goed is
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achtentwintig gewassen in dit tuintje.’ Tuinder Jan doet voor hoe je een zaadje moet
planten en daarna mogen alle achtentwintig kinderen hun eigen zaadje planten.
Barbara kiest voor rabarber en Priscilla voor prei.
Doede, Vonne en Wibren, drie klasgenootjes van Joris, mogen de zaadjes daarna
water geven. ‘De plantjes moeten elke dag een beetje water hebben’, legt Jan uit.
‘Daar gaan we een rooster voor maken, dan mogen jullie om de beurt’, zegt meester
Bas. ‘Er moeten ook nog een paar handige kinderen komen om de compostfabriek te
maken’, zegt Jan. Direct steken Joris, Saartje, Daan en Tim hun vinger op. Zij gaan
met Jan mee naar het handenarbeidlokaal om de compostfabriek te maken.

‘Over twee of drie maanden kunnen we
lekker sla eten.’
Na een middag timmeren en zagen is de compostbak klaar. Saartje en de jongens
laten hem aan de klas zien en zetten hem daarna bij het tuintje. ‘Al het groenafval
moeten jullie dus bewaren en in de compostfabriek gooien, dan hebben jullie over
een tijdje zelf voeding gemaakt voor jullie gewassen’, zegt Jan. Na schooltijd gaat
Joris nog even kijken bij het tuintje. Hij is erg trots en kan niet wachten tot zijn
geplante zaadje begint te groeien. Als hij thuis is, vertelt hij in geuren en kleuren aan

zijn moeder over het tuintje en de compostfabriek. Joris vertelt ook over zijn geplante
zaadje: ‘Over twee of drie maanden kunnen we lekker sla eten, mam.’ Dat vindt de
moeder van Joris een mooi vooruitzicht en ze vindt het fijn om Joris zo blij te zien.
Elke dag gaat Joris even kijken bij het tuintje. Na een tijdje komen de eerste groene
sprietjes al boven de grond en ook de compostbak wordt steeds voller. Het tuintje van
de klas is een groot succes!
Na een paar maanden houdt de klas een grote oogstdag. Alle papa’s en mama’s,
opa’s en oma’s en broertjes en zusjes zijn uitgenodigd om te komen kijken naar het
tuintje. Natuurlijk is Jan de tuinder er ook bij. Hij is erg blij om te zien dat het zo
goed gaat met het tuintje, want dat betekent dat de kinderen er goed voor gezorgd
hebben en dat de compostfabriek prima werkt. Nadat iedereen het tuintje heeft
bekeken, kan het oogsten beginnen. In groepjes van drie mogen de kinderen hun
gewassen van het tuintje halen. Ze krijgen hulp van Jan en zo gaat het helemaal
goed. Als iedereen zijn of haar gewas heeft geoogst, kunnen ze een klein beetje van
de groenten proeven. De rest gaat mee naar huis natuurlijk. Die avond eten Joris en
zijn moeder lekker van de zelfverbouwde sla. Het is heerlijk! En het allermooiste:
de moeder van Joris vertelt aan Joris dat ze een volkstuintje aan de rand van de
stad heeft gekocht. Zo kan Joris zelf nog
meer gewassen verbouwen en compost
maken. Hij kan zijn geluk niet op!

-

-
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Hap na hap

G

wens ogen gleden door de klas. Heaven en Daniella zaten naast haar, met
de andere meiden uit hun groepje achter hen. Op het digibord stond het
Jeugdjournaal aan, zoals altijd tijdens de tien uur-pauze. Meester Tristan zat
bij de computer en hielp Aden met het open draaien van haar beker. Gwens maag
knorde. De andere kinderen hadden allemaal stuk voor stuk hun broodtrommel
geopend en een slok genomen van wat er dan ook in hun beker of flesje zat.
Ze zetten hun tanden in de inhoud van hun broodtrommel.
Zelf had ze een appel voor haar liggen. Een appel en een flesje water. De appel
was groen, net iets lichter van kleur dan het gras. Ze vond het best mooi. Ook de
structuur van de appel was niet vervelend. Er lagen nog wat
druppels op de schil, van het water waarmee ze hem had
schoongemaakt. Ze pakte het stuk fruit op en liet haar
vingers over de gladde schil glijden. Ze hoefde hem alleen nog
maar vast te houden. Vasthouden was niet erg. Ze
keek weer naar voren waar een presentator van
het Jeugdjournaal iets stond te vertellen. Echt
zien en horen waar het over ging deed ze
niet, haar gedachten waren ergens anders.
Gisteren, toen ze thuiskwam, was ze
voor de spiegel gaan staan. Een paar
kinderen uit een klas hoger hadden haar
dik genoemd. Alweer. Dat hadden ze
wel vaker gedaan. Toen ze daar weer
stond, voor de spiegel, had ze het ook
gezien. Ze was dik. Niet zo dik als de
mensen op tv die ze weleens zag op TLC
als ze met haar moeder meekeek, maar
ze was wel dikker dan haar vriendinnen.
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Vervolgens had ze beneden de tv aangezet maar ze kon zich nu niet meer herinneren
waar ze naar had gekeken. Haar gedachten waren bij de woorden van de andere
kinderen geweest. Een vreselijk gevoel had zich meester van haar gemaakt. Een
gevoel dat niet weg wilde gaan. Haar hoofd bleef maar herhalen dat het waar was wat
die kinderen hadden gezegd. Ze was dik, ze had het immers zelf in de spiegel gezien.
Toen was mama naar de sportschool gegaan waardoor ze alleen thuis was geweest.
Even had ze getwijfeld, maar al snel was ze naar de vriezer gelopen want ze wist dat
er ijs in stond. Dat had ze gisteren met mama gehaald. Ze had de bak eruit gepakt,
een lepel uit keuken gepakt, was op de bank gaan zitten en was gaan eten. De vorige
keer had het geholpen om te eten. Toen had ze zich eventjes beter gevoeld. Tot de
volgende ochtend. Net als deze keer.

‘Tot ze zich weer slecht voelde en weer te
veel ging eten.’
Zodra ze haar ogen vanochtend had geopend, had ze zich slecht gevoeld. Ze had
gisteravond de hele bak ijs leeg gegeten. Ze had haar computer gepakt en had hem
aangezet om met haar andere vriendinnen te praten. De vriendinnen die haar
begrepen, omdat zij ook dik waren. Zij aten ook wel eens een hele bak ijs
leeg, of zelfs meer. Ze hadden afgesproken dat ze het elkaar altijd zouden
vertellen als het gebeurde, want dan konden ze elkaar
daarna helpen. Ze hadden namelijk een methode
bedacht, dat als je zo veel had gegeten, je daarna
een aantal dagen niet moest eten.
Het werkte. Dat wist Gwen. Ze had het al vaker
gedaan en toen was ze niet aangekomen. Zelfs
een beetje afgevallen. Tot ze zich weer slecht
voelde en weer te veel ging eten. Vandaag
zou ze eigenlijk ook niets mogen eten,
volgens hun systeem. Haar blik gleed weer
naar de appel in haar handen. Haar
bleke vingers staken duidelijk af tegen
het groen van de appel. Ze wilde wel
eten. Ze had honger en iets in haar zei
haar dat het niet goed was om niets te
eten. Maar als ze wél zou eten, zou
ze dik blijven.
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Gwen zuchtte en voelde hoe haar keel dicht leek te knijpen, terwijl de tranen
omhoog kropen. Snel keek ze naar Heaven. Heaven wist dat Gwen af en toe niets
at en ze was het er helemaal niet mee eens. Voorzichtig glimlachte ze naar haar
vriendin en keek naar het meisje aan haar andere kant. Daniella wist het ook. Zij had
Gwen de website gegeven waar ze haar internetvriendinnen had gevonden. Daniella
probeerde haar te helpen met het afvallen. Dan spraken ze af en zeiden ze dat ze bij
de ander thuis al hadden gegeten, terwijl ze eigenlijk helemaal niet hadden gegeten.
Gwen beet op haar lip. Heaven was haar beste vriendin… En het voelde helemaal
niet goed om niets te eten… Ze liet de appel weer door haar handen glijden. Eén
appel. Ze zou één appel eten. Dat was niet zo heel erg, toch? Ze bracht de groene
vrucht naar haar mond en hapte. Eén, twee, drie, vier, ze telde hoe vaak ze kauwde.
Hoe meer ze kauwde hoe beter. Dat had ze gelezen. Je moest vaak kauwen. Nog een
hap. Eén, twee, drie… Het Jeugdjournaal was afgelopen. Ze had nu twee happen
van haar appel genomen. Om haar heen ruimden de andere kinderen hun eten op om
vervolgens naar buiten te gaan. Ook haar eigen vriendinnen waren al klaar.

‘Hap na hap, zorgvuldig kauwend tot er alleen
nog een klokhuis voor haar op tafel lag.’
Meester Tristan schudde zijn hoofd afkeurend: ‘Eten en kijken
kan tegelijk Gwen. Eet snel op, dan kan je ook naar buiten.’
Vervolgens liep ook hij het lokaal uit, zodat ze alleen over was.
Eén appel. Ze had zichzelf beloofd hem op te eten. Haar keel
zat dicht en haar maag voelde vol. Alsof ze moest spugen, maar
ze zou hem opeten. Ze nam nog een hap en kauwde. En nog één en
nog één. Op een gegeven moment voelde ze een traan langs haar wang
naar beneden kruipen, maar ze ging door. Hap na hap, zorgvuldig
kauwend tot er alleen nog een klokhuis voor haar op tafel lag. Ze
glimlachte opgelucht. Op. Klaar. Meer hoefde ze niet te eten. Ze
stond op, gooide de rest van de appel in de prullenbak en liep naar
buiten.

-

>

-
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Kipster

K

ipster is een nieuwe kippenstal voor 24.000
kippen die eitjes leggen voor Lidl. Het is
een hele duurzame stal; eerlijk voor dieren,
het milieu, boeren én toekomstige generaties.
Van nature zijn kippen bosdieren die graag
rondscharrellen in een beschutte omgeving. Deze
kippenstal heeft daarom een hele grote binnentuin
met veel verschillende soorten planten en speeltjes
voor de kippen en een vrije overdekte uitloop naar
buiten. Zo kunnen de kippen rusten, spelen,
scharrelen, stofbaden nemen of zonnebaden.
Omdat de dieren een fijn leven hebben in de
Kipster stal, krijgen de eitjes 3 sterren van het
Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming.
Ook aan het milieu is gedacht! Het dak ligt vol
met zonnepanelen, de stal produceert schone lucht
en de kippen krijgen voer uit de omgeving. Zo is
het verhaal rond.

Boer Styn zorgt straks
elke dag voor de kippen in
de Kipster stal in Venray.
Styn is een slimme,
gedreven jonge boer die
veel aandacht heeft voor
het milieu en zijn kippen.
Het boeren vak heeft Styn
jong geleerd van zijn
vader.

Sanne, van Lidl Nederland,
is er trots op dat Lidl het
Kipster ei verkoopt.
Wist je dat het eten
van 2-3 eieren per week
past in een gevarieerde
voeding?!
Hoe eet jij je eitje het
liefst?
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Melk komt uit de fabriek… of niet?
De koe is een wonder van de natuur! Een
koe kan namelijk gras omzetten in zoiets
lekkers als melk. Wat ook zo fijn zijn
is? In melk zitten heel veel vitamines,
mineralen en andere voedingsstoffen
die goed zijn voor je lijf. Je krijgt er
sterke botten en tanden van en melk
is goed voor je spieren en hersenen.
Maar wat moet er allemaal gebeuren
voordat melk bij jou op tafel staat?
Het begint allemaal met de koe in de wei.
In de lente gaan op de meeste melkveebedrijven
de koeien weer naar buiten. Je moet ze dan eens zien
dollen en springen in de wei! Tussen april en november lopen de melkkoeien buiten
en kunnen ze lekker vers gras eten.
De meeste koeien slapen in de stal. En als het in de zomer erg warm is, kunnen ze
zelf kiezen of ze in de stal willen staan of buiten. Koeien zijn net mensen, als het
slecht weer is of te warm, staan ze niet graag buiten. De boer zorgt goed voor z’n
koeien. Want blije koeien zijn gezonder en leven langer.
In de winter is het voor koeien te koud
buiten en is er geen lekker vers gras
meer in de wei. De koeien staan dan
op stal en daar krijgen ze gras, dat
de boer voor hen bewaard heeft,
samen met ander voer. Wist je dat
een koe z’n eten moet herkauwen?
Daar zijn ze per dag wel acht uur
zoet mee. In de stal is lekker veel
ruimte waar de koeien vrij kunnen
rondlopen en ook kunnen liggen
om te herkauwen. Sommige koeien
hebben zelfs een waterbed om op
te liggen!

Minimaal twee keer per dag worden
de koeien gemolken. Vroeger deed de
boer dat met de hand. Tegenwoordig
gebruiken de boeren daar machines
voor. Zo’n melkmachine kan wel tien
koeien tegelijk melken. Het melken
moet schoon gebeuren. Daarom worden
de uiers van de koe eerst nog even
schoongemaakt. Tijdens het melken gaat
de melk via een filter en een buis naar
een grote koele melktank.
Zo blijft de melk vers en schoon.
Wist je trouwens dat de boer op zijn
boerderij vaak zelf stroom opwekt? Veel
boeren hebben namelijk zonnepanelen en
windmolens staan, waarmee ze hun eigen
energie kunnen opwekken. Die stroom
gebruiken ze voor het verlichten van de
stal en het mengen van het voer. Veel
boeren proberen op hun boerderij heel
duurzaam te werken. Dat betekent dat
ze zo zuinig mogelijk omgaan met hun
omgeving om de natuur te beschermen.
Gemiddeld één keer per drie dagen komt er op de boerderij een grote melkauto die
de verse melk ophaalt en naar de zuivelfabriek brengt. Bij de fabriek wordt de melk
goed gecontroleerd en als alles in orde is, gaat de melk in de pakken. De pakken
worden gevuld en dichtgemaakt.
Van melk wordt ook karnemelk, yoghurt, kaas, vla en nog veel meer gemaakt. Kijk
maar eens goed om je heen in de supermarkt. Wat vind jij het allerlekkerst?
Wil je nog meer weten over melk en andere zuivelproducten? Of wil
je een bezoek brengen aan een boerderij of leuk materiaal voor in de
klas? Neem dan snel een kijkje op www.zuivelonline.nl

Advertorial

Advertorial

1

Lekker fit!
Gezond eten kan soms best moeilijk zijn!
Maar zeker als je nog jong bent is het

belangrijk voor de groei en je ontwikkeling. Als

je eten heel zout is, er veel suiker in zit of slechte
(verzadigde) vetten, kun je hier beter niet al te
veel van snoepen. Volop variëren met je eten

en daarnaast veel bewegen, zorgen ervoor dat
je lekker fit blijft. Kinderen horen iedere dag

minstens een uur lang lekker actief bezig te zijn,

wat best lastig kan zijn als je liever spelletjes speelt
op de tablet of smartphone. Dus elke dag gezond

eten en lekker buitenspelen, dan blijf je lekker fit!

2

Eten is om op te eten!
Per jaar gooit elke Nederlander 40 kilo eten
weg en 57 liter drinken. Dat is zonde voor

het milieu en je portemonnee. Niet te veel inkopen,

niet te veel koken en opscheppen, slim bewaren (bijvoorbeeld in de koelkast of vriezer) en je bord leeg
eten. Eigenlijk heel simpel. Eten is om op te eten!

3

Slimme keuzes!
Eten en drinken zorgen samen voor 20 tot

30 procent van de belasting op het milieu.

Met je keuzes in de supermarkt en keuken kun je

hierin een groot verschil maken! Eet wat meer groenten

en minder vlees, voorkom verspilling van eten, en kijk of

je producten wel duurzaam, dat wil zeggen met zorg voor
de aarde, dieren en mensen, gemaakt zijn. Duurzaam

geproduceerde producten herken je vaak aan speciale logo’s op
de verpakking. Bijvoorbeeld het kikkertje op de verpakking
van bananen, koffie, ijsjes en thee (Rainforest Alliance), de
gele sterren op verpakking van vlees (Beter Leven). Of een
logo over duurzaam gevangen vis of duurzaam verbouwde

groente die je bijvoorbeeld kunt tegenkomen op een blik soep.
Dus het gaat om slimme keuzes!

In dit boek ben je al veel bedrijven, stichtingen en instanties
tegengekomen, die allemaal hun steentje hebben bijgedragen
aan dit boek. Hieronder vind je er nog een paar. Ook dankzij hen
heb jij nu dit boek in handen!

Op 4 oktober 2010, Werelddierendag, werd De
Vegetarische Slager officieel geopend in Den
Haag. Een ambachtelijke slagerij, maar dan zonder
vlees van dieren. De eerste Vegetarische Slager
ter wereld! Samen met een team van toegewijde
deskundigen maakt De Vegetarische Slager een
volledig én lekker alternatief dat niet van vlees of vis
te onderscheiden is, vegetarisch vlees dus. Bonen en
granen worden rechtstreeks verwerkt tot plantaardig
en diervriendelijk vlees, zonder dieren. Want als je
mensen rechtstreeks voedt met producten van granen
of bonen, dan heb je er veel minder van nodig dan als
je het eerst aan (slacht)dieren voert.

Ondertussen zijn de producten van De Vegetarische
Slager al in 3500 winkels in 15 landen verkrijgbaar en
zijn er al meer dan 30 verschillende producten van
De Vegetarische Slager, zoals Visvrije Tonyn, Rauw
Gehackt, Bitterballen, Vegetarische Kipstuckjes en
Speckjes.
Je kunt de ontwikkelingen volgen via de website van
De Vegetarische Slager en op Facebook, Instagram
en Twitter. Er is zelfs een De Vegetarische Slagerspreekbeurtpakket dat je kunt downloaden! Je vindt
het op de website devegetarischeslager.nl.
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Duurzame PABO
In december 2005 is Duurzame PABO begonnen als
startend netwerk met drie pabo’s.
Inmiddels is Duurzame PABO hét Nederlandse netwerk
van pabo’s en basisscholen die actief werken aan duurzame
ontwikkeling in het onderwijs en de schoolorganisatie.
We organiseren uiteenlopende netwerkactiviteiten: van
een jaarlijkse conferentie tot outdoor educatieprojecten.
Van actieve kanalen op social media tot actie-onderzoek
naar de leerkrachtcompetenties duurzaamheid. Van
publicaties tot internationale uitwisselingen. Met partners
Urgenda, Missing Chapter Foundation en DuurzaamDoor
organiseert Duurzame PABO sinds 2009 jaarlijks de
landelijke voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid.
Het voorleesboek van 2017 heb je nu in handen.
Dit alles doen we in samenwerking met andere organisaties,
betrokken onderwijsprofessionals en studenten.

Het liefst ook met jou!

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je aan
voor de nieuwsbrief via info@duurzamepabo.nl of volg ons
op Twitter via @duurzamepabo en @duurzaampo.
www.duurzamepabo.nl

Speciaal voor de 9e editie van de
Voorleesactie op de Dag van de
Duurzaamheid hebben gemotiveerde
pabo-studenten uit het hele land, België
en Zuid Afrika voorleesverhalen
geschreven over het thema Voedsel.
De 18 beste verhalen zijn gebundeld in
dit rijk geïllustreerde boek. Kinderen van
de basisschool hebben alle tekeningen
gemaakt. Deze dienden ter inspiratie
voor de verhalen.
Elisa van den Bos
Maartje Huitink
Lotte Nijmeijer
Gilles van Wynsberge
Lise Vanderheyden
Nikee Fuchs
Vera Spierenburg
Vaitiare Jansen
Romi Meester
Mette van der Ven
Danique Sweerts
Peter Oosterman
Janneke Reitsma
Michael Trampert
Bente Ballast
Linda Relijveld
Maaike Graafsma
Emma van der Wetering

“Wat je eet is van grote invloed op de planeet. Daarom
draait de Voorleesactie op de Dag van deDuurzaamheid
dit jaar om voeding. Een mooi moment om er met elkaar
over in gesprek te gaan en te kijken wat we zelf én samen
kunnen doen.”
Laurentien van Oranje

“De Voorleesactie zorgt elk jaar voor aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs. Met steeds een ander thema
laten we zien dat duurzaamheid bij alles telt. Dit jaar leren leerlingen op een leuke manier mee en na te denken
over de invloed van eten op klimaatverandering. De belangrijkste boodschap: eet meer planten en minder vlees.”
Marjan Minnesma, directeur stichting Urgenda

“Geweldig boek met een belangrijke boodschap! Ik ga
weer voorlezen op de school van mijn kleinkinderen!”
Elly Janssen, gepensioneerd leerkracht

“Voedselonderwijs is nodig. Dat hoeft niet saai te zijn.
Er kan aandacht voor voedsel komen bij biologie en bij
aardrijkskunde. Kinderen die tuinieren en koken doen
dat samen, ze zijn actief, ze gaan anders over voedsel,
gezondheid en duurzaamheid denken. Goed voor hun
sociale, psychische én fysieke gezondheid. Maar er kan
daarnaast natuurlijk ook gewoon over voorgelezen
worden. Veel boeken over voedsel zijn er niet voor
kinderen. Daarom is het fijn dat “De wereld van voedsel”
er is. Wat mij betreft verplichte kost.”
Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid,
Vrije Universiteit Amsterdam

De voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid is
een initiatief van:
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