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40-dagen project: Leren leven met... 
Ook dit jaar sparen we voor twee projecten. Doet u weer mee? 

Het eerste project is Expertisecentrum KIND 
Kinderen van gedetineerden verkeren in een kwetsbare 

positie en hebben grote behoefte aan ondersteuning. 

Ook hun sociale omgeving (familieleden, docenten, poli-

tie, hulpverleners e.d.) heeft die behoefte.  

Daarom hebben Exodus Nederland en de Avans Hoge-

school vorig jaar het Expertisecentrum KIND  opgezet. 

Deze organisatie helpt de kinderen van gedetineerden 

en hun sociale omgeving op verschillende manieren. 

KIND verstrekt informatie, geeft advies en doet praktijk-

onderzoek. Ook ontwikkelt KIND trainingsprogramma’s 

voor (in)formele hulpverleners die te maken hebben met kinderen van wie een ouder in de-

tentie zit.  

Het tweede project loopt in Ethiopië 

Door de verandering van het klimaat hebben grote delen van dat 

land te kampen met langdurige droogte. In samenwerking  met 

haar Ethiopische kerkelijke partners probeert Kerk in Actie de men-

sen die daar wonen beter weerbaar te maken tegen de klimaatver-

andering. Een belangrijk onderdeel daarvan is het opzetten van 

spaargroepen voor vrouwen die geen lening bij een bank kunnen 

krijgen omdat ze te arm zijn. De spaargroepen sparen geld voor het aanschaffen van droogte-

bestendige zaden, het kopen van materialen om waterfilters te maken en het opzetten van 

kleine bedrijven (maken van zeep, houden van bijen of geiten).  

L e r e n   l e v e n   m e t . . . 

1 7  m a a r t  2 0 1 9  

Driebonensalade 

Ingrediënten (4 personen) 
250 gram sperziebonen 

1 blik kikkererwten (240 gram) 

1 blik rode kidneybonen (240 gram) 

2 lente-uitjes 

6 eetlepels olijfolie 

6 eetlepels witte wijnazijn 

2 eetlepels suiker 

1 eetlepel versgeraspte gember 

1 rode peper, 1 sjalotje 

halve eetlepel venkelzaadjes 

Bereiding 
Snipper de rode peper (zaadjes verwijderen) en het sjalotje. Doe ze samen met alle overige dres-

sing-ingrediënten in een steelpan. Kook alles  onder regelmatig roeren tot de suiker goed is opge-

lost. Blancheer de sperziebonen in een pan met kokend water en een beetje zout tot ze beetgaar 

zijn. Giet ze af. Doe de sperziebonen, kikkererwten en kidneybonen samen in een kom. Snij de 

lente-uitjes in dunne ringetjes en voeg die toe. Giet de nog warme dressing eroverheen. Schep alles 

goed door elkaar en laat het gerecht nog een uur staan om op smaak te komen.  

Ve r s obe r i ng s t i p s  
 

Ga als uw gezondheid dat 

toelaat met de fiets of te voet 

naar de kerk. Goed voor u en 

voor het milieu. 

 

Woensdag 17:30  

Sobere Schrijfmaaltijd  

in de Ichthuskerk 

 

M a ak  o n s  t o t  n i e uw e  m e ns e n  
Scheppers van een 

nieuwe geschiedenis; 

nieuwe mensen, 

die hun bestaan beleven 

als het risico 

van een verre tocht. 

Nieuwe mensen 

hoopvol strijdend op weg, 

begerig naar waarheid; 

nieuwe mensen 

zonder rem of keten; 

vrije mensen, 

die vrijheid eisen. 

Nieuwe mensen, 

grenzeloos liefhebbend, 

niet gebonden 

aan rassen en plaatsen; 

nieuwe mensen, 

die zij aan zij met allen 

hun brood en onderkomen delen. 

Amen 

(Gebed uit Peru) 


