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40-dagen project: “sta op” 
Ook dit jaar sparen we voor twee projecten. Doet u weer mee? 

Het eerste project is “Kindervakantieweken voor vluchtelingen” 
Vluchtelingenkinderen hebben vreselijke dingen meegemaakt, zoals 

oorlogsgeweld en een traumatische vlucht. Vaak brengen ze een lange 

periode van onzekerheid door in een asielzoekerscentrum. Daar is wei-

nig privacy en worden ze om-

ringd door mensen die onder 

druk staan. Ook als ze een 

verblijfsvergunning krijgen en 

in een gewoon huis kunnen 

gaan wonen, is de stress nog 

niet voorbij. Daarom zijn de 

Kindervakantieweken die 

VluchtelingenWerk Nederland in samenwerking met onder meer Kerk in 

Actie organiseert heel belangrijk voor deze kinderen.  

Het tweede project is “Training in tuinbouwteelt met weinig water in 

Ethiopie” 

In dit project worden vrouwen en jongeren wegwijs gemaakt in water-

besparende teeltsystemen. De Ethiopische Evangelische Kerk Mekane 

Yesus (EECMY) ziet het als haar roeping om “heel de mens te die-

nen” (wholistic ministry). Zij is sterk naar buiten gericht via een eigen 

hulporganisatie (DASSC) die overal in het land kantoren heeft. De 

DASCC voert programma’s uit voor erosiebestrijding en bodemverbete-

ring in de boerenpraktijk. In aansluiting daarop ontwikkelt zij teeltsys-

temen die met weinig water toch goede opbrengsten geven. Kerkinactie 

helpt EECMY en DASSC inhoudelijk en financieel bij de uitvoering van 

deze praktijkgerichte programma’s.  

1  m a a r t  2 0 2 0  

Charoset (recept uit de Joodse keuken) 
Ingrediënten (4 personen) 
2 appels 

150 gram rozijnen 

100 gram walnoten 

2 theelepels kaneel 

3 eetlepels druivensap 

Bereiding 
Doe de rozijnen in een kopje met lauw water 
en laat ze daarin wellen. 
Schil en rasp de appels. Hak de walnoten in 
kleine stukjes. Meng de geraspte appels, de fijngehakte noten en de gewelde 
rozijnen door elkaar. Voeg de kaneel en druivensap toe. Roer alles goed door 
elkaar.  
 

Ve r sobe r i ng s t i p  
 

Een week geen alcohol en fris-

drank. Goed voor lichaam en 

geest. 

Het zout der aarde 

Als het zout der aarde zijn, 

is liefdevol, bescheiden zijn, 

en wijs van hart, aandachtig zijn, 

is luisterend aanwezig zijn 

en ruimtescheppend bezig zijn, 

is trouwe vriend en troost te zijn 

en sterkte voor een ander zijn, 

is door heel weinig veel te zijn, 

zo spiegel van elkaar 

en van het Andere te zijn. 

Marijke de Bruijne 

 


