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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” 
Veel vluchtelingenkinderen hebben vreselijke dingen meegemaakt, zo-

als oorlogsgeweld en een traumatische vlucht. Vaak brengen ze een 

lange periode van onzekerheid door in een asielzoekerscentrum. Daar is 

weinig privacy en worden ze omringd 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. Denk bij voorbeeld 

aan het maken van vriendjes, het wennen aan school in de nieuwe 

woongemeente en de financiële problemen waarmee hun ouders vaak 

te kampen hebben. Daarom zijn de Kindervakantieweken die Vluchte-

lingenWerk Nederland in samenwerking met onder meer Kerk in Actie 

organiseert heel belangrijk voor deze kinderen. Een week lang sporten, 

hutten bouwen, spelletjes doen, zwemmen en gezellig samen eten. De 

kinderen zijn er dan  helemaal uit en kunnen hun zorgen opzij zetten. 

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

Ethiopie” 

In dit project worden vooral jonge boeren wegwijs gemaakt in waterbe-

sparende teeltsystemen. De Ethiopische Evangelische Kerk Mekane Ye-

sus (EECMY) krijgt bij haar tuinbouw-trainingen hulp van kerkelijke or-

ganisaties in Europa, verenigd in Action by Churches Together (ACT Al-

liance). Zo hebben Kerk in Actie/ICCO en EECMY een soort Mozes-en-

Aäron samenwerking. Kerk in Actie/ICCO verzorgen het sociaalecono-

mische gedeelte (groepsdynamiek, verdienmodellen) van de training. 

Het technisch-landbouwkundige gedeelte (verbeterde zaden, kleinscha-

lige irrigatie) wordt verzorgd door Ethiopische partners. In de training 

gaan vakmanschap en ondernemerschap dus hand in hand. Een be-

proefd concept, al uit de tijd van de uittocht uit Egypte! 

8  m a a r t  2 0 2 0  

Mesirm (Ethiopische rode linzensoep) 

½ kilo aardappelen 

½ kilo sperziebonen 

300 gram verse spinazie 

2 teentjes knoflook 

1 ¼ kopje rode linzen 

1 blikje gepelde tomaten 

2 eetlepels (berberé) kruidenmix 

1 grote ui, beetje zout, 1 liter water 

Schil de aardappelen en snij ze in kleine stukken. Punt de sperziebonen en 

breek ze doormidden. Snij de spinazie i n grove stukken. Hak de knoflookteen-

tjes fijn en snipper de ui. Fruit de ui in zonnebloemolie op een laag vuur. Doe 

vervolgens de knoflook en kruiden erbij. Bak alles  even goed door. Voeg de 

aardappelen, linzen, het zout en 1 liter water toe. Kook alles in 20 minuten op 

een laag vuur met de deksel op de pan. Af en toe roeren. Voeg de tomaten en 

de boontjes toe. Laat het gerecht nog 15 minuten zachtjes doorkoken. 

Ve rsobe r ing s t ip  
 
Ga als uw gezondheid dat toelaat 
op de fiets of te voet naar de 

kerk. Goed voor u en voor het 
milieu. 
 

Gastvrijheid 

Samen eten 

Brood en water delen 

Verkoeling na de tocht door de 

woestijn 

Elkaars oase zijn. 

Samen eten 

Onderkomen delen 

Schuilen voor de hitte van de dag 

Elkaars beschutting zijn. 

Samen eten 

Reisverhalen delen 

De beste route naar het einddoel 

wijzen 

Elkaars gidsen zijn. 

Samen eten 

Het goede van de aarde delen 

Genieten van elkaars gezelschap 

Dan wordt water wijn 

Laat ons dat gegeven zijn. 

(uit Kerk in Actie bundel Medemens 5) 


