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40-dagen project: “sta op” 
Ook dit jaar sparen we voor twee projecten. Doe mee! 

Binnenlandse project: ‘Kindervakantieweken voor vluchtelingen’.    
Veel vluchtelingenkinderen brengen ze een lange periode van onzekerheid door 
in een asielzoekerscentrum. Het leven daar is lang niet altijd makkelijk. Je leeft 
heel dicht op elkaar en hebt dus weinig privacy. Je moet wennen aan de Neder-
landse taal. Je moet vaak verhuizen van het ene AZC naar het andere. Dat 
maakt het moeilijk om vriendjes of vriendinnetjes te krijgen. Je verveelt je 
vaak omdat er in het AZC weinig te doen is. Daarom organiseert Vluchtelingen-
Werk Nederland in samenwerking met Kerk in Actie vakantieweken voor deze 
kinderen. Onder begeleiding van vrijwilligers een week lang sporten, hutten 
bouwen, spelletjes doen, zwemmen en gezellig samen eten op een kampeerter-
rein. De kosten bedragen ongeveer 400 euro per kind, inclusief vervoer.  
 
Buitenlandse project: ‘Training in tuinbouwteelt met weinig water in Ethiopië’.  
In dit project worden vooral jonge boeren wegwijs gemaakt in waterbesparende 

teeltsystemen. Bij de plagen van Egypte kwamen zware hagelbuien voorbij. In 

Ethiopië kwamen in februari zwermen sprinkhanen voorbij. In de trainingen van 

EECMY wordt ook aandacht aan ‘early warming systems’ (vroegtijdige waar-

schuwings-systemen) besteed. De deelnemers leren informatie op te halen over 

bijvoorbeeld plantenziekten of het weer. Op hun ‘sprinkhanenradar’ hadden ze 

gezien dat er een zwerm sprinkhanen in aantocht was. Ze waarschuwden hun 

dorpsgenoten en die gingen met alles wat maar lawaai kon maken de sprinkha-

nen tegemoet. Bij aankomst van de sprinkhanen maakten ze zoveel herrie dat 

de sprinkhanen niet zijn neergestreken maar verder zijn gevlogen.  

 
Ingredienten voor 4 personen 

500 g snijbiet 

2 kleine rode uien 

2 groene chilipepers 

1 rode paprika 

1 teentje knoflook 

½ theelepel geraspte gember 

4 eetlepels olijfolie 

snufje zout, beetje zwarte peper 

1½ deciliter water  

2 2  m a a r t  2 0 2 0  

Recept Abesha Gomen (Ethiopische salade ) 

Bereiding 

Haal de bladeren van de snijbiet van de stengels af en stoom ze circa 5 minu-

ten boven een pan kokend water. Laat de bladeren afkoelen. Doe ze vervol-

gens in een vergiet en druk ze aan om water te verwijderen. Snij daarna de 

bladeren in dunne repen. Snipper de uien en hak de knoflook fijn. Snij de pe-

pers en de paprika in reepjes. Verwijder wel eerst de zaaddozen. Verhit de olie 

in een pan en fruit de uiensnippers. Voeg de knoflook en gember toe. Roerbak 

alles een paar minuten. Voeg dan de reepjes chilipeper en de helft van het 

water toe. Laat alles een paar minuten koken. Voeg de reepjes snijbiet en rode 

paprika samen met de rest van het water toe. Doe de zout en peper erbij. 

Schep alles goed om en laat het gerecht 15 minuten sudderen op laag vuur. 

Ve r sobe r i ng s t i p  
 

Stuur in deze weken van sociaal 

isolement eens een kaartje naar 

elkaar. Kleine moeite, groot ple-

zier.  

 

 

Ernstig 

Ernstig en eenzaam staat 

Tussen de holten van  

Hemel en aarde de man  

Die Gods woorden verstaat,  

Antwoord weet, maar nog zwijgt  

Zo lang de vraag nog klinkt,  

Wacht tot de wereld verzinkt  

En een ster de zon overstijgt. 

Hong'rend naar eeuwigheid  
Brak hij zijn leven als brood,  

Proefde in dit voedsel de dood,  

Deed afstand, en houdt zich bereid.  

Luisterend, zwijgend, en in  

Vroomheid bereid: voorwaar,  

Dit is geen einde nog, maar  

Een voorgoed begonnen begin. 

 

Martinus Nijhoff 


