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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. In 2019 hebben meer dan 500 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 18 
jaar genoten van zo’n vakantie. Dat gun je de vluchtelingenkinderen toch ook 
dit jaar?  
 
Buitenlandse project: ‘Training in tuinbouwteelt met weinig water in Ethiopië’.  
In dit project worden vooral jonge boeren wegwijs gemaakt in waterbesparende 

teeltsystemen. De deelnemers krijgen theoretische en praktische training in de 

toepassing van kleinschalige irrigatie. De kennis daarvoor is afkomstig uit het 

internationale en nationale landbouwkundig onderzoek. De kennisverspreiding 

is opgepakt door de EECMY. Als kerkelijke organisatie staan zij dicht bij de lo-

kale bevolking en de lokale omstandigheden. Door stapeling van bodemverbe-

tering (terrassen), wateropslag (watervoorraad in de bodem) en kleinschalige 

irrigatie (dijkjes om water rond te leiden) is de oogstzekerheid een stuk groter. 

De deelnemers durven daardoor met tuinbouwteelten (bv. zoete aardappelen) 

te beginnen. Dat brengt hen inkomensverbetering. Kerkinactie financiert de 

trainingen à € 15,- per deelnemer.  

 

Ingredienten voor 4 haantjes 

500 gram bloem 

1 zakje gist 

1 zakje vanillesuiker 

75 gram suiker 

75 gram gesmolten boter 

250 ml lauwwarme melk 

snufje zout 

rozijnen 

folie en bakpapier  

5  A P R I L  2 0 2 0  

Recept Paashaantjes 

Bereiding 

Doe de bloem in een kom samen met de vanillesuiker, suiker, gist en het zout. 

Voeg de boter en melk toe. Mix alles door elkaar totdat er een glad deeg is. 

Omwikkel het deeg met plastic folie en leg het neer op een warme plek. Laat 

het deeg rijzen totdat het ongeveer twee keer zo groot is geworden. Mix het 

daarna nog een keer. Verdeel het deeg in vieren. Kneed van ieder stuk een 

haantje. Maak met de rozijntjes de ogen. Zet de oven op 220 graden. Leg de 

haantjes op het bakpapier en laat ze 20 minuten bakken.  

Ve r sobe r i ng s t i p  
 

Bestrijd de verveling met een 

inspirerend boek.  
 

 
 

Palmzondag 

Loof en groen in onze handen 

opgaan naar Jeruzalem 

verwachting in ons hart 

misschien zien we Hem 

we roepen mee of kijken uit 

daar komt Jezus 

Hij lijkt moe 

hosanna klinkt het luid 

wachtend op respons 

maar dat gezicht 

is niet van een Koning 

maar één van ons 

C. van Vliet 


