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Oumou woont 

in Burkina Faso

Aan de slag 
met nootjes!

Lees haar verhaal!
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IEDEREEN?!
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tekst Door Gerrie Voskuil

Je kunt ervoor kiezen om zoveel 

mogelijk groenten en fruit uit Nederland 

te eten. Dan hoeft jouw eten niet met 

het vliegtuig naar Nederland gebracht te 

worden. Dat scheelt veel geld en houdt 

de lucht schoner. Praat er eens over met 

jouw vader of moeder! 

Aan de 
slag

Door Gerrie VoskuilLees je

Bijbel
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Voor elke dagVoor elke dag

RECEPT: 
WENTELTEEFJES 
VAN OUD BROOD

Iedere dag krijgen ook wij ons eten van God. Bijzonder, toch? Dank Hem en geniet er van! 

DOORDENKERTJE

GENOEG!GENOEG!

‘Pfft, ik heb echt genoeg!’ Na een lekkere maaltijd 

blijven er toch nog weleens restjes over. Weet 

jij waar die blijven? Jammer genoeg wordt er veel 

goed eten weggegooid in Nederland. 

In deze Verrekijker leer je waarom Woord en Daad 

iets tegen voedselverspilling wil doen en hoe jij 

zelf meer kunt genieten van ‘genoeg’! Lees gauw 

verder!

Weet je nog wat je 
vanochtend gegeten 
hebt? Je kon het eten 
waarschijnlijk zo uit de kast 
pakken. Het volk Israël moet 
het eten elke morgen van 
de grond rapen. Weet je wat 
de mensen oprapen? 

Het volk reist door de woestijn. Het eten 
raakt op. ’Waren we maar in Egypte 
gebleven, daar hadden we genoeg’, zo 

klagen de mensen. Wat is God goed 
als Hij dan tegen Mozes zegt: ’Ik zal 
voedsel uit de hemel laten regenen, 
elke dag’. De volgende morgen zien 
de Israëlieten witte korrels liggen. 
‘Wat is dit?’, vragen ze. Mozes zegt: 
’Dat is het voedsel dat God jullie heeft 
gegeven.’ Het volk noemt het ‘manna’. 
Het smaakt naar honing. ’Raap zoveel 
als je voor deze dag nodig hebt,’ zegt 
Mozes tegen het volk. ‘Elke ochtend. 
Niemand mag iets tot de volgende dag 
bewaren.’ Als ze het toch doen, is het de 

volgende morgen bedorven. Zodra de 
zon heet wordt, smelt ook het manna 
dat is blijven liggen. Op de zesde dag 
verzamelen de Israëlieten ook eten voor 
de rustdag. Er is voor elke dag genoeg. 
Wat een wonder!

Ook al heb je elke dag eten, je kunt 
van brood en het andere voedsel dat 
je eet niet eeuwig leven. Ken je het 
Levende Brood? Jezus zegt: ‘Ik ben 
het Brood des Levens!’ Het manna in 
de woestijn wijst al naar Jezus.

1. Ken je de psalm die bij het 
‘manna’ hoort? 

2. Lees Johannes 6. Hoe vaak 
kun je het woord ‘brood’ 

vinden?

3. In Johannes 6:35 staat: ‘Ik 
ben het Brood des Levens.’ 

Hoe gaat deze tekst verder?

ZOEK OP

Met oud (stok)brood kun je nog heel veel doen, bijvoorbeeld 
wentelteefjes maken. Dat is fijn, want dan hoef je niets weg te 
gooien. Je kunt de wentelteefjes als ontbijt, als lunch of zelfs als 
‘dessert’ eten. Denk je er wel eens over na dat er al heel veel werk 
gedaan is voordat het brood op je bord ligt? Dank je Schepper 
ervoor en bid of ook anderen elke dag genoeg mogen hebben.

Hoe maak je wentelteefjes van oud brood?
•  Meng ongeveer 250 ml melk met één ei, kluts het mengsel 

goed door elkaar. 
•  Haal boterham voor boterham even snel door het mengsel. 
•  Bak de boterham in een koekenpan met wat boter. Draai de 

boterham om, zodat hij aan beide kanten gebakken wordt. 
•  Bestrooi de boterham daarna met suiker en kaneelpoeder.

Planten kweken met 
weinig water 

Weet jij hoe die lekkere groenten op jouw bord 
komen? Jouw boontjes kunnen in Nederland 
gegroeid zijn. Maar het zou ook kunnen dat ze al een 
verre reis gemaakt hebben, bijvoorbeeld uit Kenia. 
Best een raar idee!
Ook in Burkina Faso, een ander land in Afrika, zijn er 
veel boeren die groenten verbouwen. Dat kan soms 
erg lastig zijn, omdat het in dit land te droog is.
Hoe kan een boer met weinig water toch zijn planten 
laten groeien? Dat kun jij onderzoeken! 

Je hebt nodig: een zaadje (maakt niet uit 
welk), een beetje water, een klein flesje 
(0,33liter), aarde en een eindje katoenen 
draad of wol.
•  Knip het flesje halverwege door met een schaar. 

Draai de dop van het flesje.
•  Vul de onderste helft van het flesje met een
 beetje water, hang hier de draad in.
•  Plaats de bovenste helft van de fles met de dop 

opening naar onder, op het waterreservoir.
•  Trek de natte draad een eind in je ‘plantpot’ en 

bedek met aarde.
•  Maak een 

kuiltje 
voor het 
zaadje en 
plaats deze 
voorzichtig 
in de 
plantpot.

DOORDENKERTJE

Wentelteefjes met banaan en chocola, 
met appel en kaneel en…. een bolletje 
ijs! Of een hartig smaakje: met kaas, 

spek en wat kruiden.
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VARIATIE

ETEN WEGGOOIEN?!



Ik ben zo trots 
op mijn moeder! Zij is 

boerin. Geen koeienboerin, 
maar iedere dag gaat ze naar het 
land om groenten te verbouwen. 

Er groeit mais, bonen en uien op het land. Mijn 
moeder zorgt, samen met andere vrouwen uit ons 

dorp, voor deze groenten, zodat ze lekker groeien en 
het land prachtig groen ziet! Wij zijn heel zuinig op 

deze groenten, dat snap je! Als wij groenten of fruit 
weg zouden gooien omdat het er niet zo mooi 

meer uitziet, zou mijn moeder echt niet blij zijn. 
Stel je voor, dan heeft ze voor niets zo hard 

gewerkt!

Strip

Dit is de vlag 

van Burkina 

Faso.

Dit is een 

traditionele 

maaltijd.Dit is Oumou.

 Ik ben Oumou. Ik ben zeven 
jaar. Groot al hè? Ik woon in 
Burkina Faso. Dat is een mooi, 

warm land in Afrika. 

Elke dag sta ik op als de zon opkomt, al om zes uur.
Ik rol mijn slaapmatje op en ga dan mijn moeder 
helpen met ontbijt klaarmaken. Daar is ze blij mee, 

want ons gezin bestaat uit een vader, moeder en 
vijf kinderen. We wonen bij opa en oma en 

mijn oom en tante. Bij ons is er dus 
altijd genoeg te doen!

Door Janneke Witzier

‘BONJOUR-  

GOEDEMORGEN!’

BOEREN
in Burkina
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Ik 
vond het erg 

leuk om jullie iets 
te vertellen, maar 
ik moet nu snel mijn 

moeder weer gaan helpen. 
Wie weet tot gauw! 

Au revoir (tot ziens)!
Oumou

DOORDENKERTJE

Ook fruit met een klein 

plekje kun je nog prima 

opeten. Zoek op de fruitschaal 

de appel, peer of banaan die 

er het minst lekker uitziet en 

zet je tanden juist daarin. Eet 

smakelijk! 

Mijn moeder heeft veel 
nieuwe dingen geleerd over 

landbouw. 

Zij weet nu hoe groenten het best groeien 
en hoeveel water daarvoor nodig is. Ze leert 

bijvoorbeeld dat de plant met een beetje water bij 
de wortel beter groeit. Ook is er een grote schuur 

gebouwd om de groenten die van het land gehaald 
zijn in te bewaren en later te kunnen verkopen. 
Als de groenten verkocht zijn, hebben wij geld 

voor schoolspullen en schooluniformen en 
kunnen we dus naar school. Een grote 

verandering voor iedereen! 

Ik zie ik zie wat 
jij niet ziet en 
het is… groen!
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VERKOOP L
EKKERE

CASHEWNOTEN!

Weet je dat dat kan? Lekkere fair 
trade nootjes (dat zijn nootjes 

waarvoor de boer een eerlijke 
prijs heeft gekregen) verkopen 

aan iedereen in je buurt?

Kijk maar eens op onze site hoe 
gemakkelijk dat kan:

www.woordendaad.nl/verrekijker. 
Je kunt daar ook een filmpje over de 

cashewboeren zien. 

Door Ineke BrandActie
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Drie tips om geld
in te zamelen 

7

Het geld dat je bij elkaar hebt gebracht voor boerengezinnen in Burkina Faso kun je overmaken 
naar IBAN NL64 RABO 0385 487088 o.v.v. Spaaractie Verrekijker 2018. Alvast hartelijk bedankt!

Wist je dat je als gast 

in Burkina Faso soms 

een pindaketting krijgt? 

Zo laten de boeren zien 

dat ze blij zijn dat jij bij 

hen op bezoek komt! 

Mmmm noten! Lekker! 
Vind jij ze ook zo 
lekker: zoute pinda’s, 
pelpinda’s, borrelnootjes, 
cashewnoten? Jij niet 
alleen hoor. Apen en 
vogels snoepen graag mee! 

In Burkina Faso, een land in Afrika, 
werken grote groepen mensen om 
ervoor te zorgen dat wij lekkere 
cashewnoten kunnen eten. Weet je 
dat er heel veel werk moet gebeuren 
voordat de nootjes bij ons in de winkel 
liggen? Kijk maar eens goed naar de 
plaatjes hieronder:

Cashewboom
Cashewnoot onder de appel

Oogst: de nootjes zitten in de zak

De zakken worden bij elkaar gebracht en klaargemaakt om weg te brengen naar de fabriek 

Vrachtwagens brengen de noten naar de cashewfabriek

Kwaliteitscheck

Stomen+ kraken+ pellen van de nootjes, één voor één!

Sorteren, wegen en kijken of alles klopt!

Om de mensen in Burkina 
Faso te helpen gaan wij ook 
aan het werk met nootjes.

Doe je mee?

NOOTJES RADEN!

PINDASLINGER RIJGEN

Vul een glazen pot met nootjes  
(tel wel hoeveel je erin doet).

Laat voor € 0,50 raden hoeveel 
nootjes er in de pot zitten. Degene 
die het aantal goed geraden heeft, 

krijgt de pot. Smullen maar!

Koop zelf een paar zakken pelpinda’s. 
Gebruik een prikpen om gaatjes te 

maken in de pelpinda. Neem een naald 
en stevig draad (dun touw). Rijg van de 

pinda’s een mooie slinger.

Probeer zoveel mogelijk 
slingers te verkopen: € 2,50 

voor Burkina Faso!Aan de slag 
met noten
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Verpakken en de nootjes ‘op reis sturen’… 
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