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1. ERIK WILLE EN ZIJN SNIJDERSBANK “ALLONS-Y POUR KIKI” 

De bekende volkszanger Erik Wille maakte bij deze Zuidactie naar aloude Vlaamse zangtraditie een 

snijdersbank. Daarvoor baseerde hij zich op de bekende marktliederen die vroeger op markt- en kerkpleinen in 

heel Vlaanderen werden gebracht. 

Zoals het volgens de traditie hoort, maakte hij bij daarbij een groot plakkaat met aangepaste tekeningen die 

zijn verhaal en lied begeleiden. “Vliegende blaadjes”, helpen het publiek het refrein mee te zingen. Komt dat 

zien! Komt dat zien! 

Erik Wille brengt ons met zijn accordeonist op de Startdag de première van zijn snijdersbank “Allons-y pour 

Kiki”, als smaakmaker van zijn voorstellingen. 

Deze Zuidactie gaat hij de boer op, om in een bredere voorstelling deze Zuidactie aan de man te brengen. 

Je kan zijn aanbod uitwerken tot een namiddag vullend programma op volgende wijze: 

- Hij leidt de actie kort maar met enthousiasme en 

een knipoog in. 

- Jullie vertonen de reportage (kinder- of 

volwassenenversie afhankelijk van niveau 

doelgroep). 

- Erik herhaalt het verhaal door zijn snijdersbank op 

zijn heel typerende wijze te brengen. 

- Daarna brengt hij uit zijn uitgebreid repertoire 

liederen samenzang. 

- Afsluiten doe je met een koffie en een Congolees 

koekje of cake (waarvoor ter plaatse gezorgd 

wordt). 

Doelgroep voor zijn voorstellingen: 

- rusthuizen 

- leefgroepen/tehuizen uit de geestelijke 

gezondheidszorg 

- leefgroepen/tehuizen in de welzijn met een 

volwassen publiek 

- personeelsgroepen 

- opendeurdagen,… waarop je én de Zuidactie een 

plaats wilt geven én sfeer/ambiance wilt 

Info en boeking 

- voor een gehele namiddag vraagt Erik € 250 all-in 

(zowel de voorstellingen gebracht door hemzelf en 

zijn accordeonist, als vervoerskosten inbegrepen) 

- Erik Wille  Sint-Pietersveld 25  8750 Wingene,       

Tel:  051/65 50 29  -  gsm:  0476/25 29 54 -  E-mail:  erik.wille@skynet.be 
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2. HET GROTE KI-KI-GANZENSPEL (ENKELE IDEEËN) 

Met dank aan Bert Houberechts, Zuidreiziger 2014 

EEN SPELBEURT 

Hoe ziet een spelbeurt eruit? De jongste speler mag beginnen. De volgende speler is diegene die links zit van de 

jongste. Elke speler gooit met een dobbelsteen en beweegt zijn pion (Kiki) afhankelijk van het aantal ogen. 

Komt hij op de vraagtekens, dan neemt hij een extra kaart. Per beurt kan slechts één kanskaart getrokken 

worden.  

DOEL 

Ganzenbord principe om zo snel mogelijk op school te geraken.  

-->De eerste die op school toekomt mag op de bank zitten.   

 

OPDRACHTENKAARTJES/ GEBEURTENISSEN 

 

Op het spelbord staan een aantal vraagtekens genoteerd.  

Deze zijn gekoppeld aan kaartjes; op deze kaartjes staat een gebeurtenis of opdracht die de snelheid van je 

route beïnvloedt. 

Enkele mogelijkheden: 

1) Zing het lied:.. un kilometre a pied... 2* en ga 4 plaatsen vooruit.  
Ken je het niet, dan blijf je staan. 
 https://www.youtube.com/watch?v=mbukuTnw3r0 

2) Het regent al 2 dagen. Het pad naar school is verhinderd door modder.  
Ga drie plaatsen terug... 

3) Onderweg naar de school vind je een krijtje.  
Ga 6 plaatsen vooruit. 

4) Opdracht: teken op een blad papier de schoolbel (tandwiel aan een boom).  
Kunnen je medespelers raden wat het is, ga dan 3 plaatsen vooruit. Zo niet één beurt overslaan.  

5) Je krijgt een potlood van een toerist.  
Ga drie plaatsen extra vooruit.  

6) Onderweg begroet directeur Kanyianda je vriendelijk met de woorden 'la discipline'. Dit is fijn, maar 
hierdoor verlies je tijd.  
Ga 2 plaatsen terug. 

7) Onderweg naar school verlies je een schoen in de modder.  
Ga 3 plaatsen terug. 

8) Zeg in het Frans hoe je heet.  
Lukt dit jou? Dan ga je 2 extra plaatsen vooruit.  
Zo niet, dan blijf je staan.  

9) Papa Nunu, een leerkracht, komt je tegen en geeft mee dat je het goed doet op school.  
Je mag 2 plaatsen extra vooruit. 

10) Chrisnovic heeft een schriftje nodig, maar niet zomaar een schriftje. Weet je welk schriftje?  
Heb je dit juist, ga dan 3 plaatsen vooruit.  
Zo niet, dan blijf je staan.   
(antwoord: een kalligrafieschriftje) 

11) Door een actie die je op school voerde heb je voor € 2 geld ingezameld. Kanyinda (de directeur) zegt: 
Proficiat.  
Ga 3 plaatsen vooruit. 

12) Je mama vraagt om onderweg naar school nog iets te kopen op de markt. Hierdoor moet je vroeger 
vertrekken en ben je langer onderweg. Ga twee plaatsen terug.  

13)  ... 

https://www.youtube.com/watch?v=mbukuTnw3r0
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INKLEDING 

Belangrijk: dit spel dient op de grond gespeeld te worden! Dit om te voelen hoe het is om een hele dag op de 

grond te zitten.  

Geen stoelen toegelaten dus... 

MATERIAAL 

 Een spelbord (zelf te maken – op karton bvb. (cfr. didactisch materiaal in de klas van papa Nunu); kleef 

op het einde een foto van banken in de klas (eventueel Kiki op de bank (zie website); op de website 

vind je tal van foto’s om het bord ‘aan te kleden’ 

 Een aantal stylo's en papier (voor de tekenopdrachten) 

 4 pionnen: Chrisnovic en Kiki's (je kan deze pionnen eventueel ook zelf maken - kurk in verschillende 

kleuren bvb. of - nog creatiever - er echte poppetjes van maken) 

3. DE VASTENKALENDER 

Intussen is hij traditie; de vastenkalender. Maar het is en blijft een uitstekend instrument om in de residentiële 

zorg rond de Zuidactie te werken, vandaar ...  

Deze vastenkalender is beschikbaar én interessant voor iedereen. Hij biedt immers een manier om in deze 

vastentijd eens stil te staan bij jezelf en bij je manier van leven. Dit doorheen de evangelieverhalen en de 

reflectie hierrond, aangeboden op de zondagen van de vastentijd. Nog meer confrontatie met je eigen manier 

van leven kan rijzen bij het zien van de foto’s uit Kintu Kimune en Kabinda: illustraties van een gebrek aan 

kansen en grote armoede. Ook de spreuken op vrijdag kunnen daartoe een uitnodiging zijn.  

Je kan de vastenkalender steeds verkrijgen na een mailtje aan zuidactie@fracarita.org of een telefoontje naar 

09/2163518. Je kan hem ook gewoon downloaden vanop de website .  

Om een idee te krijgen hoe de vastenkalender van dit jaar eruit ziet, vind je een afdruk ervan in bijlage.  

STRAMIEN VAN DE KALENDER 

Op zaterdag/zondag wordt er even stilgestaan bij het evangelie van dat weekend en hoe we daarmee op weg 

kunnen gaan in deze veertigdagentijd. Onderaan de tekst wordt telkens de link gelegd tussen deze 

evangelieboodschap – die we opvatten als een soort leeftocht voor de vastentijd –  én het project van Kintu 

Kimune. 

Op maandag leggen we de link tussen deze evangelietekst én de Zuidactie. Met een foto én een tekstje duiden 

we hoe datgene wat in Kintu Kimune gebeurt of wat wij voor Kintu Kimune kunnen doen een appèl kan zijn om 

onze vastentijd – tijd van inkeer en solidariteit – intenser te (be)leven.  

Dinsdag is doedag (knutseltips of andere). Alle knutseltips vind je (volledig uitgewerkt) in de Creabundel.  

Op woensdag vind je telkens een kooktip uit Congo. Samen koken en op die manier de onderlinge solidariteit, 

nog steeds heel typisch voor de Congolese maatschappij, concreet vorm geven (alle recepten vind je in de map: 

Congokoken).  

mailto:zuidactie@fracarita.org
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Donderdag is ‘actiedag’: met een foto en een oproep wordt de noodzaak van actie aangetoond. Het zou fijn 

zijn als er elke donderdag bvb. effectief ook even wordt ‘gebrainstormd’ over hoe je als leefgroep actie kan 

ondernemen voor de toekomst van (de kinderen van) Kintu Kimune.  

Op vrijdag sturen we iedereen het weekend in met een spreekwoord uit Congo. Bijna al deze spreekwoorden 

haalden we uit het boekje: ‘Proverbes Africains du Congo/Zaïre’ van Philippe De Gryse. Dit kan je eenvoudig 

verkrijgen na een telefoontje naar de man (051/40 18 38). Tijdens zijn verblijf in het noordoosten van Congo in 

1962-1967 vroeg hij zijn leerlingen (secundair onderwijs) om spreekwoorden in hun moedertaal op te schrijven, 

samen met een Franse vertaling en een verklaring van het spreekwoord. Dit leverde een oogst op van 414 

spreekwoorden. De spreekwoorden op de vastenkalender zijn allemaal uit zijn boekje afkomstig. Het was 

opvallend hoeveel spreekwoorden terug te vinden waren die allemaal op één of andere manier de betekenis 

van de naam Kintu Kimune (samen ben je sterker dan alleen) vatten! Een boodschap die we doorheen deze 

veertigdagentijd dan ook graag elke vrijdag weer verspreiden! 

TIPS OM TIJDENS DE WEEKDAGEN MET JE LEEFGROEP OP WEG TE GAAN 

WOENSDAG 18 FEBRUARI 

Aswoensdag - Begin van de veertigdagentijd  

Tip: Bekijk samen de campagnefilm – zelfs als ze deze al eens zagen (in de school bijvoorbeeld), 

spreekt de film voldoende aan om hem nog een tweede keer te zien …  

Bespreek hem ook even kort: 

Wat heeft je het meest geraakt bij het bekijken van de film? 

Wat zijn de verschillen én gelijkenissen tussen de situatie/mensen hier en daar? 

Geef aan: we gaan elke dag even stil staan bij deze mensen – en eens bekijken hoe zij in het leven 

staan  en wij? Of wij iets van hen kunnen leren .. 

Of: laat je inspireren door de tips van Bert Houberechts en maak én speel met je leefgroep ‘het grote 

KI-KI-ganzenspel (zie toemaatjes). Bert gaf enkele heel fijne voorzetten, de finishing touch moet nog 

gebeuren, maar ook dit kan een hele leuke (groepsbevorderende) activiteit zijn.  

DONDERDAG 19 FEBRUARI 

Allons-y! 

De noden zijn groot in KI-KI.  

Komende donderdagen krijgen jullie telkens een tip om geld in te zamelen voor de school. Misschien is 

het goed om telkens even te brainstormen rond deze tips. En na de laatste donderdag (19 maart) de 

knoop door te hakken en de resterende week effectief actie te voeren?  

Maar: maak van deze eerste donderdag gebruik om vooraf te overleggen of jullie dat wel willen. En 

waarom. Zo staan jullie veel sterker!  

VRIJDAG 20 FEBRUARI 

 

Wie samenspant om de rivier over te steken, wordt niet opgegeten door de krokodillen. 
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De eerste in een hele reeks spreekwoorden die oproepen om de krachten te bundelen. Omdat Kintu 
Kimune nu eenmaal: ‘Samen kunnen we alles aan’ betekent! 
 
Een oproep om vandaag, het komende weekend én een hele vastenperiode lang eens extra aandacht 
te besteden aan samenwerking en zo te ervaren hoe je samen zoveel meer bent dan alleen.  
 

MAANDAG 23 FEBRUARI 

Kibambe en zijn klasgenoten hebben grote dromen. Wij kunnen het tij keren en deze jongens aan 

een toekomst en goede start helpen … 

Leeftocht voor deze week: ‘De vasten leert ons dat alles mogelijk is, dat wij het tij kunnen keren en dat 

er terug toekomst is. Ook voor de school in Kabinda!’  

Laten we ons raken door het lot van de kinderen? En zetten we ons in om het tij te keren voor de 

kinderen, zodat hen ook een toekomst wacht? 

DINSDAG 24 FEBRUARI 

Doetip: ecoknutselen 

Een vrachtwagen met kosteloos materiaal (natuur- en gebruikselementen) 

Knutselen én spelen met bijna niets. Een hele uitdaging voor de verwende westerling uit de 21
ste

 eeuw 

… 

PS Blader al eens door de vastenkalender én bekijk de verschillende knutseltips. Dit kan handig zijn om 

alvast enkele materialen te verzamelen (kroonkurken bvb.)  

WOENSDAG 25 FEBRUARI 

 Het Congolese recept bij uitstek: kip moambe (de nationale schotel van Congo)  

 Het recept (meerdere recepten eigenlijk) vind je in de bundel Congokoken.  

Om het helemaal echt te maken zou de kip die later in de kookpot verdwijnt, levend geslacht moeten 

worden. Niet voor gevoelige zielen … 

DONDERDAG 26 FEBRUARI 

 
Zuidactie = actie voeren 
Voor banken voor de kinderen van Kintu Kimune 

Donderdag én dus staat de financiële kant van de Zuidactie weer even in de kijker.  

Een eerste mogelijke actietip: 10 knutselwerken uit de bundel maken en verkopen.  
 
Bekijk eens of jullie het zien zitten om een hele reeks knutselwerken uit de kalender/bundel 
te maken? Knutselwerkjes waarvan jullie denken dat ze mooi genoeg zijn om ook verkocht te 
krijgen. Een uitdaging! 
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VRIJDAG 27 FEBRUARI 

Man of vrouw, rijk of arm, enz. Er zijn geen wezenlijke verschillen; met zijn allen zijn we mensen die 

uit een vrouw worden geboren en die voorbestemd zijn om te sterven. 

Tijd voor een nieuw spreekwoord en een nieuw aandachtspunt. Ieder mens is evenwaardig, welk 

geslacht, welke afkomst, welk kleurtje ook … Misschien een goed werkpuntje voor die leefgroepen 

waarin men wel eens met racistische uitlatingen of daden te maken krijgt?  

MAANDAG 2 MAART 

In Kintu Kimune krijgen jongens zoals Chrisnovic toch kansen! 

Leeftocht van zondag 1 maart: ‘Zich in stilte terugtrekken en zich dicht bij God weten doet opstaan om 

naar anderen toe te gaan en Gods droom waar te maken’.  

Deze week willen we even stilstaan bij ‘anderen kansen geven’ – niet alleen de anderen ver weg zoals 

Chrisnovic maar ook de anderen dichtbij, in de eigen leefgroep. Gaan we naar hen toe? Geven we hen 

kansen? Een nadenkertje (of doetip) voor deze week?  

DINSDAG 3 MAART 

 Zelf een kiki’tje naaien  

Een knutseltip vandaag ... Kiki is het popje dat geïntroduceerd werd om de Zuidactie bij de kleuters 

aan de man te brengen. Een kiki-tje naaien is een hele uitdaging, maar keileuk (vooral voor 

meisjes/vrouwen). Jongens kunnen een Chrisnovicje naaien of (als we echt bij genderstereotypen 

willen blijven) een voetbal  

Patroon en handleiding voor het kiki’tje zijn terug te vinden in de creabundel. Hoe je een voetbal 

maakt weet je misschien nog van vorig jaar? Of je vindt dit in elk geval terug in de creabundel bij ‘Ik 

blijf niet doof voor Rumonge’.  

WOENSDAG 4 MAART 

Bakbananen met suiker, kaneel of gember … altijd een lekkere snack! 

Vandaag een tip om de meest populaire snack van Congo klaar te maken: bakbananen. Je kan naar 

keuze en smaak gaan voor zoete of voor al dan niet pittig gekruide bakbananen (resp. met suiker & 

kaneel en gember of  cayennepeper of …). Of je kan het ook heel simpel én ook wel altijd lekker 

houden: bakbananen met zout. 

DONDERDAG 5 MAART 

  
Zuidactie = actie voeren  

 Voor een nieuw bord in la 2ème C bijvoorbeeld 

Opnieuw tijd om even te brainstormen over een mogelijke financiële actie. 

Zin om een ALLONS-Y polsbandje te kopen/dragen? Om deze bandjes te bestellen: zie bundel actie 

voeren. 
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Het ALLONS-Y polsbandje dragen betekent: zich laten raken door de situatie in Kabinda (Kintu Kimune) 

én geloven in de kracht van solidariteit. 

Het ALLONS-Y polsbandje kopen betekent: ook daadwerkelijk willen zorgen voor de toekomst van 

1000-en kinderen in Kabinda! 

VRIJDAG 6 MAART 

 Je zou niet mogen wensen alles te bezitten, alle voordelen te genieten en alleen voor jezelf 

 eigendom te verwerven; er moet iets voor de anderen overblijven. 

Een spreekwoord dat de (noodzakelijke) solidariteit centraal zet. Mag wel eens in deze 

veertigdagentijd. 

MAANDAG 9 MAART  

 100 nieuwe banken lijken voor ons niet zoveel bijzonders, maar voor Kintu Kimune wel.  

100 nieuwe banken zijn een bron van hoop!  

De weg is nog lang, maar het is een begin … 

Leeftocht die we de voorbije zondag meekregen: ‘De 10 woorden schetsen het visioen van een 

rechtvaardige, humane samenleving. De uitbouw daarvan is aan ons, mensen, toevertrouwd’.  

Laten we aan deze weg timmeren, samen met onze vrienden in Kabinda! 

Timmeren, daarbij denken we tijdens deze Zuidactie meteen aan de banken en de beroepsschool. Ze 

zijn daar al bezig, letterlijk én figuurlijk, met het timmeren aan een humane samenleving. Het is mooi 

om te zien hoe iets dat voor ons niet veel bijzonder lijkt in Kabinda genoeg is om weer te hopen én 

verder te doen!  

Aansluitend bij de leeftocht deze week is het misschien goed om even stil te staan in hoeverre we in 

onze kleine leefgemeenschap rechtvaardig en humaan samenleven.  

Een extraatje om even bij stil te staan deze week: respecteren we het kleine wel voldoende?  

DINSDAG 10 MAART 

 Slippers pimpen 

 Een heel fijne knutselactiviteit; ook al zijn onze slippers pareltjes in vergelijking met die van de 

 Congolese kinderen, toch kunnen ze wat ‘gepimp’ verdragen.  

WOENSDAG 11 MAART 

 Pinda's – een basisingrediënt in heel wat gerechten – vind je overal in Kabinda!  

Vandaag op het menu: pinda's. Die vind je overal in Kabinda, zijn een basisingrediënt in heel wat 

 gerechten én ook een geliefkoosde snack. Een greep uit de mogelijkheden: pindasoep, kip met 

pindakaas, gebak met pinda’s, gesuikerde pinda’s, … 
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DONDERDAG 12 MAART 

  

Zuidactie = actie voeren 

 Opdat de kinderen van Kintu Kimune veilig les zouden kunnen volgen  

 Een nieuwe actietip: 

Waarom de Zuidactieslogan eens niet letterlijk in de praktijk brengen? Vinden jullie gesponsord 

stappen hip genoeg?  

Een leuk idee (uit de bundel actie voeren):  

 een Kibambetocht:  8 km  – de afstand die ook Kibambe dagelijks aflegt 

 een Chrisnovictocht:  3 km  – net zoveel als Chrisnovic dagelijks stapt 

 een directeurstocht:  24 km  – het aantal kilometers die directeur Kanyinda dagelijks doet 

Voor wie liever fietst: je kan ook kiezen voor een alternatief: een gesponsorde fietstocht op rollen. 

Deze kan je ook kaderen in de actie: 

 fietsen van België naar Kabinda (= 6627 km): een fantastische uitdaging voor een hele groep 

 fietsen van Mbuji Mayi naar Kabinda (= 150 km) – een tocht die ook  de pedaleurs maken 

(mét zwaar beladen fietsen van 200 à 300 kg …): voor wie liever als individu fietst 

VRIJDAG 13 MAART 

 Laat niet na om een bananenboom te planten onder voorwendsel dat jij de vruchten ervan niet zult 

 eten 

Een oproep tot solidariteit en het overstijgen van het eigenbelang… Een serieuze oproep om het 

weekend mee in te gaan.  

MAANDAG 16 MAART 

 « Comme rien n’est difficile pour ceux qui aiment » (directeur Kanyinda  

‘Leven in Gods liefde en licht’, was de leeftocht die we het voorbije weekend meekregen. Directeur 

Kanyinda is een gelovig man, dat blijkt niet enkel uit zijn woorden maar ook uit zijn daden. Laten we 

aan deze man een voorbeeld nemen en deze week eens uittesten of dingen echt lichter worden als je 

mensen echt graag ziet of dit op zijn minst toch probeert! 

DINSDAG 17 MAART 

Tijd om samen mancala te spelen! 

Geen knutseltip deze week, maar een voorstel: speel samen een gezelschapsspel. Typisch voor Afrika 

is de mancala! Spelregels vind je in de Creabundel. Voor wie mancala liever individueel én online 

speelt: dat kan ook. 

WOENSDAG 18 MAART 

Fufu of de zg. 'Boule Nationale' 
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Wij vinden het doorgaans niet zo lekker, maar de Congolezen wel! Proberen maar hoe (lekker) jullie 

het vinden! 

Een zware klus als je het echt à la Congolaise wil doen. Veel gemakkelijker als je voor de 'snel-klaar 

versie' kiest die we hier kunnen krijgen. In afro-shops o.m..  

DONDERDAG 19 MAART 

 
Zuidactie = actie voeren 
Opdat gedreven mensen zoals papa Nunu en directeur Kanyinda de moed niet laten zakken! 

Actietip: 

Waarom eens geen feestje organiseren, net zoals de Congolezen zo graag doen?! Zij vinden altijd wel 

een reden om te feesten; veel aanleiding hebben ze niet nodig. Ook papa Nunu was er graag bij, op 

het afscheidsfeestje op het einde van ons prospectiebezoek (zie ook de inleiding in de bundel 

Congokoken).  

 Maak hapjes die je ook verkoopt, laat betalen voor de nummers die gedraaid worden, ... 

 Zien jullie het zitten? 

 Zo ja, maak een stappenplan én verdeel de taken! En alvast héél veel plezier gewenst! 

VRIJDAG 20 MAART 

 Laat ons allen aan dezelfde kant staan opdat de nacht zou eindigen. 

Samen zijn we sterk. Laten we de handen in elkaar slaan. Niet alleen voor deze Zuidactie, maar altijd 

en overal! 

MAANDAG 23 MAART 

Wij kunnen anderen gelukkig maken en zo op onze manier rijke vruchten dragen.  

Leeftocht uit het evangelie van voorbije zondag: ‘Jezus vraagt ons om vrucht te dragen. Wij kunnen 

anderen gelukkig maken en zo op onze manier rijke vruchten dragen’.  

Hoe kan jij vruchten dragen, elke dag opnieuw? Hoe kan jij anderen gelukkig maken, niet alleen ver 

weg, maar ook hier en nu, in je leefgroep (en thuis)? 

DINSDAG 24 MAART 

Knutseltip: bezem met natuurlijke materialen 

In Kintu Kimune brengen kinderen bezems mee, gemaakt uit natuurlike materialen: lange grassen en 

palmbladeren. Bij gebrek aan deze laatste zorgde Broeder René Ooms voor een lokale variant. 

Waarom eens geen borstels maken én deze uitproberen?  

WOENSDAG 25 MAART 

 Groenten in kokosmelk (vegetarisch hoofdgerecht) 
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Omdat minder vlees eten ook een manier van versoberen is, een tip voor een vegetarisch 

hoofdgerecht … 

DONDERDAG 26 MAART 

  
Zuidactie = actie voeren 

 Voor de toekomst van KI-KI, haar leerlingen én leerkrachten! 

Op deze laatste donderdag is het tijd om eens te kijken naar de resultaten van al het brainstormen. 

Welke financiële actie komt als meest haalbare naar voren uit de brainstormsessies van voorbije 

donderdagen?  

 Hak de knoop door én begin eraan! Veel succes! 

VRIJDAG 27 MAART 

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder 

Alweer een variant op hetzelfde thema (zie ook de inleiding) én opnieuw een uitnodiging om op één of 

andere manier ‘Kintu Kimune’ (= samen kunnen we alles aan) vorm te geven!  

MAANDAG 30 MAART 

We mogen de kinderen niet in de steek laten. (papa Nunu) 

De ‘leeftocht’ die we op palmzondag meekregen, als vraag geformuleerd: zoeken we ons heil in macht 

en geweld, of in dienende goedheid? Papa Nunu kan tot voorbeeld dienen. 

Laten we deze week eens extra proberen om ‘te dienen in goedheid’ … 

DINSDAG 31 MAART 

 Knutseltip: kroonkurkmannetjes 

Hopelijk hebben jullie genoeg kroonkurken gespaard. Je kan heel wat mooie dingen maken van 

kroonkurken (zie ook creabundel)! 

WOENSDAG 1 APRIL 

 Sla met ananas: een verrassende, maar bijzonder lekkere combinatie! 

Een weinig omslachtige kooktip voor deze laatste woensdag. De sla is lekkerst met zelf gemaakte 

mayonaise! 
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