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empanadas

 
Hartige taart deeg(Diepvries)
Halve prei
Klein blikje mais
Paprika
Blik tomatenblokjes
Gerookte paprika poeder 
Ei
1Ui
3 tenen knoflook (minimaal
maar meer knoflook meer
beter)
Olie
Chilipoeder

recept

ingrediënten

 
Oven 
Bakpapier
 Pan om dingen te roerbakken
Spatel
Fornuis

benodigdheden

 
Laat de plakjes harige taartdeeg ontdooien
Verwarm de oven op 200 graden
Snij alle groenten in kleine stukjes 
Verhit olie in de pan
Fruit het ui en de knoflook
Voeg de prei, mais en paprika toe
Als alles een beetje aangebakken wordt, voeg de tomatenblokjes
toe
Kruid naar smaak met gerookte paprikapoeder, chilivlokken, zout
en peper
 

Verwarm de tomatenblokjes, de groentes en
de kruiden. Het moet hierna nog in de oven,
dus bak het niet helemaal tot snot
Als alles gekookt is, vul het deeg met de
vulling, zoals je met een appelflap zou doen
Druk het deeg dicht met een vork
Bestrijk het deeg met losgeklopt ei
Doe de appelflappen in de oven, bak ze in 15 -
25 minuten goudbruin

plan de campagne

eet smakelijk!



Voor grote fotofans zoals ik, is deze periode van het jaar een van de hoogtepuntjes. Een van de grootste
fotowedstrijden wordt wereldwijd tentoongesteld, winnaars worden uitgekozen en de ingrijpendste en
mooiste verhalen komen aan het licht. Het is een digitale verhalenwedstrijd van de
visuele journalistiek en vertelkunst. Uren lang kan ik turen naar deze foto’s en me verbazen over de verhalen
en prachtige beeld wat erbij gemaakt zijn. Er zijn twee verhalen die ik jullie met foto nu wil voorleggen dus ga
er lekker voor zitten en laat je verbazen. 

18 juni 2017.
In ST Anthony Village in de Amerikaanse staat
Minnesota wordt John Thomsom omhelsd,
nadat hij heeft gesproken tijdens een
herdenkingsbijeenkomst voor een goede vriend
Philando Castile. De bijeenkomst vond plaats
twee dagen nadat politieagent Jeronimo Yanez
werd vrijgesproken van alle aanklachten in de
door van Castile. In juli 2016 zette agent Yanez
in, Castiles auto aan de kant wegens een kapot
achterlicht. Castile, een Afro-Amerikaanse man,
gaf de agent op verzoek zijn verzekeringsbewijs
en
 vertelde hem dat hij een pistool in de auto had
met vergunning. Op de beelden van de
dashboardcamera van de politieauto is te zien
hoe Yanez schreeuwt dat Castile het pistool niet
moet aanraken en hoe hij zeven sloten lost,
waardoor Castile dodelijk gewond raakt. Yanez
wordt niet schuldig bevonden van doodslag.

Oktober 2016. 
Van oudsher worden meisjes in de
Zanzibar-archipel ontmoedigd om te
leren zwemmen, met name vanwege
de beperkingen van een conservatief
islamitische cultuur en het gebrek aan
bedekkende badkleding. In dorpen op
het noordelijkste puntje van Zanzibar
geeft
het Panje-project (panje betekent grote
vis) lokale vrouwen en meisjes echter
de kans om te leren zwemmen in lange
zwemkleding zodat ze het water in
kunnen zonder hun cultuur of geloof te
verloochenen. 

Geïnteresseerd in nog meer van deze visuele toppertjes? Kijk dan snel waar binnenkort bij jou in
de buurt een tentoonstelling is! Geloof me, het is het waard om een kijkje te nemen.
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Sinds september afgelopen schooljaar zijn Nikki (als coördinator), Sabine, Hieke, Annemarel, Lynn, Sterre en wij (Jet &
Eline) uitgekozen als commissieleden voor de MoveCie. Van te voren is ons verteld dat we een lunch gaan organiseren
met als doel drie generaties te verbinden, maar dat de invulling ervan helemaal vrij voor ons is. Rosanne, werkzaam bij
Stichting Move, zou ons begeleiden in het proces door bijvoorbeeld contact te leggen tussen verzorgingstehuizen,
basisscholen, cateringsbedrijven en locaties voor de lunch. 
 
Via Rosanne hebben we contact gekregen met een basisschool in Utrecht, Al Arqam. Samen met groep 7 van de
basisschool Al Arqam hebben we in een paar maanden tijd een lunch voorbereid die had plaatsgevonden op 1 april,
maar helaas niet is doorgegaan vanwege het corona virus. Toch was de voorbereiding van de lunch in samenwerking met
de gezellige, drukke, mega enthousiaste groep 7 van Al Arqam ontzettend leuk en daarvoor zeker waard om te delen in
de Blauwdruk.
 
Allereerst zijn we in het begin van het proces met Rosanne gaan kijken naar de verschillende mogelijkheden van hoe we
de lunch zouden kunnen invullen. Uiteindelijk hebben we gekozen om 5 keer groep 7 te bezoeken in de klas, groep 7
naar de Universiteit te laten komen en dat de kinderen van groep 7 de ouderen zouden opzoeken in het
verzorgingstehuis. Tijdens de eerste sessie in de klas hebben we kennisgemaakt met de kinderen door middel van
spelletjes en hebben we overlegd wat de kinderen hun ideale lunch zou zijn. Zij wilden graag een interactieve lunch
waarbij ze zelf de hapjes gingen maken, een potje bingo spelen met de ouderen en dit allemaal zou plaatsvinden in het
stadion van FC Utrecht. 
 
Tijdens de opeenvolgende sessies hebben we het programma uitgebreider samengesteld. Zo zou naast de bingo ook een
open podium plaatsvinden onder begeleiding van een echte presentator. Kinderen zouden dansen, zingen een
toneelstukje opvoeren en grappen maken. Ook hebben we de kinderen gevraagd wat ze wilden doen als ze naar de
Universiteit kwamen, hieruit bleek vooral dat ze in een ‘echte’ collegezaal wilden zitten en een les wilden van een ‘echte’
professor. Naast de sessies hebben we veel vergaderd met elkaar om alle wensen van de kinderen zoveel mogelijk
tegemoet te komen. 
 
Helaas waren niet alle wensen te vervullen en hebben we onder andere de locatie van de lunch moeten aanpassen naar
een super gave feestzaal in Utrecht. 
Naast dat de kinderen een kijkje hebben genomen in ons leven, hebben zij (en wij) ook een kijkje mogen nemen in het
huis van de ouderen. Zij wonen in een ouderencentrum dichtbij de basisschool. Wij zijn samen met de kinderen met het
openbaar vervoer gegaan om de ouderen te ontmoeten. Met deze ouderen hebben wij kennismakingsspelletjes
gespeeld ter voorbereiding op de lunch. Wat heel leuk was om te zien, was dat de kinderen ontzettend enthousiast
gingen mengen met de ouderen, en een paar kinderen veel informatie met de ouderen hebben uitgewisseld.
Ondanks dat de lunch uiteindelijk niet door heeft kunnen gaan, was het hele proces ontzettend leuk om te doen! Wij
hebben allemaal veel geleerd en gelachen. Zowel het samenwerken met verschillende organisaties als het omgaan met
een basisschoolklas. Soms was het lastig en was er onduidelijkheid, maar de tijd met de kinderen maakte dat dubbel en
dwars goed. 
 
Kortom, wij hebben een hele leerzame en 
vooral hele leuke tijd gehad als MoveCie!

MoveCie



Een jaar geleden was ik met vrienden op vakantie in Slowakije. Hier besloten we om
een wandeling van 6 uur te gaan maken naar de top van een berg. Boven op de berg
bevond zich een berghut waar we wat hebben gedronken om vervolgens aan de
afdaling te beginnen. Toen we 4 uur later beneden aankwamen vonden we dat we wel
een ijsje hadden verdiend en ging ik op zoek naar mijn portemonnee. Deze was echter
nergens te bekennen en is met grote waarschijnlijkheid bovenop de berg blijven liggen.
In plaats van die avond de ernst van de situatie in te zien hebben we onze stress maar
verdronken met iets te veel wijn voor zo een actieve dag. 
 
De volgende dag beseften we ons dat ik een redelijk groot probleem had aangezien er
niet alleen geld in mijn portemonnee zat, maar ook mijn pinpas, creditkaart, zorgpas
en identiteitsbewijs. Terugreizen per Flixbus zonder identiteitsbewijs is illegaal en een
noodpaspoort aanvragen was te kort dag. Nadat twee vrienden de volgende dag de
berg opnieuw zijn opgeklommen op zoek naar mijn onvindbare portemonnee zat er
toch echt geen andere optie op dan mij het land uit smokkelen. 
 
 

In Slowakije ging dit erg voorspoedig omdat er niet gecontroleerd
werd. Tijdens de overstap in Berlijn werd er wel gecontroleerd maar
niet in de paspoorten zelf gekeken, en liet een vriendin van mij nou
nét zowel een ID als een paspoort bij zich hebben! Nadat ik met het
paspoort van deze vriendin 
de bus in was gekomen dacht ik dat het gemaakt had… Stapt plots
op de grens van Nederland de marechaussee in om nog even een
paspoortcontrole te houden. Uiteindelijk ben ik er met een
onschuldige glimlach en uitleg van de gebeurtenis goed vanaf
gekomen en mocht ik gelukkig doorreizen.

V A K A N T I E  B L U N D E R . .


