De ontbijtkrant
Team Adelante presenteert: Ontbijtactie 2019
Met de steun van Drukkerij Halewijn

PAASMAANDAG 22 APRIL 2019

Op weg naar een jubileumjaar!
Beste besteller
Misschien bestelde u dit jaar voor het eerst een ontbijt
en bent u aangenaam verrast door deze ontbijtkrant?
Of misschien bent u al jaren een trouwe besteller? Of
u kan natuurlijk ook een fan van het eerste uur zijn
en nu al voor de 9de keer een ontbijt hebben besteld?
Hoe dan ook, bedankt voor uw bestelling. De ontbijten
vlogen dit jaar trouwens ook de deur uit. Maar liefst
3 weken geleden behaalden we al de kaap van 1000
ontbijten en moesten we de bestellingen stopzetten.
We zijn goed op weg naar een jubileumjaar. In 2020
zijn we immers toe aan onze 10de editie van de ontbijtactie. Wat begon als een kleinschalig initiatief om
5000 EUR in te zamelen voor de 1000 km voor Kom
op tegen Kanker is al sinds een aantal jaren een vaste
waarde. We hebben een ruime achterban die (bijna)
jaarlijks trouw bestelt en we hebben ook elk jaar
nieuwe geïnteresseerden.

veel vruchtbare grond, maar hij is ontzettend ongelijk
verdeeld: een paar grote landbouwbedrijven bezitten
bijna alle landbouwgrond, de groep kleinschalige
boeren moeten het doen met een klein lapje grond
of geen grond. Hierdoor kunnen ze niet voldoende
voedsel produceren met armoede, honger en
ondervoeding tot gevolg.
De vastencampagne, die tot gisteren liep, werd
voorgesteld met ‘boos fruit’ en de slogan ‘Holy
guacamole, geef boeren eigen grond om voedsel te
telen’. De mango’s, papaja’s, bananen, ananassen,
maar vooral de avocado’s hebben er genoeg
van. Terwijl ze groeien aan bomen en struiken in
Guatemala, zien ze de boeren honger lijden.
Wij strijden samen met het ‘boos Guatemalteeks fruit’
voor minder onrecht en meer gelijkheid. U strijdt ook mee,
door het ontbijt dat u bestelde en dat u vandaag ontving.

Op de 2de pagina van deze ontbijtkrant leest u hoe
de voor ons eerste editie van ‘Dwars door de boerenbuiten’ ons is bevallen. Ook dit jaar wandelen we op
zaterdag 11 mei 2019 mee en zullen we met Team
Adelante gedurende 25 km Aalter en omgeving
onveilig maken.
Broederlijk Delen staat bekend voor zijn streven naar
gelijkheid. Ze zijn van mening dat de grenzen van het
huidige voedselsysteem zijn bereikt. Daarom pleiten
ze voor verandering van ons voedselsysteem wereldwijd. Op pagina 3 kunt u uw voedselprofiel te weten
komen aan de hand van een ‘foodtest’ en krijgt u
bijpassende tips bij uw profiel.
Wij danken jullie voor jullie steun en hopen jullie
volgend jaar in ons feestjaar terug tegen te komen!
Broederlijke groeten van Team Adelante

Dit jaar is de organisatie van de ontbijtactie in handen
van een kleiner aantal mensen. Daarom beslisten we
om geen kinderpakketten te voorzien. We zetten dit
jaar wel in op een extra aspect, namelijk fairtrade. U
vindt voor het eerst fruitsap uit de wereldwinkel terug
in uw pakket. Vergeet de lege glazen flesjes nadien
niet terug te brengen, want hier krijgt u statiegeld
voor. Naast fairtrade, vinden we ook ‘biologisch’ en
‘lokaal’ belangrijk. Geniet van het biologisch yoghurtje
van Pur Natur en van een heerlijk lokale appel uit
Bertem van ‘t Hoogveld. En geniet natuurlijk gewoon
van al het lekkers dat u in uw pakket vindt.
Voor het tweede jaar op rij gaat de opbrengst niet naar
Kom op tegen Kanker, maar naar Broederlijk Delen.
Vorig jaar steunden we de boeren in Oeganda, dit jaar
gaat de opbrengst naar Guatemala. In Guatemala is er
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Dwars door de
Boerenbuiten
Zweer je bij frietjes met stoofvlees, of doet een oosters wokgerecht je watertanden? Kortom: ben jij een gast met goesting of eerder een exotische stoot?
We dagen je uit om over je eigen omgang met voedsel na te denken. Doe de foodtest en ontdek welk voedselprofiel het best bij jou past.
Wat zou jij doen in de gegeven situatie? Omcirkel telkens het meest waarschijnlijke antwoord. Ontdek daarna jouw voedselprofiel.

4. Stel: je krijgt 50 euro waarmee je inkopen mag doen voor een maaltijd.
Wat vinden we hoogstwaarschijnlijk in jouw winkelkar terug?

1. Het is tijd om te lunchen. In welke situatie kan je jezelf het best vinden?
Ik smeer mijn boterhammetjes met groentesalade. Dat zal smaken!

Lief dagboek
Hoera! Dwars door de Boerenbuiten vandaag!
Stiekem ben ik heel blij dat we dit jaar hieraan
meedoen in plaats van de 1000 kilometer van Kom
Op Tegen Kanker. Fietsen is niet zo mijn ding. 125
kilometer fietsen is al helemaal absurd. Wandelen
daarentegen doe ik wel graag. Het is ook sport maar
minder vermoeiend en je kan ondertussen met Jan
en alleman babbelen. ‘25 kilometer zou wel moeten
lukken. Ik wandel toch overal naartoe en met wat
training komt dat wel goed’, was wat ik dacht toen
we ons inschreven. Laten we zeggen dat dat wat
optimistisch gesteld was…

De dag begon vroeg. Het zou warm en zonnig
worden vandaag dus hoe vroeger we vertrokken,
hoe frisser het zou zijn. Om halfzeven stonden
we braaf aan de kerk te wachten op de chauffeur
van dienst die naar goede gewoonte te laat was.
Overslapen… Al wachtend vulden Julie en ik onze
gezamenlijke rugzak en controleerden we nog eens
of we alles bij hadden. Véél water? Check. Cola voor
het geval er iemand nood had aan een shot suiker?
Check. Zonnecrème? Check. Extra sokken? Check.
Blarenpleisters? Check. Kortom: de rugzak zat vol en
we waren op alles voorbereid. Behalve op sneeuw
misschien, maar ik achtte de kans daarop op een
zondag in mei met 30°C erg klein.

boerderij bezocht en waren we enkele niet-wandelende koorleden tegengekomen met milkshakes
als tussendoortje. Gotta love our team :-) Zo stilaan
deden mijn voeten toch een beetje pijn en ik hoopte
dus na elke bocht dat we de middagstop zouden
tegenkomen. Even zitten en eten, het was nodig.
Na een lekkere maaltijd gingen we weer op pad.
Aangezien wandelen en babbelen de perfecte combinatie is, werd het een gezellige middag met opeens
toch een drupje regen. Gewapend met een regencape wandelden we lustig door. Ik moet toegeven dat
ik van de boerderijen die we toen bezochten weinig
heb gezien. Terwijl de rest even rondkeek, zat ik aan
de zijkant om mijn voeten te sparen. Misschien had
ik het toch een beetje onderschat… Volgend jaar
beter trainen! Met nog maar een kilometer te gaan
stapten (of hinkten) we tot aan de finish. Daar plofte
iedereen voldaan neer om vervolgens te genieten van
een heerlijke maaltijd. De perfecte afsluiter van een
heel leuke dag!
Tot morgen, lief dagboek (als ik dan nog uit mijn
bed geraak)

Jo

Aan CC De Borre kregen we al onze spullen (lees: veel
koekjes) en smeerde iedereen zich grondig in. De dag
kon beginnen en vol goede moed vertrokken we. Het
weer was perfect en de sfeer zat er direct in. Wat wil
je ook als je op stap gaat met een koor? We zongen
zowat ons hele repertoire geloof ik. Gevolgd door dat
van het vroegere kinderkoor… Ja, de voorbijgangers
keken een beetje raar toen we hen zingend over
clowns en heksen voorbij liepen :-).Tegen de middag
waren we verder dan halverwege, hadden we een

Save the date
Koor Adelante treedt op
Zaterdag 16 november 2019 om 20u30
Zondag 17 november 2019 om 16u00
Kerk Terbank
Tervuursesteenweg 80, 3001 Heverlee

Ik kies voor een warme maaltijd. Boterhammen zeggen me niet zoveel.

Champignons, linzen, biologische kaas, walnoten, pastinaak, een pittige tomatentapenade en een bessentaart.

Ik ontdek in de koelkast nog een pittige mango-currysalade voor op mijn brood.
Een heerlijke combinatie met mijn Thaise noedelsoep.

Scampi’s, ananas, een blikje kokosmelk, gember, noedels en verse mango’s.
Een zak diepvriesfrietjes, biefstuk, chips, hapjes voor in de oven en chocomousse.

Ik koop snel een belegd broodje en speel het met smaak naar binnen.

Een kant-en-klaarmaaltijd, frisdrank, borrelnootjes en een doos fruitsla.

2. Je hebt iets te vieren en er komen enkele vrienden eten. Wat zet je op
het menu?

5. Je gaat met je familie iets kleins eten op restaurant. Er wordt gezamenlijk
gekozen voor de dagschotel: ribbetjes met frietjes en sla. Hoe reageer je?

Ik laat pizza aan huis leveren en zet een dvd op. We ploffen samen in de zetel
om knusjes een leuk filmpje te bekijken.

Je prijst jezelf gelukkig. Zonder een stevige portie vlees heb je niet gegeten.
Je vraagt de ober of er een vegetarisch alternatief is.

Ik maak een kruidige pasta met heel wat verse groentjes, noten en een rijke
salade. Heerlijk gewoon!

Je bent opgelucht en blij dat het een dagschotel is geworden. Je mag er niet aan
denken hoeveel tijd je zou verliezen als iedereen vrijzou kiezen van de menukaart.

Ik twijfel tussen tapas, een pittig oosters wokgerechtje of een hartige chili con
carne.

Je hoopt dat het menu de volgende keer wat minder typisch Vlaams zal zijn.

Mijn oude vertrouwde menu: véél frietjes met stoofvlees of vol-au-vent.

6. Heel wat producten in de supermarkt hebben al duizenden kilometers
afgelegd voor ze in de rekken belanden. Wat denk jij hierover?

3. Het is woensdagavond, je maag knort, het is tijd om te eten. Welke
situatie past het best bij jou?

Komen mijn aardappelen uit Nieuw-Zeeland of België? Het maakt me niet uit,
zo lang ze maar lekker smaken.

Deze avond volg ik muziekles of ga ik sporten. Veel tijd om rustig te eten zal
er alleszins niet zijn. Ik koop waarschijnlijk iets onderweg.

Voor ik iets koop, kijk ik naar de herkomst van het product. Ik kies zo vaak
mogelijk voor het meest lokale.

Op woensdag eten we vaak een ovenschotel met de groentjes uit ons biopakket.

De wereld heeft zo veel lekkers te bieden, dus waarom zou ik altijd Belgische
producten kiezen? Die kilometers vallen heus wel mee …

De frietpot staat al op en heerlijke frietdampen komen uit de keuken. Nu nog
wachten tot iedereen thuis is, dan kunnen we allemaal aan tafel.

Uitzoeken waar mijn product vandaan komt? Ik heb wel betere dingen te
doen.

Ik hoop op een verrassende Italiaanse pasta … zolang het maar geen gewone
aardappelen zijn, zo saai.

Zeg me wat je eet, en ik zeg je wie je bent
Ga in de vragenlijst na welk symbool je het meest hebt gekozen:

Gast met goesting

Hapklare brok

Exotische stoot

van het leven, dat staat vast, maar dat kan ook anders.

GAST MET GOESTING

Ga de uitdaging aan: genieten kan ook op een andere manier ... Al

Met volle teugen genieten van het leven, daar ben je een krak in. Uitgaan

eens gedacht aan af en toe veggiedag? Wie weet bevalt die ‘groene’

met vrienden is heilig voor jou. En daar hoort vanzelfsprekend ook een stevige

keuken je net heel goed, want je leert gegarandeerd heel wat nieuwe,

maaltijd bij. Het eten hoeft voor jou niet speciaal te zijn, als het maar lekker en vooral veel

overheerlijke gerechten kennen.

is. Een grote portie vlees met frietjes of kroketjes en een goeie kwak saus, wat wil een mens
nog meer? Groentjes, tja, die neem je er wel bij als er nog plaats is op je bord. Je profiteert

HAPKLARE BROK
Je hebt duizend en één plannen, je agenda staat altijd vol en je hebt
een hekel aan wachten. Voor een bezige bij als jij moet alles snel gaan, je
wilt geen tijd verspillen aan nutteloze dingen. Een goede maaltijd? Die is volgens

https://www.kooradelante.be

Lekker lokaal ding

jou vooral snel en praktisch. Een belegd broodje of een kant-en-klaarmaaltijd vormen
voor jou dagelijkse kost. Zelf koken of lang op restaurant zitten is iets voor mensen
met te veel tijd! Knap hoe je erin slaagt elke minuut nuttig te gebruiken, maar neem

ook even de tijd voor een time-out! Heb je al eens stilgestaan bij het
kosten-plaatje van je eetgedrag? We hebben het dan niet alleen over
de prijs, maar ook over de restjes die je vaak weggooit, en vooral over
de enorme berg verpakkingsafval die je produceert. Zet jezelf misschien
wat vaker op pauze en durf stil te staan bij je voedselkeuzes. Wie weet
welke culinaire hoogstandjes je allemaal ontdekt ...
Ga de uitdaging aan: ga de strijd aan met je kookpotten en gooi minder
weg.

LEKKER LOKAAL DING
Je bent iemand met pit die zich graag inzet voor anderen. Geen inspanning

leven. volgens jou maakt het wel degelijk een verschil. Als iedereen
dacht zoals jij, zou de wereld er heel anders uitzien. Helaas, zover
zijn we nog niet …

is je te veel, zolang iedereen er maar beter van wordt. Wat betreft eten probeer

Ga de uitdaging aan: zet jouw voedselprofiel op de kaart bij minder

je zo veel mogelijk te kiezen voor lokale en seizoensgebonden producten. ‘duurzaam’ is

overtuigde mensen. Niet met opgestoken vingertje, maar op een

jouw motto. Niet om mee uit te pakken bij je vrienden, maar wel als principe om naar te

leuke en uitnodigende manier.

EXOTISCHE STOOT
Je bent creatief en probeert graag nieuwe dingen uit, hoe zotter hoe
liever. Ook op je bord laat je je graag verleiden door exotische onbekenden.
Je vindt dat niet alleen span-nend, maar meestal nog lekker ook. Als je zelf aan
het koken slaat, pak je graag uit met ingrediënten uit verre landen of speciale gerechten
waar nog bijna niemand van gehoord heeft. Worst met ap-pelmoes en aardappelen?
Hoe saai! Jij gaat op z’n minst voor een pittige tajine of een oosters wokgerechtje.

Je bent een echte durver, maar zoek je het soms niet te ver? Een speciale
maaltijd kan je net zo goed bereiden met gewaagde ingrediënten van
eigen bodem. Een gerecht met pastinaak, koolrabi, warmoes of rammenas, daar zijn je vrienden misschien nog meer van onder de indruk. Een
tip als je de exotische keuken niet kan laten: ga voor eerlijke handel uit
de Oxfam Wereldwinkel.
Ga de uitdaging aan: denk globaal, probeer lokaal! Ga aan de slag met seizoensgebonden lokale ingrediënten en laat een nieuwe wereld voor je opengaan.

De foodtest kwam tot stand in 2013 op initiatief van Broederlijk Delen met de steun van EVA vzw, Voedstelteams vzw, Velt vzw, Oxfam-Wereldwinkels, Netwerk Bewust Verbruiken vzw en Femma.

WIJ DANKEN ONZE SPONSORS

SPELLETJES
Binairo

Los onderstaande binairo op. Hiervoor volg je deze 3 spelregels:
1. Er mogen niet meer dan 2 dezelfde cijfers naast
of onder elkaar staan.
2. In elke rij en kolom moeten hetzelfde aantal enen en nullen
voorkomen.
3. Elke rij en kolom moet uniek zijn

Woordzoeker
Zoek volgende woorden in onderstaande woordzoeker. Ze kunnen zowel
horizontaal, verticaal als diagonaal verstopt zitten. Na het wegstrepen van
alle woorden blijven er een aantal letters over die samen een woord vormen.
Vul dit woord als oplossing in via www.ontbijtactie.net en wie weet win je
een waardebon voor de Burger Folie.
BOEREN
KAAS
PASEN
FRUITSAP
KOFFIE
MES
MEI
PISTOLET
LEUVEN
WANDELEN
GUETEMALA
YOGHURT
KRANT
BAKKER
MELK
SPEK
KOM

