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Dan maar aan het werk. Als rentmeester 
beweeg ik me zowel tussen natuurbeheerders, 
monumentenbeschermers als jagers, bosbouwers 
en boeren en alle mixen die daartussen bestaan. De 
verruwing in het debat kom ik ook hier tegen. LinkedIn 
spuwt artikel na artikel op mijn beeldscherm, dat 
aantoont dat de melkveehouderij de hoofdschuldige 
is van de overmatige stikstofdepositie. De bevestiging 
van het eigen gelijk kent een tegenpool onder boeren 
en hun vertegenwoordigers, die graag laten zien dat 
het allemaal wel meevalt met die stikstofdepositie. 
De tegengestelde meningen krijgen hun climax in de 
berichtgeving rondom dit dier: de Nederlandse wolf. 
De één wil hem schieten, de ander knuff elen. 
Een normaal gesprek hierover kunnen we nauwelijks 
voeren. Laatst werd zelfs vanwege de veiligheid een 
lezing over de terugkeer van de wolf afgelast.

Ik vlucht naar ‘mijn’ kerktuin, een groene oase naast 
ons kerkgebouw. In drie jaar tijd is de kale grasvlakte 
omgetoverd tot een ecologisch beheerde moestuin 
te midden van bomen, hagen en wilde bloemen. De 
producten vinden hun weg naar armlastige gezinnen 
en de Voedselbank. Als ik een vrijdag daar sta te 
mijmeren, ontwaar ik een bejaarde man achter zijn 
rollator. Doelgericht stevent hij af op ons bed met 
peen (wortelen). Met een zakmes wrikt hij er eentje 
uit de grond, om deze vervolgens schoon te maken en 
vergenoegd op te peuzelen. We raken in gesprek. Voor 
deze oude man blijkt de worteloogst zijn dagelijkse 
uitje. Ik beloof hem dat we de volgende dag 10% van de 
oogst in de grond laten, zodat hij nog lang kan genieten. 
Het is maar een voorbeeld, maar dit lapje grond brengt me 
vaker in verbinding met mensen buiten mijn eigen bubbel.

Wij moeten verder. Er is weinig tijd. Hoe gaan we dit fi ksen?

Onze aarde. Wij kunnen niet zonder en zijn er mee 
verbonden. De verwonderingverwondering daarover. Dat mis ik in 
artikelen en gesprekken. Technologische verhandelingen 
overtuigen een boer niet. Stap met hem in de klei en 
begin over bodemvruchtbaarheid en je hebt zomaar een 
goed gesprek. De bosbouwer en natuurbeheerder delen 
hun fascinatie voor de groeikracht van een boom. Wat 
een wonder dat een boom op zijn wortels blijft staan, 
wat een krachten komen vrij als de sapstroom veertig 
meter omhoog stuwt.

LuisterLuister naar elkaar en probeer te begrijpen wat de ander 
drijft. De boer die voor zijn inkomen afhankelijk is van 
zijn koeien, vaak zwaar gefi nancierd door de bank. Een 
werkweek van 80 uur is heel normaal. En dan al die 
negatieve berichten in de media over je heen gestort 
krijgen. Wie zou zich niet op zijn erf barricaderen? Of de 
ecoloog die jaar op jaar de vegetatie ziet vergrassen. 
Elke inventarisatie levert weer teleurstellingen op. De 
politiek die treuzelt en de kop in het zand steekt. Wie zou 
niet moedeloos worden?

Zoek de verbindingverbinding, dan kan er iets moois ontstaan. Voor 
de toekomst van de landbouw zie ik die in twee zaken: 
bodemvruchtbaarheid en grondgebondenheid. Het valt 
me op, dat er weinig boeren zijn, die het belang van die 
twee dingen niet onderschrijven. Als de vruchtbaarheid 
van de bodem op orde is en de bedrijfsgrootte 
afgestemd op de beschikbare grond, zijn de grootste 
stappen naar de landbouw van de toekomst genomen.

Verwonderen, luisteren, verbinden. Ik geloof in een 
A Rocha die zich sterk maakt voor deze waarden. 
Natuurlijk moet je soms protesteren, jeuken en 
confronteren. Maar er is meer. Te midden van een 
kakofonie van geluiden en meningen mogen wij 
zachtmoedig en vredelievend zijn. Het ziet er niet zo 
heldhaftig uit, maar ik geloof dat er een schreeuwende 
behoefte is aan personen en organisaties die 
dat kunnen.

Binnenkort is het kerst, we vieren de komst van de 
Vredevorst. Immanuel, God met ons. Heer, wij zien uit 
naar Uw rijk, de schepping zucht. Vervul ons met uw 
Geest en geef ons (oot)moed, geduld vriendelijkheid, 
zachtmoedigheid, geloof en wijsheid. Wees ons nabij in 
ons streven naar gerechtigheid, liefde en vrede voor de 
wereld. Tot eer van uw schepping, tot eer van Uw naam!
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GROEN LICHTGROEN LICHT

Het is nieuw voor mij - optimist die ik ben - maar ik heb er de laatste maanden last van: ‘nieuwsmijding’. Een Het is nieuw voor mij - optimist die ik ben - maar ik heb er de laatste maanden last van: ‘nieuwsmijding’. Een 
verontruste kop over het klimaat of afname van biodiversiteit. Ik snel de kop en sla zonder te lezen gauw de verontruste kop over het klimaat of afname van biodiversiteit. Ik snel de kop en sla zonder te lezen gauw de 

pagina om. Dat maakt het niet beter. Daar gaat het over de uitzichtloze oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor de pagina om. Dat maakt het niet beter. Daar gaat het over de uitzichtloze oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor de 
voedselproductie. En dan de ontspoorde debatten in de kamers van onze democratie. De politieke verharding en een voedselproductie. En dan de ontspoorde debatten in de kamers van onze democratie. De politieke verharding en een 
tandeloze klimaattop in Egypte. Ik weet het allemaal wel, er nog meer over lezen maakt me machteloos en verdrietig. tandeloze klimaattop in Egypte. Ik weet het allemaal wel, er nog meer over lezen maakt me machteloos en verdrietig. 

VERWONDEREN, LUISTEREN,VERBINDEN

A Rocha, Micha en Kerk in Actie lanceren ‘Aan Tafel’, een gezellige en leerzame 
manier om inzicht te krijgen in ons complexe voedselsysteem. Tijdens een heerlijk 
driegangenmenu dat je samen bereid, luister je tijdens de maaltijd een podcast 
over welke weg de producten op je bord hebben afgelegd en kun je daarna in 
gesprek hierover. 

Het doel is om kerken en christenen er bewust van te maken 
dat ook wij als consument en als kerk een positieve rol kunnen 
spelen in het systeem rondom onze voedselproductie en 
handelingsperspectieven laten ontdekken waarin we zelf een 
actieve bijdrage kunnen leveren. 

Voor kerken, kringen, verenigingen, en bijvoorbeeld 
vriendengroepen. Het materiaal is gratis te downloaden via 
www.proevenpraten.nl 

COCO22-calculator -calculator 
voor kerkenvoor kerken
Een paar weken terug heeft 
Climate Stewards 360°carbon 
gelanceerd: een CO2 -calculator 
voor kerken, goede doelen en 
kleine organisaties. Het is een 
online tool waarmee kerken 
hun CO2 -voetafdruk van 
verschillende activiteiten kunnen 
meten: energie, reizen, voeding, 
afval, water en andere uitgaven.

360°carbon is gratis te gebruiken 
en is ontworpen voor alle 
kerkgenootschappen. Is het 
iets voor jouw kerk? Kijk gerust 
eens rond op 360°carbon - als 
je je aanmeldt voor een account 
kun je echte of denkbeeldige 
gegevens invoeren en zien hoe 
het allemaal werkt.

Kijk op www.360carbon.org/
nl-nl voor meer informatie

Steun A Rocha
A Rocha zet zich in voor natuurbehoud: dicht bij 
huis in praktische projecten, internationaal in tal 
van waardevolle ecosystemen. Je kunt ons werk 
op verschillende manieren steunen: door een gift 
over te maken of door donateur te worden. 
Kijk op onze website voor de mogelijkheden.

Organiseer een inspirerende 
avond met ‘Aan tafel’avond met ‘Aan tafel’

Age FennemaAge Fennema
Bestuur A Rocha NederlandBestuur A Rocha Nederland

FEBRUARY 2023 
Ook in 2023 gaan we de uitdaging aan 
minder plastic te gebruiken en de
hoeveelheid afval in huis te verminderen. 
Doe mee en je ontvangt elke week
handige tips. Ook krijg je toegang tot het 
online platform. We nodigen dit jaar
vooral groepjes uit om mee te doen!

16, 17 EN 18 JUNI
A Rocha inspiratieweekend

Op de agendaOp de agenda

‘Ontdek de Schepping’ voor Bijbelklassen‘Ontdek de Schepping’ voor Bijbelklassen

Sinds kort is er een heel mooi programma voor bijbelklassen beschikbaar 
om samen met de kinderen de natuur te beleven én te ontdekken! 
‘Ontdek de Schepping’ is een serie van zes afl everingen voor kinderen 
van 5 – 10 jaar. De workshops volgen de scheppingsdagen. Kerktuin 
of park is niet persé nodig, het kan overal. Het programma omvat een 
duidelijke handleiding, een kort Bijbelverhaal (over de scheppingsdagen), 
bijpassende natuurweetjes en vragen, een buitenspeurtocht, 
diverse creatieve natuuropdrachten, quizzen en 
spelsuggesties. Het is makkelijk in gebruik en heel divers. 
Voor iedereen leuk en interessant! 

Het materiaal is te vinden op de A Rocha 
website, onder kerken, materialen en 
is kosteloos te downloaden. 

A Rocha, Micha en Kerk in Actie lanceren ‘Aan Tafel’, een gezellige en leerzame 

Organiseer een inspirerende Organiseer een inspirerende 

bijpassende natuurweetjes en vragen, een buitenspeurtocht, 
diverse creatieve natuuropdrachten, quizzen en 
spelsuggesties. Het is makkelijk in gebruik en heel divers. 
Voor iedereen leuk en interessant! 

Het materiaal is te vinden op de A Rocha 
website, onder kerken, materialen en 

Boekentip
Dagboek voor natuurliefhebbers Dagboek voor natuurliefhebbers 
Een prachtig dagboek van Jaap Oosterhuis 
voor mensen die meer willen weten over 
de natuur in relatie tot teksten uit de Bijbel. 
Wat kunnen we leren van de gierzwaluw? 
Waarom zou een nachtvlinder ons tot 
aanbidding moeten brengen en hoe 
herinnert de nachtegaal aan Jezus? Je leest 
het in het Dagboek voor natuurliefhebbers. 
Het boek is te bestellen via de website van
A Rocha. Een deel van de opbrengst van de 
verkoop gaat naar A Rocha.

DE SCHEPPING
ontdekontdek
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Heb je een aantal basisregels voor het wildplukken?Heb je een aantal basisregels voor het wildplukken?
‘Respect voor de natuur is het uitgangspunt bij 
wildplukken. In coronatijd hebben de mensen 
de natuur herontdekt en zijn anders naar hun 
leefomgeving gaan kijken. We kunnen ervan eten, is 
de ontdekking! Wel is het heel belangrijk om mensen 
‘op te voeden’ om duurzaam te plukken. Als iedere 
Nederlander een champignonbakje vol zou plukken 
dan wordt er 4.250.000 kilo wilde planten geoogst uit 
de natuur. Dit zou roofbouw betekenen. Dus doe het 
beperkt en laat genoeg over voor de dieren.

Wat ook heel belangrijk is: onderzoek eerst goed 
welke plant het is voordat je deze in je mond stopt. 
Een goede wilde plantengids, de wildplukwijzer app of 
de app Obsidentify kunnen je hierbij helpen. Nog een 
tip: kijk seizoengericht. Weet welke planten je in welk 
seizoen kunt verwachten in de natuur. En tot slot zou 
ik willen meegeven: weet welke planten beschermd 
zijn. Pluk bijvoorbeeld geen bosaardbeien om op je 
beschuitje te doen. De grote bosaardbei is namelijk 
een beschermde soort.’

Wat is je mooiste wildplukervaring?Wat is je mooiste wildplukervaring?
‘Ik ben opgegroeid op het platteland. Als kind waren 
we veel in het bos te vinden. We aten bramen en 
bouwden hutten in het bos. Daar is het begonnen. 
De ontdekking dat er zoveel te eten is uit het bos 
kwam later. Dat vond ik fantastisch!

Je kunt zoveel uit de natuur eten. Zo eet ik niet alleen 
de vrucht van de braam maar oogst ik ook wat van de 
blaadjes waar ik thee van maak. In mijn tuin staat veel 

‘WILDPLUKKEN 
MAAKT MIJN 
VERBINDING MET 
DE SCHEPPING 
STERKER’

INTERVIEW

Wilma van de Veen gaat soms wildplukken. Ze plukt Wilma van de Veen gaat soms wildplukken. Ze plukt 
niet veel, maar te weten dat het kan en dat er zoveel niet veel, maar te weten dat het kan en dat er zoveel 
planten zijn die je kunt eten is een feest! Esther planten zijn die je kunt eten is een feest! Esther 
Gijsbertsen wandelt met haar mee en stelt alle vragen Gijsbertsen wandelt met haar mee en stelt alle vragen 
die ze over wildplukken heeft. Met de neus op de grond die ze over wildplukken heeft. Met de neus op de grond 
struinen ze over het oud defensieterrein ‘Franse Kamp’ struinen ze over het oud defensieterrein ‘Franse Kamp’ 
in Bennekom. Het terrein waar A Rocha Bennekom in Bennekom. Het terrein waar A Rocha Bennekom 
actief is.actief is.

De voedselketen met zorg benaderen zorg benaderen 
en onderhoudenen onderhouden is wildplukken met 

zorg voor de schepping

hondsdraf. Hoe leuk is het dat ik dat kan verwerken in 
een gerecht? En dan de Japanse duizendknoop. Een 
invasieve exoot die bestreden wordt. Wist je dat je de 
wortels van de plant kunt eten als een soort rabarber? 
Zorg er wel voor dat je restanten bij het restafval 
doet en niet in de groenbak. Wat wel een bekend 
‘onkruid’ is om te eten is de brandnetel. Tegelijkertijd is 
het goed je er bewust van te zijn dat het de waardplant 
is van vlindersoorten als de Dagpauwoog, Atalanta, 
Landkaartje, Kleine Vos, Distelvlinder en Gehakkelde 
Aurelia’.

Wat brengt wildplukken je nog meer dan voedsel?Wat brengt wildplukken je nog meer dan voedsel?
‘Het is inderdaad zo dat ik er zelf niet veel van eet, 
maar wildplukken maakt mijn verbinding met de 
schepping sterker. Het helpt mij om mijn relatie met de 
natuur op te bouwen. Verwondering en dankbaarheid 
zijn ook woorden die hierbij passen’.

Hoe past wildplukken in het zorgen voor de schepping?Hoe past wildplukken in het zorgen voor de schepping?
‘Er is een evenwicht. God sloot in Genesis 9 een 
verbond met mens en dier en indirect ook met de 
planten. Dieren hebben de planten uit de natuur nodig. 
Zorg voor de planten is tegelijkertijd zorg voor dieren 
en zorg voor mensen. Zorg voor de schepping is zorg 
dragen voor dit evenwicht. Belangrijk is om oog te 
hebben voor de hele voedselketen. Als jij de eikeltjes 
weghaalt heeft dit invloed op de vlaamse gaai en op 
de muizen. De voedselketen met zorg benaderen en 
onderhouden is wildplukken met zorg voor 
de schepping’.

Loop je anders door de natuur sinds je aan Loop je anders door de natuur sinds je aan 
wildplukken doet? wildplukken doet? 
‘Te weten dat er zoveel te eten is voelt rijk. Tijdens 
mijn wandelingen of hardlopen vraag ik mij dan af: 
‘Kan ik dat eten?’ Ik hoef dat op dat moment niet te 
doen, maar te weten dat het kan geeft mij al een rijk 
gevoel. Ik loop altijd met Obsidentify op zak en blijf 
ontdekken. Alles wat je aan kennis opdoet maakt mij 
nog enthousiaster en laat mij nog beter kijken. Het 
wordt steeds leuker!’

Tijdens ons struinen vinden we hondsdraf. Het 
blijkt een heerlijke toevoeging aan het kruidige 
kwarkmengsel dat Wilma heeft meegebracht. 
Afsluitend eten we dit op een beschuitje. Zittend in 
het zonnetje te midden van de herfstkleuren van het 
‘Franse Kamp’ was dit een prachtige ervaring.

Recept: Recept: KRUIDIGKRUIDIGE KWARKMENGSEL E KWARKMENGSEL 
ALS BELEG OP BROOD.ALS BELEG OP BROOD.

KRUIDIGE KWARKMENGSEL 
met hondsdraf
• 100 gram kwark
• eetlepel zure room
• peper en zout
• ½ theelepel honing
• 2 eetlepels fi jngehakte hondsdraf
• 4 blaadjes gehakte Oost-Indische kers 

(of peterselie)
• ½ fi jngesneden ui of sjalot
• 6 kappertjes ( fi jngesneden)

Kwark met zure room en de zout, peper en 
honing mooi luchtig kloppen. Dan de overige 
ingrediënten zeer fi jn gehakt toevoegen. 
Koel wegzetten. Is de smaak te sterk er meer 
kwark met zure room aan toevoegen. 
Heerlijk voor op brood.

Respect voor Respect voor 
de natuur de natuur is het 
uitgangspunt bij 

wildplukken

Esther (links) en Wilma genieten van het zonnetje in natuurgebied Esther (links) en Wilma genieten van het zonnetje in natuurgebied 
de Franse kamp in Bennekom. Dit gebied is geadopteerd door de Franse kamp in Bennekom. Dit gebied is geadopteerd door 
A Rocha Bennekom, de groep waar Wilma actief lid van is. A Rocha Bennekom, de groep waar Wilma actief lid van is. 
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Esther Gijsbertsen – Esther Gijsbertsen – 
coördinator van A Rocha de Parelcoördinator van A Rocha de Parel

A ROCHA DORPSAKKER DE PAREL
EEN ECOLOGISCHE MOESTUIN AAN DE BOSRAND VAN AMERONGEN

Elk seizoen heeft haar eigen schoonheid, 
tuinwerkzaamheden en uitdagingen. De koude start 
in maart van een nieuw moestuin jaar. Het zaaien van 
de eerste gewassen en asperges die als vanzelf hun 
kopjes boven de grond steken. Vaak gevolgd door een 
explosie van groeiende gewassen als de temperatuur 
stijgt. En niet alleen de groenten die je graag wilt 
groeien maar ook de (on)kruiden komen op. In de piek 
van het seizoen is het wieden, wieden en water geven. In 
september vieren wij op dorpsakker de Parel als jaarlijks 
hoogtepunt ons oogstfeest. Daarna maken we de 
groentebedden klaar voor de winter door te mulchen.

Flower powerFlower power
Tien jaar geleden was de Parel een maisakker. Op 
initiatief van de diaconessen is deze omgevormd tot 
een ecologische moestuin waar iedereen welkom is om 
mee te doen, om te zien naar elkaar en de mensen om 
ons heen. Vier jaar geleden is de verantwoordelijkheid 
van dit project overgedragen aan A Rocha. 

Drie ochtenden in de week zijn de Parel vrijwilligers 
actief in de moestuin. Wisselteelt, combinatieteelt, 
geen bestrijdingsmiddelen, de bodem zo min mogelijk 
bewerken maar voeden met organische compost 
en mulch zorgt voor groei en bloei. Goudsbloemen 
die bodemaaltjes bestrijden, Venkelbloemen vol met 
lieveheersbeestjes die zich tegoed doen aan de luizen 
op de groenten. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van 
deze ‘Flower power’!

UitdagingUitdaging
Tuinieren op zandgrond is en blijft een uitdaging. 
We zijn blij met ons beregeningssysteem dat gevoed 
wordt door grondwater. Het zand houdt water 
moeizaam vast. Dit jaar hadden de bieten het zwaar 
en was er weinig opbrengst.

Een andere uitdaging waar wij mee te maken hebben 
is een bezoeker uit het bos. We houden allemaal veel 
van deze schoonheid maar niet van de sporen die ze 
achterlaat. We hadden dit seizoen veel schade aan 
de groenten door reeënvraat. Over de bedden waar 
het meest van werd gegeten hebben we netten 
gespannen.

CommunityCommunity
Samen met je handen in de aarde, genieten van de 
oogst en het delen van de mislukkingen geeft een 
band. De vrijwilligers op de Parel vormen met elkaar een 
community. Er wordt met elkaar meegeleefd en we 
zoeken aansluiting bij initiatieven in het dorp Amerongen 
om elkaar te versterken. Een voorbeeld hiervan is: de 
Voedselbank. Deze haalt in het hoogseizoen regelmatig 
groenten bij ons op. Ook kopen dorpsbewoners verse 
groenten uit de tuin. Zo blijven we in balans. Dorpsakker 
de Parel is vrij toegankelijk en heel wat mensen genieten 
van een wandelrondje door de tuin. Ben je geïnspireerd, 
wil je meer weten, meegenieten… van harte welkom op 
de Parel!
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De pompoenen steken met hun oranje kleur mooi af tegen het groen van de tuin. De pompoenen steken met hun oranje kleur mooi af tegen het groen van de tuin. 
Op het aspergeloof liggen de waterdruppels als pareltjes. De moestuin is in haar herfsttooi.Op het aspergeloof liggen de waterdruppels als pareltjes. De moestuin is in haar herfsttooi.

A ROCHA ACTIEF

Drie ochtenden in de week 
zijn de Parel vrijwilligers actief vrijwilligers actief 

in de moestuinin de moestuin

Wil je ook actief worden voor A Rocha bij een lokale 
groep? Ga dan naar arocha.nl/lokale-groepen en kijk 
of er een groep bij jou in de buurt is. Heb je interesse 
om zelf een nieuwe groep te beginnen? Neem dan 
gerust contact met ons op via nederland@arocha.org. 
We helpen je graag op weg! 

Adam en Eva aten vegetarisch! God gaf ons alle 
zaaddragende planten en vruchtbomen om van te 
eten. Wauw, God had het dus zo bedacht dat we 
voldoende zouden hebben aan alles wat er op het 
land groeide. Ook de dieren aten planten. Totdat de 
zondeval komt en ook die relatie tot de schepping 
gebroken en verstoord is. Maar ook dan zorgt God! Hij 
geeft ons het ‘groene kruid’ om te eten en gezond te 
blijven. Gen. 1:29 en Gen. 3:18.

Toen gingen we ook vlees eten. Maar wel pas ná de 
zondvloed. Als de ark weer op land stuit geeft God 
ons mensen ook de dieren om te eten. Met het eten 
van vlees komt wél een gebruiksaanwijzing. Om ons 
te beschermen misschien, want té veel vlees is niet 
gezond. Gen. 9:3 en Gen. 9:3-4.

Wist je dat je om brood te maken eigenlijk niet meer 
nodig hebt dan water en meel? Of als we kijken naar 
het volk Israël in de woestijn: water en manna! God 
leert ons in de woestijn eigenlijk al om voorzichtig om 
te gaan met eten. En niet meer te verzamelen dan we 
nodig hebben, want dat vergaat … Doorvertaald naar 
het hier en nu: niet meer ‘kopen’ dan nodig is? Ex. 16.

Oogst niet alles wat er op je land staat maar laat 
ook eens wat liggen, of laat eens wat hangen aan de 
bomen. Maak het op die manier beschikbaar voor een 
ander, voor een arme of iemand die je niet kent maar 
het wel nodig heeft (Lev. 19: 9-10). Of voor de dieren. 
Je zou kunnen zeggen dat Leviticus (ook in andere 
teksten) ons heilzame grenzen stelt. Grenzen niet 
alleen voor onszelf maar ook om te beschermen wat 
kwetsbaar en machteloos is. 

In veel Afrikaanse talen wordt hetzelfde woord 
gebruikt voor ‘boom’ en ‘medicijn’. Dat is niet zo 
gek, want vóór de komst van moderne medicijnen 
waren bomen en planten onze apotheek. Af en toe 
wilde planten eten is niet alleen lekker, maar ook heel 
gezond! In het laatste hoofdstuk van de Bijbel ziet 
Johannes in een visioen een levensboom die niet alleen 
elke maand vrucht geeft, maar waarvan ‘de bladeren 
de volken genezing brachten’ Openb. 22:2. 

VIJF KEER… 
DE BIJBEL 

OVER VOEDSEL OVER VOEDSEL OVER VOEDSEL 

de volken genezing brachten’ Openb. 22:2. de volken genezing brachten’ Openb. 22:2. de volken genezing brachten’ Openb. 22:2. 

Mijn vijandMijn vijand
werd mijn vriendwerd mijn vriend
Mijn ouders hebben een gezin met vijf meiden Mijn ouders hebben een gezin met vijf meiden 
grootgebracht. Mijn vader werkte in het onderwijs, grootgebracht. Mijn vader werkte in het onderwijs, 
dus een regelmatig leven, lange avonden vrij en 12 dus een regelmatig leven, lange avonden vrij en 12 
weken vakantie gedurende het jaar.weken vakantie gedurende het jaar.

Natuurlijk deed hij kerkenwerk, maar hij hield ook Natuurlijk deed hij kerkenwerk, maar hij hield ook 
van scharrelen en tuinieren. Overal gezellig kletsen van scharrelen en tuinieren. Overal gezellig kletsen 
en een grote moestuin. Die tuin was onze vijand, wij en een grote moestuin. Die tuin was onze vijand, wij 
moesten mee om onkruid te wieden, water te putten moesten mee om onkruid te wieden, water te putten 
uit het kanaal… zelden hielpen wij met oogsten. Als uit het kanaal… zelden hielpen wij met oogsten. Als 
meegaand persoon probeerde ik er het beste van te meegaand persoon probeerde ik er het beste van te 
maken. Soms was het gezellig met mijn zussen.maken. Soms was het gezellig met mijn zussen.

Deze vijand werd mijn vriend. Ik ben mijn vader blijven Deze vijand werd mijn vriend. Ik ben mijn vader blijven 
helpen in de moestuin, toen hij 80+ was, deed ik helpen in de moestuin, toen hij 80+ was, deed ik 
het meeste werk, onder toeziend oog van hem. het meeste werk, onder toeziend oog van hem. 
Het moest nog wel op zijn manier, maar daar kon ik Het moest nog wel op zijn manier, maar daar kon ik 
inmiddels wel mee omgaan. Uit elke achtertuin van inmiddels wel mee omgaan. Uit elke achtertuin van 
mijn huis - ik woon nu in mijn tiende huis - kon ik mijn huis - ik woon nu in mijn tiende huis - kon ik 
wel wat eten. Een moestuin is een bron van vreugde, wel wat eten. Een moestuin is een bron van vreugde, 
een echte vriend! Je stopt een paar boontjes in de een echte vriend! Je stopt een paar boontjes in de 
grond en enkele maanden later kan je een hele week grond en enkele maanden later kan je een hele week 
boontjes eten. Wat dacht je van rucola en snijsla, je boontjes eten. Wat dacht je van rucola en snijsla, je 
blijft ervan oogsten.blijft ervan oogsten.

Echt chagrijnig werd ik van zevenblad. Onze tuin Echt chagrijnig werd ik van zevenblad. Onze tuin 
van het negende huis stond er vol mee. Wat heb ik van het negende huis stond er vol mee. Wat heb ik 
gemopperd, die plant heeft zulke lange en breekbare gemopperd, die plant heeft zulke lange en breekbare 
wortels. Elk afgebroken stukje groeit weer uit tot een wortels. Elk afgebroken stukje groeit weer uit tot een 
plant. Als je stukje grond voor het oog ’schoon’ is, plant. Als je stukje grond voor het oog ’schoon’ is, 
wil er toch niets groeien. Totdat ook deze vijand mijn wil er toch niets groeien. Totdat ook deze vijand mijn 
vriend werd!vriend werd!

Inmiddels had ik als hobbykok een Kookstudio en Inmiddels had ik als hobbykok een Kookstudio en 
was ik op zoek naar originele recepten. Tada, groene was ik op zoek naar originele recepten. Tada, groene 
pesto, heerlijk maar die ingrediënten zijn wel prijzig: pesto, heerlijk maar die ingrediënten zijn wel prijzig: 
pijnboompitten, basilicum, goede olie! pijnboompitten, basilicum, goede olie! 

Pesto maak ik nu van boerenkool, spinazie, Pesto maak ik nu van boerenkool, spinazie, 
wortel- of bietenblad, allerhande pitten of noten en wortel- of bietenblad, allerhande pitten of noten en 
jawel …. ZEVENBLAD.jawel …. ZEVENBLAD.

Janneke RoorJanneke Roor

Eigenaresse kookstudio en actief bij lokale groep Eigenaresse kookstudio en actief bij lokale groep 
A Rocha HeuvelrugA Rocha Heuvelrug
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CanadaCanada
Natuurbehoud, wetenschappelijk onderzoek, educatie, 
het zijn zaken waar A Rocha zich met hart en ziel voor 
inzet. Daarbij zijn we vooral praktisch bezig, dichtbij de
gemeenschap waar we wonen en steken we graag de 
handen uit de mouwen. Wist je dat we ook projecten 
uitvoeren die zich richten op duurzame landbouw? Je 
vindt ze oa in Uganda, Kenia, in ons eigen land en ook 
in Canada. We produceren dan voedsel op een lokale 
en ecologische manier met respect voor de natuur, 
en delen dit vervolgens met minder bedeelden. In 
Nederland is de ecologische moestuin De Parel hier een 
mooi voorbeeld van. Je kunt er op pagina 7 meer over 
lezen. Bij A Rocha in Canada hebben ze ook zo’n project.

A Rocha CanadaA Rocha Canada
Het werk van A Rocha Canada begon in 2000 met het 
opzetten van het eerste christelijke natuurcentrum in 
het land en inmiddels zijn er drie centra over het land
verspreid, in British Columbia, Manitoba en Ontario. 
Plekken waar jonge wetenschappers worden opgeleid 
en stage kunnen lopen, waar schoolkinderen van
alles kunnen leren over de natuur, waar mensen 
kunnen meehelpen met klussen, terecht kunnen voor 
eerlijke producten, en waar in de eerste plaats de 
natuur wordt beschermd.

Door mee te helpen worden jong en oud zich bewust 
van het belang van de natuur en de eigen rol in het 
behoud ervan. Want als je dichtbij de natuur staat 
begrijp je ook hoe belangrijk het is om er goed mee om 
te gaan. De missie van Rocha Canada is dan ook om 
mensen en plaatsen te veranderen door Gods liefde 
voor de schepping te laten zien en praktisch na te leven.

Tien jaar geleden is A Rocha Canada begonnen met 
sociale, duurzame landbouwprojecten, waarbij er samen 
met, en met respect voor de natuur, voedsel
wordt verbouwd. Zonder de bodem uit te putten en 
met het streven naar het vergroten van de biodiversiteit. 
Daarnaast zit er altijd een sociaal aspect aan: zorgen 
voor meer welzijn, gezondheid en betere sociale 
omstandigheden voor de mensen die dat nodig hebben.

Wist je dat A Rocha in 21 landen actief is? Op vrijwel Wist je dat A Rocha in 21 landen actief is? Op vrijwel 
alle continenten? Bijvoorbeeld in India, Peru, Nigeria, alle continenten? Bijvoorbeeld in India, Peru, Nigeria, 

Portugal, maar ook in Australië, Kenia en Libanon. Portugal, maar ook in Australië, Kenia en Libanon. 
Daarbij heeft elk land zijn eigen prioriteiten en projecten. Daarbij heeft elk land zijn eigen prioriteiten en projecten. 

Op deze pagina lichten we er een project uit om je Op deze pagina lichten we er een project uit om je 
kennis te laten met het werk van A Rocha wereldwijd.kennis te laten met het werk van A Rocha wereldwijd.

A ROCHA IN …
INTERNATIONAAL 

Brooksdale Environmental Centre
Een van de drie veldstudiecentra van A Rocha Canada vinden we in het westen van Canada: het Brooksdale 
Environmental Centre. Dit 27 hectare grote landgoed aan de Little Campbell River is een gebied dat rijk is aan 
biodiversiteit en dat bestaat uit bossen, een bedreigd rivier-ecosysteem, biologische moestuinen en historische
huizen. Een gevarieerd landschap met een breed scala aan plant- en diersoorten. 

Deze unieke combinatie van kwetsbare natuur en landbouwgrond maakt Brooksdale tot meer dan een 
paradepaardje. Het is ook een plek waar veel onderzoek wordt gedaan naar risicosoorten, biodiversiteit en herstel 
van de natuurlijke leefomgeving van dier- en plantensoorten. Zoals bijvoorbeeld naar de terugkeer van de wilde 
zalm en forel in de rivier.

Brooksdale verwelkomt jaarlijks meer dan 3.000 kinderen, gezinnen en jongeren, van wie velen afkomstig zijn uit 
de achterstandswijken uit de nabijgelegen metropool Vancouver. Ze ervaren en ontdekken zelf de natuur, leren 
van alles over de bomen, dieren en planten op het landgoed en zien met eigen ogen waar hun voedsel vandaan 
komt. Het klussen gebeurt met een grote groep vrijwilligers. Ze planten inheemse bomen en struiken, verwijderen 
invasieve vegetatie, herstellen het ecosysteem en werken aan het vergroten van de biodiversiteit. Iedereen kan 
meehelpen en is welkom. Het is een plek waar gelijkgestemden samenkomen, 
elkaar spreken en waar nieuwe vriendschappen en mooie initiatieven ontstaan.

Met het ‘farm to families’ programma ontvangen minder bedeelden gratis 
voedselpakketten. Verkoop van weekpakketten en giften maken dit mogelijk.

Groenland

Alaska

OttawaOttawa

BrooksdaleBrooksdale


