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Nieuwsbrief bij de start van schooljaar 2021-2022 

 
 
De zomervakantie is voorbij. De scholen zijn weer begonnen en daarmee ook weer de activiteiten van de stichting 
Kind en Voeding. Het betekent niet dat we in de vakantie hebben stilgezeten. In tegendeel. Er zijn veel activiteiten 
geweest. Onder andere zijn te noemen het Foodfestival 2021 in de ‘Mooie Wijken’ van Groningen samen met JOGG 
en de Speeltuinen Centrale, de workshops in Hendrik Ido Ambacht, Zwijndrecht en de workshops in De Lier waar niet 
alleen De grote Ridder maar ook de Prinses op de Erwt werd bezocht. En Louisa was in Maastricht. 
En intussen werkte onze voorzitter, Anita van der Noord, aan de voorbereiding van haar verhaal over het initiatief 
voor de ‘Expeditie Voedselverwondering’. Op 15 september zal zij dit in het kader van de resultaten van de Food 
Forward Track Rabobank Groningen/Drenthe online presenteren. En we verwachten dat jullie allemaal op dit 
initiatief stemmen. Voor nadere gegevens en de inschrijving zie: 
https://sites.rabobank.nl/SloteventFoodForwardGRD/reg.aspx  
Maar eerste een terugblik naar de viering van het tienjarig bestaan. 
 

10 jaar Kind en Voeding 
Wat gaat de tijd snel. Het lijkt al weer zo lang geleden. Op 17 april vierden we met o.a. Nienke Schaap het tienjarig 
bestaan van de stichting Kind en Voeding. Nienke nam ons mee in een webinar over “Hoe blijf je goed in verbinding 
met jezelf en met je collega’s in een digitale wereld”. Een erg toepasselijk onderwerp in de tijd dat veel contacten via 
online verbindingen gaan. Desondanks lukte het de regiocoördinatoren en degene die het proces begeleidt naar een 
meer gedecentraliseerde organisatie om op afstand gezamenlijk de viering te organiseren. En misschien ook wel 
dankzij de online mogelijkheden, want het bespaart veel reistijd bij mensen die over het hele land verspreid zitten. 
Toch was het verlangen om elkaar weer in levende lijve te zien en te spreken duidelijk aanwezig en werd de hoop en 
verwachting uitgesproken dat die mogelijkheid er snel weer is. 
Voorafgaande aan de sessie van Nienke vertelde voorzitter Anita iets over verleden, heden en toekomst van de 
stichting en vertelde Saskia Velthuizen namens de regiocoördinatoren iets over hun verbindende rol. Zowel Saskia als 
Nienke verwezen – zonder dat afgesproken te hebben – naar bladzijden uit ‘De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard’ 
van Charlie Mackesy (vertaald door Arthur Japin). 
Ook werd een filmpje vertoond over de uitreiking van het Oké-vignet aan KDV Bloesem in Twente. Dat was indertijd 
de eerste in Oost-Nederland (https://youtu.be/VRoX5o5XRJw). Dit geeft met name een beetje inzicht in de criteria 
en het hoe en wat van het Oké-vignet. 
  

https://sites.rabobank.nl/SloteventFoodForwardGRD/reg.aspx
https://youtu.be/VRoX5o5XRJw
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Nienke begon haar sessie toepasselijk met ‘Happy 
Birthday’ van Stevie Wonder, mede omdat hij het ook 
heeft over verbinding, het thema van haar verhaal. 
Ook gebruikt zij een van onze uitgangspunten: ‘Alleen 
ga je sneller; samen kom je verder’. Haar verhaal was 
sterk gebaseerd op ‘De reis van de held’ van Joseph 
Campbell: van een slachtoffer mindset naar een groei 
mindset. Zorg dat je leiding geeft aan je leven i.p.v. 
dat je ‘manager’ van je leven bent. En durf daarbij ook 
hulp te vragen. En reflecteer om te zien of we nog wel 
met elkaar in verbinding zijn. Zij legde ook de link naar 
een keuze voor duurzaamheid, voor de SDG’s, de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (zie over 
de SDG’s onze vorige nieuwsbrief). 
 

    

Overigens staan we nog steeds open voor jullie herinneringen over (een deel van) de afgelopen tien jaren. Stuur dat 
naar info@kind-en-voeding.nl.  
 

Kindermenu 2.0 en de Oké-vignetten 
In de afgelopen periode zijn weer verscheidene activiteiten geweest met restaurants. Helaas geen uitgebreide 
feestelijke bijeenkomsten zoals in Groningen vóór de coronapandemie (terug te zien op YouTube: 
https://youtu.be/mgMahsnzK_8), maar beperktere bijeenkomsten georganiseerd door en met de provincie Drenthe 
en met Jong Leren Eten o.a. in Noordenveld in Drenthe en met Jong Leren Eten Friesland in Langweer. 
 

 
 

In de gemeente Noordenveld (Drenthe) zijn kinderen de strijd aangegaan om het lekkerste, leukste en gezondste 
kindergerecht te maken. De winnaar was Sanne Bakker van OBS De Marke in Roden. Ze bedacht het recept Chinese 
pannenkoekjes. Geen betere plek om dit te presenteren dan bij Aziatisch restaurant Merry Gold in Roden. Daar 
komen ze op de menukaart te staan, maar ook in het provinciale Kindermenu 2.0 receptenboekje. 
Deze activiteit was door Anita van der Noord georganiseerd in samenwerking met de stichting Welzijn in 
Noordenveld (WiN). Kinderen werden uitgedaagd om mee te doen aan de receptenwedstrijd in het kader van ‘Geef 
me de (Schijf van) Vijf, Kindermenu 2.0’. Toen bleek dat de Chinese pannenkoekjes gewonnen hadden, was het 
logisch om de prijsuitreiking in restaurant Merry Gold te doen. Eigenaresse Megan Sze en haar team vinden het een 
goed idee om ook gezond Aziatisch eten te promoten onder kinderen. In het nieuwe concept van het onlangs 
verbouwde restaurant wordt maximaal bijgedragen aan maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen en 
worden alle processen erop gericht om voedselverspilling tot het minimale te beperken. 

mailto:info@kind-en-voeding.nl
https://youtu.be/mgMahsnzK_8
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Doordat zij met het kindermenu nu ook voldoen aan de criteria voor het Okë-vignet voor restaurants, is hen op 7 mei 
ook het vignet en bijbehorende certificaat overhandigd. 
In Langweer waren er festiviteiten in brasserie AnderS. Twee groepen van dezelfde school (OBS De Brêge 
Scharsterbrug) hadden de prijs gewonnen voor het lekkerste en gezondste recept in het kader van Kindermenu 2.0 
en mochten dit vieren in de Brasserie. Eigenaar en kok Auke Sonsma zet de gezonde menu’s ook op de kaart en 
verdiende ermee het Okë-vignet en bijbehorend certificaat. 

      
Een trotse winnaar   brasserie AnderS  eigenaar Auke Sonsma met het certificaat 
 

Andere activiteiten in de vakanties 
Daarnaast waren er onder andere activiteiten in Beweegdorp Norg (gemeente Noordenveld), Beijum (Groningen) en 
Maastricht. Van de toegestuurde foto’s hieronder enkele voorbeelden: 
 

    
Fotocollage door Gieneke Tillema van  activiteiten in Beijum en wat Annemieke Grimbergen er gebruikte. 
 

  Louisa Hernandez Tobias bij MosaLira Maastricht 
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Regiocoördinator voor Zuid-Holland 
In het kader van het zich voorstellen van de regiocoördinatoren dit keer Charissa van Meurs. 

 

 

Hi, ik ben Charissa van Meurs en sinds begin dit jaar 
regio coördinator voor Zuid-Holland. 
Samen met mijn gezin woon ik in Delft. Wij hebben twee 
kinderen, een zoon van 3 en een dochter van 5. 
Na de afronding van mijn opleiding natuurvoedings-
adviseur heb ik mij aangesloten bij de stichting Kind en 
Voeding. Gezonde voeding is altijd al belangrijk geweest 
voor mij met twee kleintjes in huis en dit is alleen maar 
meer geworden. Ik sta dan ook helemaal achter het doel 
van de stichting. Mijn kennis wil ik graag delen met ‘onze 
toekomst’ en hun ouders. Bewustwording is de eerste 
stap. 
Na jaren in de bancaire sector te hebben gewerkt ben ik 
sinds een paar jaar zzp’er. Mijn bedrijf heet Coach voor 
Lijf en Bedrijf. Ik coach bedrijven en teams bij veran-
deringen en ‘gedoe’. Daarnaast coach ik mensen om hun 
lijf en leven meer in balans te krijgen. In beide gevallen 
draait het om gedrag en mindset, daarom is het heel 
leuk en goed te combineren. 

 
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te sporten: hardlopen of en lesje Hitt, Gritt of cross boxing in de sportschool. 
Gezellig met mijn gezin op pad: de natuur in of naar de boerderij. En ik vind het belangrijk om veel tijd met vrienden 
en familie door te brengen.  
Mijn streven is om samen met voorlichters in mijn regio de stichting op de kaart te zetten in Zuid-Holland en met 
onze kennis en ervaring heel veel kinderen en ouders bewust en enthousiast te maken voor natuurlijke en gezonde 
voeding. 
 

Expeditie Voedselverwondering 
Voorzitter van stichting Kind en Voeding, Anita van 
der Noord, zet zich ook al enkele jaren in om een 
leer- en ervaarcentrum voor voeding in de 
duurzame voedselketen op te zetten. Deze 
‘Expeditie Voedselverwondering’ heeft ze 
ingebracht bij de Food Forward Track van de 
Rabobank waaraan ze momenteel deelneemt. In 
dat kader zijn enkele teams samen op zoek gegaan 
naar duurzame oplossingen, nieuwe verdien-
modellen en innovaties voor het voedselvraagstuk. 
Op 15 september ’s avonds is het slotevent. Als je 
deelneemt kan je stemmen op haar initiatief, wat 
het kansrijker maakt om het te kunnen realiseren. 
Inschrijven: 
https://sites.rabobank.nl/SloteventFoodForwardGR
D/reg.aspx.  
Intussen zijn bij een school in Roden tijdens één van 
de activiteiten van voorlichters van Kind en Voeding 
filmopnames gemaakt die deels ook terug zullen 
komen bij de presentatie van Anita. Het ging daar 
om gezonde voeding met producten met alle 
kleuren van de regenboog: 

 

 
 

https://sites.rabobank.nl/SloteventFoodForwardGRD/reg.aspx
https://sites.rabobank.nl/SloteventFoodForwardGRD/reg.aspx
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In de volgende Nieuwsbrief 
In de volgende Nieuwsbrief onder andere meer informatie over Maaltyd, het initiatief van SKSG om gezonde 
maaltijden mee te geven aan kinderen in sociaaleconomisch zwakkere wijken. En omdat het natuurlijke, gezonde 
maaltijden zijn, krijgen ook zij het Oké-vignet. 

 


