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Zaandam ■ Onderneming
Spoony, met een subsidie van Jong
Leren Eten Noord-Holland, zit ach-
ter de Gezonde Smikkelweek die de-
ze maandag is begonnen. Alle 120
bso’s die zich hebben aangemeld
ontvangen deze ’Smikkelweek’
voedselpakketten. Hiermee kunnen
begeleiders gezonde groente-activi-
teiten doen. Waaronder het maken
van wortelkwarkbolletjes en eigen
soep met vers geplukte kruiden.

Gedeputeerde Ilse Zaal - van de
provincie Noord-Holland voor eco-
nomie, inclusief onderwijs en land-
bouw - overhandigde maandagmid-
dag als eerste een krat met deze pak-
ketten aan de kinderen van BSO Ba-
bino Hannie Schaft. Het doel van de
actie is om kinderen op een speelse
manier kennis te laten maken met
het bereiden en eten van (lokale)
groentes.

Nick houdt helemaal niet van
wortel, vertelt hij. „Eigenlijk alleen
van appel.” Toch raspt hij er op los.
Als hij het beslag ziet wordt hij wel
enthousiast. „Nu ik het zelf aan het
maken ben wil ik het toch wel proe-
ven”, stelt hij. De Zaanse Ilse Zaal
vindt de reactie van Nick ’goud’.
„Dat is de bedoeling”, zegt Zaal.
„Ook al vinden kinderen groente
niet lekker, is het de bedoeling ze
nieuwsgierig te maken naar wat ze
zelf maken. Zo leren ze voor later
dat groenten hartstikke gezond en
lekker kunnen zijn. Jong geleerd is
oud gedaan.”

Jaydra en Kai helpen thuis vaak
met koken, maar de woorden ’cup-

cakes’ en ’taart’ vallen meer dan
eens. Zaal: „We hopen dat door dit
soort acties kinderen groente lekker
gaan vinden, en ze het ook leuk vin-
den om ermee bezig te zijn. Ze gaan
er ook spelletjes mee doen, op die
manier sluit het project heel erg aan
bij hun belevingswereld. Ook krij-
gen ze groentespelletjes mee naar
huis zodat ze zich thuis met hun ou-
ders zich in groente kunnen verdie-
pen”, aldus Zaal. Verder vindt de ge-
deputeerde het belangrijk dat de
kinderen de Nederlandse origine
van de courgettes en wortels leren
waarderen.

Venkels
Sara Monnik van Spoony had zoveel
animo voor het project niet ver-
wacht. „We dachten dat er misschien
tweeduizend kinderen zouden mee-
doen, maar we zitten over de elfdui-
zend”, vertelt ze. Ze benadrukt dat
de pakketten niet zijn bedoeld om te
spelen met het eten, maar spelen-
derwijs om te gaan met gezond eten.
„Zo willen we de kinderen een ge-

zond eetpatroon aanleren.” In het
pakket zitten onder andere courget-
tes en venkels uit Avenhorn en
puntpaprika’s uit Middenmeer.

Onderzoek
De bso die meedoet aan de Smikkel-
week en het meest inspirerend com-
municeert over het groenteproject,
wint een uitje naar een teler. Dit or-
ganiseert de Noord-Hollandse
streekproductenleverancier Proev-
kantoor, die tevens een deel van de
inkoop en distributie van de pakket-

ten voor zijn rekening neemt. 
Een onderzoek, uitgevoerd in sa-

menwerking met Louis Bolk Insti-
tuut, gaat uitwijzen of zo’n Smik-

kelweek een effectieve en aantrek-
kelijke manier is om voedseleduca-
tie en gezond eten in te zetten op
een bso. 
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’Nu ik toch iets met wortel
kook, wil ik het wel proeven’
Nick (6) doet maandag-
middag zijn best op BSO
Babino Hannie Schaft in
Zaandam om de wortel
die hij heeft gekregen te
raspen. Samen met Jay-
dra (8) en Kai (5) maakt
Nick wortelkwarkbolle-
tjes. Zij en ongeveer elf-
duizend andere kinderen
gaan tijdens de ’Gezon-
de Smikkelweek’ op een
leuke manier aan de slag
met groente. Er doen 120
buitenschoolse opvang-
locaties in Noord-Hol-
land mee. 
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Nick en Jaydra raspen een wortel voor de bolletjes. Die gaan straks de oven in. FOTO’S PASCAL FIELMICH

Gedeputeerde Ilse Zaal overhandigt het krat met voedselpakketten. 

❜❜Kinderen een
gezond

eetpatroon
aanleren


