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Justin heeft een hersenbeschadiging
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Lisa (9), Chloé (7) en hun hond Diego

Trucjes leren tijdens circusles

samen bami maken op school

Kadriye snijdt de paprika’s.

Aya bakt roerei.
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CENTRUM – Kadriye (11), Stacy (10), Bertug (10)
en Aya (12) van basisschool Augustinus kregen
op maandag 4 maart kookles van kok Inge van
Resto VanHarte. Ze maakten bami voor 165
overblijvers en alle juffen en meesters.
Tekst: Suzanne Huig

‘Iedere week krijgen een paar kinderen kookles’,
zegt Stacy. ‘Ik moet later voor mezelf kunnen
koken. Ik vind het daarom fijn dat ik op school
een beetje leer koken’, zegt Kadriye. De
leerlingen bakken één voor één roerei. ‘Ik doe een
beetje olie in de pan. Ik breek daarna voorzichtig
10 eieren en giet ze in de pan. Ik roer de eieren
door elkaar met een spatel’, legt Aya uit.

Bertug kookt de groenten.
Voorzichtig snijden

De leerlingen snijden verschillende groentes.
‘Snijd voorzichtig. Maak een klauw van je hand
en vouw je vingertoppen naar binnen. Als je
rechts bent, maak je een klauw van je linkerhand.
Als je links bent, maak je een klauw van je
rechterhand. Tijdens het snijden gaat je klauw
steeds een stukje naar achteren. Je snijdt op
deze manier niet snel in je hand’, legt Inge uit.

Gezond gerecht

Kadriye bakt de paprika. ‘Ik weet dat de paprika
goed gebakken is als hij zacht is’, zegt ze.
Bertug schept de gebakken en gekookte groentes
in de pan bij de noedels. ‘De bami die wij maken

Stacy mengt alles door elkaar.
is heel gezond omdat er veel groentes in zitten.
Bijvoorbeeld Chinese kool, paprika, paksoi en
doperwten. In groentes zitten vitamines. Die
zijn goed voor je lichaam’, zegt Bertug.

Saus maken

Aya en Stacy maken een saus voor in de bami.
‘We mengen 4 verschillende kruiden door elkaar.
5 theelepels kurkuma, 5 theelepels laos,
5 theelepels korianderzaad en 2 eetlepels
komijn’, zegt Stacy. Aya: ‘We schenken er 400
milliliter ketjap bij.’ De meiden schenken de
saus in de pannen met bami. ‘Het eten is klaar.
We kunnen de pannen naar de leerlingen en
leraren brengen’, zegt Aya.

