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Inleiding
Wij danken u voor uw interesse, uw steun maar met name voor uw vertrouwen in wat educatie voor
meisjes in Afghanistan kan betekenen. Van jongs af aan krijgen wij mee hoe belangrijk het volgen van
onderwijs is. Helaas is dit in een land als Afghanistan waar kinderen tijdens oorlogen geboren en getogen
worden anders. Stichting Ariana richt zich middels een studietoelage op het verwezenlijken van educatie
met name gericht op de ondergeschikte rol van meisjes. Wij geloven dat educatie hoop biedt op
onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia onderdrukt worden op
den duur vrijheid zal bieden. Vrijheid, een term die voor veel meisjes in Afghanistan een illusie lijkt te zijn.
Samen met uw giften lijkt Ariana verandering te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.
In deze nieuwsbrief en jaarverslag laten wij u opnieuw zien welke missie u samen met ons steunt. Voorts
willen wij middels deze nieuwsbrief onze donateurs op de hoogte brengen van de studievoortgang van de
meisjes en vrouwen die het afgelopen jaar dankzij de steun van Stichting Ariana onderwijs hebben gevolgd.
Bovendien vindt u in deze nieuwsbrief dankbrieven (van de scholieren en studenten) die uit Afghanistan
gestuurd zijn voor de donateurs. De brieven zijn naar het Nederlands vertaald.
Ook kunt u een kort verslag lezen over het leven van een Afghaanse vrouw in Afghanistan en een indruk
krijgen over het leven wat voor ons hier in Nederland bijna niet voor te stellen is, echter helaas daar de
werkelijkheid blijkt te zijn.

	
  
Het leven van een vrouw in Afghanistan: onderwijs van vitaal belang
Afghanistan is een van de meest uitdagende landen ter wereld om vrouw te zijn. Het leven van
Afghaanse vrouwen is geketend in een vicieuze cirkel van armoede en onderdrukking, die alleen
doorbroken kan worden met behulp van onderwijs. Hieronder zetten wij een aantal factoren op een
rij die bijdragen aan de marginale en kwetsbare positie van vrouwen in Afghanistan, en leggen wij
uit waarom juist investeren in onderwijs voor Afghaanse vrouwen een duurzame bijdrage kan
leveren aan de verbetering van hun sociale en economische positie in het land, en zelfs levens kan
redden.
Lage levensverwachting
De levensverwachting voor vrouwen in
Afghanistan is 61 jaar. Dat is kort: de
levensverwachting voor vrouwen in Nederland
is 82,8 jaar. Er zijn verschillende factoren die
bijdragen
aan
de
relatief
lage
levensverwachting
voor
vrouwen
in
Afghanistan. Het gebrek aan onderwijs voor
	
  

meisjes en vrouwen is daarin een belangrijke
factor: onderzoek wijst uit dat het
verbeteren van de sociaal-economische
positie van vrouwen een direct effect heeft
op
hun
eigen
gezondheid
en
levensverwachting, op die van hun kinderen,
en die van hun gemeenschap.
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Beperkte opleidingsmogelijkheden
Onder Afghaanse vrouwen heeft 85% geen
officiële opleiding genoten, het merendeel is
analfabeet. Van de jongens gaat ongeveer
45% naar school; drie keer zoveel als
meisjes. Veel Afghaanse families staan hun
dochters alleen toe een meisjesschool in de
buurt de bezoeken. Maar zulke scholen zijn
schaars. Ook zien veel families het nut van
een opleiding voor meisjes niet in. Hun
toekomst ligt in het huishouden en
moederschap.
Extremisten
verspreiden
bovendien het idee dat het niet respectabel
is voor meisjes om zich zichtbaar buitenshuis
te begeven. Meisjes worden vaak achter
gesloten deuren gehouden, en bezoeken
geen school.
Gedwongen huwelijk
Terwijl het in Nederland heel normaal is om
pas na je 20 voor het eerst te gaan
samenwonen, en pas rond je 30 te gaan
trouwen, trouwt in Afganistan bijna 60% van
de meisjes voor hun 16e jaar. Dat is meestal
niet
hun
eigen
keuze.
Afghaanse
vrouwenrechtenactivisten vermelden dat tot
80% van de huwelijken in arme
plattelandsgebieden
gedwongen
of
gearrangeerd zijn. Sommige meisjes worden
geruild voor een huwelijk om schulden af te
lossen of een geding op te lossen.
Wijdverspreide armoede dwingt nog steeds
veel ouders om hun dochters te trouwen, om
zo de kosten van het gezin te drukken. Een
oudere, rijkere man betaalt vaak een grotere
bruidsprijs voor een jong meisje.
Deze praktijken worden ook in Afghanistan
zelf bekritiseerd. De Afghaanse regering
veranderde onlangs de wettelijke leeftijd voor
het huwelijk voor meisjes van 16 tot 17 jaar.
Mannen die meisjes onder de 17 jaar willen
trouwen krijgen geen trouwcertificaat meer.
Op papier is dit een grote verbetering. Maar
er wordt niet overal waarde gehecht aan het
officieel laten registreren van een huwelijk. In
de praktijk worden daarom nog veel
huwelijken afgesloten met meisjes die daar
de wettelijke leeftijd nog niet voor hebben
bereikt.
Wanneer een meisje trouwt zal zij meestal
geen school meer bezoeken (ook als zij dat
eerder wel deed), maar zich richten op haar
rol als echtgenote en moeder. Hoewel er
minder jonge meisjes trouwen dan voorheen,
vormen de sociale conventies en tradities
nog steeds een grote belemmering voor de
opleidingsmogelijkheden van meisjes.
e

e

e

	
  

De juridische status van vrouwen is beperkt
in Afghanistan. Volgens de Sharia is de
getuigenis van een vrouw de helft waard van
die van een man, en bij een echtscheiding
zullen de kinderen doorgaans worden
toegekend aan de vader of grootvader.
Wanneer een vrouw een echtscheiding
aanvraagt moet zij bereid zijn haar kinderen
te verliezen. Dat is zelfs in gevallen van
extreem misbruik een duivels dilemma.
Deze onderdrukkende praktijken zijn zeer
gangbaar in zowel landelijke als stedelijk
gebieden, ook al zijn ze vaak in strijd met de
Sharia en de Afghaanse en internationale
wetgeving. Het houdt Afghaanse vrouwen
geketend in het huwelijk. De situatie is
echter niet uitzichtloos: Stichting Ariana
steunt meisjes en vrouwen in Afghanistan in
het volgen van onderwijs, zodat zij
zelfredzaam worden. Niet alleen helpt een
opleiding vrouwen bij het voorzien in hun
levensbehoeften, ook stelt het vrouwen in
staat om kennis te nemen en gebruik te
maken van hun rechten.
Gezondheidszorg
Na de val van de Taliban-regering in 2001
was de moeder- en kindersterfte in
Afghanistan opzienbarend hoog. In grote
delen van het land had de bevolking geen
toegang
tot
enige
vorm
van
gezondheidszorg. De nieuwe regering besloot
daarom tot de invoering van een nationaal
gezondheidssysteem: het Basic Package of
Health Service. Sindsdien zijn verbeteringen
zichtbaar: inmiddels heeft 57% van de
bevolking toegang tot een van de 149
overheidsziekenhuizen of 2106 health
centers. In 2003 was dit minder dan de
helft.
Ook
verkeren
de
gezondheidsvoorzieningen in betere staat en
zijn ze beter verdeeld. Het aantal artsen en
verloskundigen is verdrievoudigd.
Mede dankzij deze verbeteringen is de
kindersterfte gedaald: in 2003 stierf 1 op de
5 kinderen voor zij de leeftijd van 5 jaar
bereikt hadden, nu is dat 1 op de 10. Dat is
echter nog altijd onacceptabel hoog. Om de
kindersterfte verder terug te dringen moet er
iets veranderen aan de schrijnende armoede
in het land. Op dit moment is 59,3% van de
kinderen onder de 5 jaar chronisch
ondervoed. De verbetering van de
economische mogelijkheden voor vrouwen in
Afghanistan is dus van levensbelang. De
toegang tot onderwijs is daarvoor
onontbeerlijk.
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Ook de prevalentie van moedersterfte is nog
altijd hoog: 4 op de duizend. Ook deze
cijfers kunnen door onderwijs voor vrouwen
en meisjes (deels) worden teruggedrongen.
Veel Afghaanse vrouwen bevallen thuis
zonder hulp van een arts, omdat de
aanwezigheid van een mannelijke arts als
beschamend wordt gezien. Het opleiden van
vrouwen tot verloskundige of arts kan dus
levens redden. Stichting Ariana steunt ook
jonge vrouwen die op deze wijze een
concrete bijdrage willen leveren aan het
verbeteren van de gezondheid in hun
gemeenschap.

prostitutie terecht. Vrouwen die kunnen
lezen
en
schrijven
hebben
meer
mogelijkheden. Maar nog beter zijn de
vooruitzichten voor vrouwen die middels een
afgeronde opleiding kennis en vaardigheden
hebben opgedaan waarmee zij zichzelf en
hun kinderen duurzaam kunnen onderhouden.
Economische mogelijkheden,
professionele ontwikkeling,
zelfontplooiing
In een cultuur die vrouwen verbiedt om in
het openbaar te verschijnen en waarin maar
weinig opleidingsmogelijkheden voor meisjes
bestaan, genieten Afghaanse vrouwen maar
weinig economische mogelijkheden. Zij
worden vaak beperkt tot huishoudelijk werk
en zijn volledig afhankelijk van hun
echtgenoot of mannelijke familieleden. Het
bieden van onderwijs aan vrouwen in
Afghanistan is een belangrijke strategie voor
het verbeteren van hun sociaal-economische
positie,
gezondheid,
en
emancipatiemogelijkheden. Dankzij onze
donateurs kan Stichting Ariana bijdragen aan
het
vergroten
van
de
de
opleidingsmogelijkheden voor meisjes en
vrouwen in Afghanistan.

Zelfredzaamheid
De gemiddelde leeftijd van een Afghaanse
weduwe is 35 jaar oud. Dat komt deels
omdat veel mannen gestorven zijn tijdens de
gewapende conflicten in het land, maar ook
omdat oudere mannen veel eerder sterven
dan hun kindbruiden. Van de weduwen in
Afghanistan is 94% analfabeet. De meesten
van hen hebben meer dan vier kinderen te
onderhouden. Volgens de sociale conventies
worden weduwen en wezen onderhouden
door de familie van hun echtgenoot,
bijvoorbeeld door een overlevende broer te
huwen. Maar in een land getekend door
schrijnende
armoede
is
dergelijke
ondersteuning niet altijd mogelijk.
Weduwen zonder mannelijke bescherming
hebben weinig opties. Velen zien zich
gedwongen om te bedelen of komen in de

(Bron: 1) UN Data, CIA World Fact Book,
Afghanistan Relief Organization; 2) Martijn vink, 0110-2014, Gezondheidszorg Afghanistan krabbelt
langzaam op. Over de grens/ Medisch contact)

Studieresultaten Stichting Ariana schooljaar 2013-2014
Middels deze nieuwsbrief willen wij onze donateurs op de hoogte brengen van de studievoortgang
van de meisjes en vrouwen die het afgelopen jaar dankzij de steun van Stichting Ariana onderwijs
hebben gevolgd. Het schoolsysteem in Afghanistan verschilt uiteraard van het Nederlandse.
Voordat wij de studieresultaten bekend maken willen om deze reden voor uw begrip een korte
uitleg hierover geven.
Foto 1 (2014) in het kantoor van het Education
centre for Women (ECW) te Kabul: Ariana-studenten
en -scholieren samen met mw. Malika Qanee (directeur
ECW) en Rabia Jalalzai (vrijwilliger Stichting Ariana).
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Foto 2 (2014) in het kantoor van het Educational
Centre for Women (ECW) te Kabul wordt de
maandelijkse studietoelage overgedragen aan een
scholiere.
Van links naar rechts: Ariana-scholier, Rabia J.
(vrijwilliger Stichting Ariana) en mw. Malika Qanee
(directeur ECW).

	
  
Academisch jaar:
Voor basis- en middelbare scholieren begint het schooljaar op 20 maart en eindigt op 20
november;
Voor studenten begint het academisch jaar op 20 maart en eindigt op 20 januari;
In februari vindt het Concoursexamen plaats. Dit is een gestandaardiseerd staatsexamen
voor scholieren. Op basis van de resultaten wordt bepaald tot welke vervolgopleidingen de
scholier toegang krijgt.
Studieduur:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Rechtsgeleerdheid
Geneeskunde
Economie
Literatuur
Techniek en Engineering
Lerarenopleiding
Management en organisatie
Banking Institute
Electric Mechanic Institute
Ariana Institute
Bibi Aisha Sediqa Instute
Religious University
Salam University (Sharayat)
Computer Science Faculty
Abo Ali Sina Balkh
Kasirul Rashta Baghram University
Ghawhar Shad university
Tabish university
Ghalib university

4 jaar
7 jaar
5 jaar
4 jaar
4 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
4 jaar
5/4 jaar
5/4 jaar
5/4 jaar
5/4 jaar

Tabel 1: Duur studies in Afghanistan

De Afghaanse middelbare school kent geen Tweede Fase met keuzevakken. Alle middelbare
schoolleerlingen moeten de volgende vakken met een voldoende afronden om hun diploma te
halen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
	
  

Dari (officiële taal van Afghanistan)
Pashto (officiële taal van Afghanistan)
Moderne vreemde taal
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Scheikunde
Biologie
Natuurkunde
Tekenen/kunst
Naaien
Economie
Sport

Resultaten van scholieren en studenten die in 2014 een studietoelage ontvingen
Zeven van de zeventien scholieren die een toelage van Stichting Ariana hebben ontvangen hebben
in november 2014 met succes hun middelbare schoolopleiding afgerond. Deze zeven scholieren
hebben momenteel wintervakantie. Ook tijdens de wintervakantie ondersteunt Stichting Ariana deze
scholieren. Met deze ondersteuning volgen de meisjes cursussen om zich voor te bereiden op het
landelijke Concoursexamen in Februari. De resultaten van dit examen bepalen tot welke
vervolgopleiding zij toelating krijgen.
Scholieren:
Name
1.
Khoshboi J.A.
2.
Karima A.A.
3.
Asma K.A.
4.
Mahnaz A.H.
5.
Sakina R.A.
6.
Soma S.M.
7.
Nahida H.S.
8.
Arezo S.M.
9.
Amina A.S.
10. Mursal M.S.
11. Sonia G.N.
12. Suria S.
13. Affefa A.H.
14. Yasmin A.F.
15. Florans S.R.
16. Marina G.
17. Nilofar G.H.

Class
Class 9
Class 9
Class 10
Class 11
Class 11
Class 11
Class 11
Class 11
Class 11
Class 11
Class 12
Class 12
Class 12
Class 12
Class 12
Class 12
Class 12

Graduation date
November 2017
November 2017
November 2016
November 2015
November 2015
November 2015
November 2015
November 2015
November 2015
November 2015
November 2014
November 2014
November 2014
November 2014
November 2014
November 2014
November 2014

Tabel 2: Scholieren die maandelijks een financiële ondersteuning ontvangen hebben in 2014

Op 20 januari 2015 studeren elf van de tweeëndertig studenten af die in 2014 maandelijks een
studietoelage ontvingen. In tabel 3 zijn de studierichtingen te zien waarin zij hun diploma’s zullen
behalen. Zo gaan zes studenten in rechtsgeleerdheid afstuderen, en hebben anderen hun studie in
Godsdienst en Levensbeschouwing met succes afgerond. De leerlingen gemarkeerd in geel zijn de
studenten die in deze afstuderen. Dit betekent dat Stichting Ariana hen vanaf januari hen niet
meer financieel zal ondersteunen.
NB. De begroting en het financieel verslag worden niet op de website gepublicieerd maar per post naar donateurs verzonden. 	
  

Studenten:
Name
1.
Aqila M.A.
2.
Benazir D.M.Z.
3.
Ellah M.Y.
4.
Benafsha M.M.N.
5.
Sahar A.R.
6.
Muzhgan A.K.
7.
Nasima R.A.
8.
Sonia M.D.
9.
Bano B.
10. Nigina M.Z.
	
  

Study
Rechten
Rechten
Rechten
Rechten
Rechten
Rechten
Rechten
Rechten
Rechten
Geneeskunde

Class
Class 2
Class 2
Class 3
Class 4
Class 4
Class 4
Class 4
Class 4
Class 4
Class 1

Graduation Date
Jan 2017
Jan 2017
Jan 2016
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2015
Jan 2021
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Zainab S.A.
Fazela S.R.
Marghalari H.
Sabira A.A.
Noorani M.M.
Shughofa A.J.
Fahima A.J.
Malina S.
Lima A.S.
Atifa M.N.
Najwa M.Q.
Shafiqa G.M.
Marwa E.
Tahira M.A.
Brishna G.M.
Bilqis A.W.
Wahida G.S.
Mursal N.
Khosbooi N.M.
Freshta Z.
Gulsoma M.R.
Samia M.A.

Geneeskunde
Class 2
Geneeskunde
Class 3
Geneeskunde
Class 3
Geneeskunde
Class 3
Geneeskunde
Class 4
Godsdienst
Class 4
Salam university
Class 2
Estiqlal Maihan
Class 2
Ariana institute
Class 2
Bibi Aihsa Sediqa Institute Class 2
Economy
Class 4
Banking institute
Class?
Literature university
Class 1
Computer Science Faculty Class 3
Management institute
Class 1
Abo Ali Sina University Class 3
Electronic Mechanic institute Class 2
Tabish university
Class 2
Ghalib university
Class 2
Ghalib university
Class 2
Ghawhar Sh. university Class 2
Engineering univ.
Class 2

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

2020
2019
2019
2019
2018
2015
2017
2017
2015
2015
2016
2015
2018
2016
2016
2016
2015
2017
2017
2017
2017
2017

Tabel 3: Studenten die maandelijks een financiële ondersteuning ontvangen hebben in 2014

Ariana-studenten aan het woord
We hebben als bestuur veel contact met de scholieren en studenten die we met behulp van uw
giften financieren. Zij sturen ons dan ook geregeld dankbrieven die inzicht geven in hun situatie en
wat de invloed van de Stichting Ariana is op hun leven. Hieronder volgen twee brieven die vertaald
zijn uit het Dari.
Scholiere Affefa A.H heeft onlangs haar middelbare schoolopleiding afgerond, en vertelt dat
Stichting Ariana haar in staat heeft gesteld verder te leren:
Geachte allen,
Mijn naam is Affefa A. en ik zit nu in mijn laatste jaar van de middelbare school (klas 12). Graag
wil ik u allen langs deze weg ontzettend bedanken voor de hulp en steun die u mij hebt geboden.
Zonder uw hulp was het niet mogelijk geweest om mijn schoolopleiding voort te zetten. De eerste
keer dat ik financieel hulp van de Stichting Ariana ontving, zat ik in groep 7. Sindsdien is er met
dank aan de Stichting Ariana veel verandert in mijn leven. Dankzij jullie heb ik mijn onderwijs op
een moeiteloze wijze kunnen vervolgen. Ik heb de afgelopen jaren veel verschillende cursussen
kunnen volgen, en ben daardoor veel beter gaan presteren op school.
Zoals eerder al vermeld ben ik momenteel dus nog een scholier en zit ik in mijn laatste jaar van de
middelbare school, dit wil zeggen dat ik binnenkort mijn diploma van de middelbare school zal
behalen. Na het behalen van het diploma ben ik van plan deel te nemen aan het Concoursexamen
dat jaarlijks plaatsvindt.
Tot slot wil ik u namens mijn familie en mijzelf heel erg bedanken voor uw zorgen en uw hulp. Uw
hulp is zeer welkom en essentieel geweest bij het voortzetten van mijn onderwijs.
Met vriendelijke groeten,
Affefa
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Dankbrief van Tahira M., een studente die met steun van Stichting Ariana een vervolgopleiding
heeft gevolgd:
Lieve zusters in Holland,
Zoals voordezen met u gedeeld, zijn mijn ouders tijdens de oorlog overleden. Ik ben zelf
gehandicapt geraakt, omdat een arm en een been geamputeerd moesten worden om mij in leven
te houden. Ik ben altijd zeer verdrietig geweest en had al mijn hoop in het leven verloren. Ik kon
absoluut niet accepteren dat ik een arm en een been had verloren. Mijn familie heeft mij enorm
geholpen om door deze moeilijke tijden te komen. Zij hebben mij ondanks mijn handicap gesteund
en uiteindelijk overtuigd om alsnog naar school te gaan. Ondanks financiële problemen heb ik de
middelbare school met goed resultaat kunnen afronden.
Vervolgens heb ik deel genomen aan het Concoursexamen en ik heb de toetsen gelukkig met
voldoende resultaat behaald. Na het behalen van het Concoursexamen was ik enorm verheugd om
te gaan studeren. Echter was studeren financieel gezien niet mogelijk voor mij. En juist in deze
wanhopige situatie vertelde een medestudent mij over de Stichting Ariana, die financiële hulp biedt
aan vrouwen die graag naar school willen, of willen studeren.
Ik heb daaropvolgend contact genomen met Malika van Stichting Ariana. Zij heeft nadien contact
opgenomen met u. Dankzij uw hulp ben ik in staat geweest om te studeren. Daarnaast heb ik vele
computer- en softwarecursussen (Tolo-cursussen) gevolgd. Dit allemaal was zonder uw
ondersteuning niet mogelijk geweest.
Momenteel ben ik werkzoekende als lerares op de middelbare school. Wegens mijn handicap neemt
echter niemand mij aan. Zij zijn van mening dat mijn handicap het onmogelijk maakt om als lerares
te functioneren. Ik ben ondanks de vele teleurstellingen alsnog van plan om een baan te vinden en
financieel onafhankelijk te worden.
Ik wil u hartelijk bedanken voor uw steun. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder uw gulheid.
Groeten,
Tahira M.
Kookworkshop en catering door Stichting Ariana
Wist u dat u Stichting Ariana ook kunt uitnodigen om een workshop Afghaans koken te verzorgen
bij in de buurt? Wij nemen alles mee om de kookworkshop tot een geslaagd einde te brengen; een
gezellige Afghaans-Nederlandse sfeer, een professionele begeleider, verse ingrediënten, en kennis
van de wereldwijd geroemde Afghaanse keuken. U heeft een ruime keuze uit diverse Oosterse
menu’s die u onder het genot van een drankje samen met uw al bijpratende gezelschap en onze
hulp mag komen bereiden en eten.
Liever niet zelf aan de slag? We kunnen ook een open buffet met Afghaanse lekkernijen
verzorgen.
Voor boekingen en vragen kunt u contact opnemen met de bestuursvoorzitter en contactpersoon
van de Stichting: Mw. Wahedi via stichtingariana@gmail.com.

Foto’s Stichting Ariana: een impressie van een open buffet in 2014 voor de vrijwilligers van Stichting Humanitas in
Maastricht. Stichting Ariana verzorgde voor ca. 30 personen een lunch bestaande uit Afghaanse lekkernijen.
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Foto’s Stichting Ariana: een impressie van gerechten bereid tijdens kookworkshops en voor open buffetten in 2014.

Afghaans kookboek: “Moeders gerechten”
Het Afghaanse kookboek “Moeders gerechten” samengesteld door Parwin Zamani (oud bestuurslid
Stichting Ariana) en Massoud Hassani is herdrukt. U kunt het boek bestellen voor 15 euro. Deze
prijs is inclusief verzendkosten. De opbrengst van de verkochte boeken wordt gebruikt voor de
maandelijkse studietoelage voor de studenten en scholieren van Stichting Ariana.
Voor bestelling en vragen kunt u contact opnemen met de bestuursvoorzitter en contactpersoon
van de Stichting mw. Wahedi via stichtingariana@gmail.com.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Foto: Het boek “Moeders gerechten” tussen andere kookboeken bij Selexyz. (bron: moedersgerechten.blogspot.nl).
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