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NOUR STELT 
VRIENDINNEN GERUST

Deze situatie is moeilijk, 
maar biedt ook nieuwe kansen



Beschermende hand

We hebben onze adem 
ingehouden. Bij veel van de azc’s 
in Nederland wordt het sanitair 
of de keuken met een grote 
groep mensen gedeeld. Juist de 
zaken die je níet wilt delen als 
je gevaar loopt op besmetting 
op corona. De azc’s werden stuk 
voor stuk gesloten voor bezoek. 
We konden er niet komen. 
Begrijpelijk. Bij een reëel risico 
op een brede uitbraak moet je 
voorzichtig zijn.

Vaak leven complete gezinnen 
op één kamer. Als asielzoekers 
alleen zijn gekomen wonen ze 
vaak met meerdere onbekenden 
in een ruimte. Soms spreken 
ze elkaars taal niet eens. En 
dan ook nog eens matige 
wifi op de meeste azc’s… 
In de pers hebben we veel 
verhalen gehoord van gewoon 
Nederlandse gezinnen die 
moesten improviseren met de 
ruimte. Het kan dus nog een 
stuk lastiger. 

Onze vrienden op het azc 
hebben vaak ruime ervaring met 
angstige situaties. De verhalen 
die we bij Gave hoorden 
waren over het algemeen 
dan ook verhalen van rust. Er 
was meeleven en solidariteit. 
Natuurlijk waren er ook mensen 
die de regels met voeten traden 

en ontstonden er conflicten. 
Maar het bleef de uitzondering. 
Er is veel gedaan om de mensen 
te helpen op een goede manier 
de dag door te komen. Vanuit 
het Gave-netwerk zijn onder 
andere spelletjes ingezameld 
en uitgedeeld, video’s gemaakt, 
via videobellen gesprekken 
gevoerd en online bijbelstudies 
gehouden.

Er is indrukwekkend hard 
gewerkt door het azc personeel, 
met name op het gebied van 
voorlichting. Dat is moeilijk, in 
vele verschillende talen, vaak 
met bewoners met beperkte 
basale medische kennis. Er 
moest ook gerekend worden met 
dramatische scenario’s, waarin 
het uit de hand zou lopen door 
onvoldoende ruimtes en middelen 
om het probleem te hanteren. 

Het is -zeg ik met voorzich-
tigheid, het is nog niet voor-
bij- goed gegaan. Er zijn kleine 
uitbraken geweest, voor zover 
we weten zonder dodelijke 
slachtoffers. Het liep niet uit de 
hand. Een beschermende Hand 
hing boven het azc.

Jan Pieter  
Mostert,
directeur   

Website voor 
vluchtelingen
Gewoon contact is onmogelijk in 
coronatijd. Daarom is Gave gestart met 
een nieuwe website voor vluchtelingen: 
www.komopdethee.nl. Via een website 
met filmpjes, social media en chat-mo-
gelijkheden gaan we voor o.a. kinde-
ren, jongeren en taalgroepen verbin-
dingen tot stand brengen. Nu vind je 
al een voorproefje in het Tigrinya voor 
Eritreeërs.

Liedbundel
Er is een update van Gave Songbook. 
De digitale liedbundel bevat 
christelijke liederen in diverse talen 
die eenvoudig meezingbaar zijn. 
Nieuw zijn de talen Chinees, Frans 
en Russisch. Via YouTube zijn de 
liederen inclusief fonetische teksten 
beschikbaar. 

COLUMN KORT 
NIEUWS

COLOFON
Gave maakt kerken en christenen 
bewust van de bijbelse roeping om 
vluchtelingen gastvrij te ontvangen. 
Gave helpt christenen om vluchtelingen 
te zien, lief te hebben en een plek te 
bieden in de christelijke gemeenschap.

De stichting aanvaardt Gods Woord, de 
Bijbel, als grondslag voor haar handelen.
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Vormgeving:
V1 Communicatie

Kijk op www.komopdethee.nl

Zie www.gave.nl/songbookwg

De coronacrisis maakt creatief. Ontdek de twintig verschillen op deze 
cartoon in azc-setting. Getekend door Firas Aboud (www.takeitvisual.nl). 

Check www.gave.nl/lockdown als u ze gevonden hebt.



Het Syrische gezin Badawi vlucht 
in 2014 naar Turkije. Hun huis in 
Aleppo was, een week na hun vertrek, 
gebombardeerd en leeggeroofd, en 
hun achtergebleven buren gedood. In 
Istanbul moet de elfjarige Nour, met 

haar broer en zus, in een 
kledingfabriek werken, van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds. Jarenlang naait 
Nour snel-snel-snel kleding. Ze hoopt 
het nooit weer te moeten doen.

Telefoontje
Twee jaar later, in 2016, vertrekt haar 

broer Mohamed, met een oom en 
neef, vanuit Istanbul naar 

de kust, omdat hij 
last heeft 

van het 

voortdurende racisme. Met een 
rubberboot vaart hij naar Griekenland. 

“Mijn moeder kon nachtenlang niet 
slapen omdat veel mensen tijdens 
de overtocht doodgaan”, weet Nour. 
Mohamed loopt en treint na een 
geslaagde boottocht naar het noorden 
van Europa, en vraagt asiel aan in 
Nederland. “Mijn broer moest zuinig 
zijn met het versturen van berichten 
omdat hij zijn telefoon niet kon 
opladen”, vertelt Nour. “We hadden 
tijdens zijn reis nauwelijks contact.” 
Wat was het gezin blij toen Mohamed 
belde dat hij veilig was.

Doktersassistente
In 2018 vliegt het gezin Badawi voor 
gezinshereniging naar Nederland 
en krijgt een huis toegewezen in 
Barneveld. Nour vindt het lastig dat 
ze geen Nederlands spreekt en geen 
vrienden heeft. Gelukkig maken 
buurtgenoten haar wegwijs en kan ze 
na de zomervakantie naar school. Ze 
krijgt vrienden, leert Nederlands en 
maakt plannen om naar het ROC te 

“Mijn moeder denkt dat ik niet snel ziek zal worden 
omdat ik opgegroeid ben in Syrië waar de lucht vervuild 
was door alle bombardementen”, vertelt de 17-jarige 
Nour Badawi die ruim twee jaar in Nederland woont. 
Bovendien had de familie Badawi tijdens de oorlog geen 
geld meer voor eten en moest Nour elke dag oud brood 
eten. “Wij zijn daardoor hard geworden”, zucht Nour. 
“Het was echt moeilijk.”

Tekst: Henrique Klamer
Foto’s: Jaco Klamer
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NOUR
BADAWI
STELT VRIENDINNEN EN 
KLASGENOTEN GERUST

“Met ons is 
het ook goed 
gekomen”

Kijk op achterkant 
Weergave voor Nours 
favoriete recept.

gaan, want ze wil graag in een ziekenhuis 
doktersassistent worden. 

Ze wil echt mensen helpen. Tijdens 
de oorlog in Syrië zag Nour veel dode 
en gewonde mensen die ze niet kon 
bijstaan omdat dat te gevaarlijk was. 
Door alles wat ze meemaakte, wilde ze 
zelf soms niet meer leven. Nog steeds 
droomt ze over wat ze meemaakte en is 
ze bang om in het donker alleen buiten 
te zijn.

Besmettelijk
“Ik miste school, ik miste de docenten 
en mijn vriendinnen”, zegt Nour die 
tijdens de coronacrisis online lessen 
volgde. “Toen ik van de ziekte corona 
hoorde, was ik niet bang omdat het 
leven in Syrië gevaarlijker was, maar toen 
die vreemde, besmettelijke ziekte in veel 
landen uitbrak, werd ik steeds banger.” 

Nour begrijpt de Nederlandse uitleg 
van maatregelen die genomen zijn om 
het coronavirus de kop in te drukken; 
voor haar ouders is uitleg in het 
Arabisch plezierig. “Mensen praten 

met ons over corona en vertellen wat 
we moeten doen”, zegt ze. “Het is fijn 
dat ze dat doen.”
Terwijl haar moeder tijdens de 
lockdown thuisblijft met haar eenjarig 
zusje Maria, werkt Nour gewoon bij 
de Wibra, waar ze afstand houdt 
en handen wast om besmetting te 
voorkomen. Nour hoopt dat de ziekte 
snel onder controle is. 

Eén groot feest
In 2019 maakt Nour kennis met Gave: 
ze gaat naar het Gave-festival en 
neemt deel aan het Gave-kamp. “Het 
was echt heel, heel, heel leuk”, zegt 
Nour, die, eenmaal weer thuis, van 
heimwee moest huilen. Nour schreef 
zich direct in voor het Gave-kamp van 
2020, in Lunteren, en hoopt dat ze 
nu het kamp niet doorgaat desnoods 
met een klein groepje kan kamperen 
zodat ze samen kunnen kletsen, eten, 
zwemmen en dansen.
Nour mist de meiden van de 
meidenclub met wie ze elke twee 
weken bowlt, spelletjes doet, of thee 
drinkt en een taartje eet. Koningsdag 

kon ze dit jaar ook niet vieren. Vorig 
jaar kleurde ze een vlag op haar wang, 
trok een oranje shirt aan en ging met 
haar vriendinnen naar Arnhem: het was 
één groot feest.

Videobellen
Vriendinnen spreekt Nour via 
WhatsApp, Skype of videobellen, maar 
ze zou ze liever gewoon ontmoeten. 
Nour maakt zich zorgen om haar 
zwangere zus, die achterbleef in Turkije. 
Zij moet voor zwangerschapscontroles 
naar het ziekenhuis waar een nichtje 
besmet raakte met het coronavirus. Ze 
bidt voor de veiligheid van iedereen, 
voor haar zus in Turkije, en voor mensen 
met corona.

Ondertussen stelt Nour vriendinnen 
en klasgenoten gerust. “Ik weet zéker 
dat het weer goed komt, want met ons 
is het ook goed gekomen”, zegt ze. 
“Mensen zijn slim en zullen een vaccin 
ontwikkelen tegen corona. Dan wordt 
alles beter.”



Vanaf het begin van de coronacrisis ontwikkelt en verzamelt Gave manieren om onze 
missie, met fysieke afstand, toch waar te maken. Juist nu is het zo belangrijk dat we 
omzien naar mensen in kwetsbare posities, zoals mensen in het azc. Op deze pagina 
vindt u ideeën en initiatieven. Hebt u ook een mooie actie gehouden? We horen het 
graag van u.

Kijk voor ideeën op www.gave.nl/contactincoronatijd

Vluchtelingen 
verrastin Zoutkamp
In azc Sneek zijn meerdere mensen besmet geraakt 
met corona. Ze zijn overgebracht naar een kazerne 
in Zoutkamp, om de andere bewoners in azc Sneek 
te beschermen. Twee Gave-collega’s hebben de 
vluchtelingen verrast met een bloemetje en een 
leuk pakketje. Dankzij de steun van de lokale 
kerken was dit mogelijk.

Leuke activiteitenkaartjes
Voor kinderen en vrouwen heeft Gave activiteitenkaartjes 
ontwikkeld die u digitaal door kunt sturen. Bijvoorbeeld 
een ballonnenspel of een kruidentuintje maken. Met de 
spel- of activiteitsuggestie helpt u vluchtelingengezinnen 
in deze moeilijke tijd én het is een leuke manier om in 
contact te blijven. Het is extra leuk 
als u zelf ook het 
spel of de activiteit 
doet en daar een 
foto of filmpje van 
meestuurt. 
Dat motiveert. U 
doet iets samen, 
maar dan op afstand.

CORONA-SITUATIE
EN AANBOD GAVE

Mondkapjes maken
In Sneek zijn stoffen mondkapjes gemaakt voor de bewoners 
van het azc waar corona was uitgebroken. De lokale kerkelijke 
werkgroep heeft de 130 mondkapjes verstuurd naar een 
Iraanse voorganger in Leeuwarden. Hij zal er zorg voor dragen 
dat ze verdeeld worden onder de vluchtelingen in Sneek. 

Nadat de vrouwenochtenden bij azc Luttelgeest niet 
meer door konden gaan, wilde Gave-medewerker Flora 
de vrouwen op een andere manier blij maken. Iedere 
vluchteling kreeg (op gepaste afstand) twee rozen, een 

voor zichzelf en een om uit te delen aan iemand die wel 
een bemoediging kon gebruiken. De vrouwen stuurden 
enthousiaste reacties naar Flora: “Thanks alot dear Flora 
for nice flowers God bless you”

Zoomen met jongeren 
De jongeren van Connect Us missen hun mooie avonden, 
maar 'ontmoeten' elkaar nu digitaal via Zoom. Real-life 
Connect Us avonden zijn heel erg leuk, maar dit komt 
qua hilariteit zeker in de buurt.

Nu in Nijkerk de vrouwenochtenden voor statushouders 
niet door konden gaan, ging het team bij de vrouwen langs 
en bracht een bosje bloemen langs. “Met de één had ik 
een babbel op de stoep, de ander sprak ik achter glas en 

de derde nodigde mij in haar tuin uit om op anderhalve 
meter van elkaar te zitten. Maar waar het om ging was dat 
we ontmoeting hadden, dit soort momenten schept toch 
verbinding.”

Verbinding met vrouwen

Bloemen in Luttelgeest
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Webinar kinderwerk
De trainingsdag voor kinderwerkers die Gave samen 
met Evangelie & Moslims organiseerde kon helaas 
niet doorgaan. Als vervanging zijn er vijf webinars 
aangeboden. De veertig deelnemers leerden via Zoom 
o.a. over gezinscultuur en bidden. Een reactie: “Ondanks 
alle beperkingen van de online webinars vond ik het 
fijn dat we op deze manier toch in contact konden 
komen. De praktische tips waren zeer waardevol en de 
achtergrondkennis die werd gegeven helpt om kinderen 
beter te begrijpen.”



GAVE-GESCHIEDENIS
2003-2011
Gave bestaat 25 jaar. We zijn 
dankbaar dat we al die tijd tot zegen 
konden zijn voor vluchtelingen en 
christenen die met hen contact 
hebben. We kijken nu terug op de 
periode van 2003 tot 2011. 2003-2011 2012-20191994-2002

Groei werk onder Somaliërs
Met de komst van medewerker Simon van Dijk (pseudoniem) 
in 2008 groeide het werk onder Somaliërs. In de grotendeels 
islamitische bevolkingsgroep is christen-zijn een risicovolle 
uitzondering. Simon: “Twee maanden nadat we ons werk 
onder Somaliërs begonnen zaten er al zestien Somalische 
christenen in onze woonkamer. Zij werden ons als rijpe vruch-
ten in de schoot geworpen en wij hoefden ze alleen maar te 
verzamelen. Pas later begrepen we hóe bijzonder dit was. 
Nog nóóit was er tot op dat moment zo'n grote groep Soma-
lische christenen in Europa samengekomen.”

Arabische 
zomerconferentie
Vanaf 2003 groeide het aantal 
deelnemers van de Arabische 
zomerconferentie. Ruim 
driehonderd deelnemers 
hoorden in eigen taal het 
evangelie. Veel moslims 

ontdekten hier de genade van God. Oud-
collega Johanna Marten zorgde met een team voor de 
organisatie. Sprekers kwamen uit o.a. Egypte, Jordanië en 
Nederland. Johanna: "De studieweek is bijzonder: voor een 
lage prijs, soms gratis, bieden we een week aan voor het 
hele gezin. Ook regelen we het vervoer. Eigenlijk is het een 
gratis vijfsterrenhotel. We zeggen vooraf wel duidelijk: Je 
hoort op deze conferentie ook over Jezus."

Gor Khatchikyan
Gor Khatchikyan uit Armenië was een van 
de asielzoekers die een verblijfsstatus kreeg 
via het generaal pardon. Inmiddels is hij 
afgestudeerd als arts en een veelgevraagd 
spreker bij christelijke bijeenkomsten. Als 
spoedeisendehulparts kwam hij in afge-
lopen maanden geregeld voorbij in de 
media. In zijn boek ‘Gelukzoeker’ beschrijft 
hij hoe hij met zijn ouders moest vluchten 
en hoe het hun als gezin verging toen zij eenmaal in 
Nederland waren aangekomen.

Asielontwikkelingen
Het aantal asielzoekers lag in de periode 2003-2011 rond de 
10.000 per jaar. Vanaf 2009 kwamen vooral Irakezen en Somaliërs 
naar ons land. In 2007 kreeg een groep van 27.000 asielzoekers 
(die minimaal zes jaar in Nederland verbleven) via het generaal 
pardon alsnog een verblijfsstatus.

:

Cursussen en 
zomerkampen
Gave ontwikkelde praktische cursussen 
voor o.a. vrouwenwerk en pastoraat. 
Door de samenwerking met YOY en 
Wegwijzerkampen konden vluchte-
lingenkinderen mee op zomerkamp.
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Masoud (51 jaar) groeit op in een 
islamitische gezin en wordt op latere 
leeftijd christen. Om die reden vluchtte 
hij vijf jaar geleden met zijn vrouw en 
twee dochters naar Nederland. “Ik voel 
een enorme drang om over Jezus te 
vertellen. Ik wil vooral mensen met een 

moslimachtergrond informeren over de 
Bijbel. Niet om hen te dwingen christen 
te worden, maar zodat ze een keuze 
hebben.” Hij begon daarom zodra hij in 
Nederland kwam, een gespreksgroep 
in het azc waar hij woonde. “Ik heb zelf 
ervaren dat het christelijk geloof zoveel 

rust brengt, dat gun ik andere mensen 
ook.” 

De bijbelstudiegroep groeide, net 
als Masouds liefde voor missionair 
werk. Inmiddels heeft hij een 
verblijfsvergunning en in 2019 ging hij 

aan de slag 
als intercultureel 

werker bij stichting 
Gave. “Ik begeleid 

gespreksgroepen in verschillende 
asielzoekerscentra. Door corona is het 
niet meer mogelijk om elke week bij 
elkaar te komen. Ik mis dat persoonlijke 
contact enorm. Gelukkig is online 
communicatie wel mogelijk. Alle 
kleinere groepen zijn nu verzameld in 
één WhatsAppgroep. Zo kan het werk 
toch doorgaan!”

Coronatijd in het azc
De coronatijd is voor veel vluchtelingen 
zwaar. “Voor iedereen zorgt de situatie 
rondom corona voor onzekerheid over 
de toekomst en voor vluchtelingen 
komt dat bovenop de onzekerheid 
die er al was”, legt Masoud uit, 
“Gesprekken over verblijfsvergunningen 
zijn afgezegd en veel rechtbanken 
zijn gesloten. Anderzijds wordt er veel 
achterstallig papierwerk ingehaald. 
Daardoor krijgen mensen nu te horen of 
ze een verblijfsvergunning krijgen. Maar 
het is niet duidelijk wat dan de
vervolgstappen zijn. Je weet dan 

bijvoorbeeld 
dat je 
uitgezet 
wordt, 
maar hebt 
geen idee 
wanneer.”

Net als voor 
alle andere 

Nederlanders, 
geldt ook in de 

azc’s de regel om 
zoveel mogelijk 

binnen te blijven. 
“Deze situatie is voor 

vluchtelingen extra lastig. 
De woonruimte is klein 

en mensen uit verschillende 
culturen leven dicht op elkaar: 

dat zorgt soms voor spanningen. 
Vooral voor kinderen is de situatie 

moeilijk. Gelukkig zijn de scholen nu 
weer open, dat geeft iets meer lucht.”

Nieuwe kansen
Het was voor Masoud dan ook geen 
vraag of hij de bijbelstudiegroepen 
moest voortzetten. “Juist in deze tijd 
hebben mensen elkaar nodig. En hoe 
moeilijk de situatie ook is, het biedt ook 
nieuwe kansen.” Masoud was eerder 
terughoudend in online communicatie. 
“Ik maakte me zorgen over mijn 
veiligheid. Als ex-moslim moet je goed 
oppassen. Door online over je geloof 
te praten neem je extra risico, maar 
ik wil me niet laten leiden door angst. 
Natuurlijk ben ik wel heel voorzichtig, ik 
gebruik nergens mijn volledige naam en 
videobel niet. Alleen met mijn collega’s 
of mensen die ik al goed ken.” 
Samen met ander leden van de 
bijbelstudiegroep volgde hij een 
InstagramLive-sessie van een atheïst 
over het christelijk geloof. “De 
reacties op die sessie waren 
heel positief, we hadden 
goede discussies. Ook 
degene die de sessie 
organiseerde, vond 
het waardevol. Het 
spreekt me aan dat je 
via sociale media zoveel 
mensen kunt bereiken met 
de boodschap over de Bijbel. 
Dat opent nieuwe deuren.”

Altijd samen 
Het aantal mensen dat meedoet 
aan bijbelstudie is enorm gegroeid. 
Inmiddels telt de WhatsAppgroep 
tachtig mensen. “Er haken nu weer oud-
leden aan, die niet meer mee konden 
doen met de bijbelstudiegroep omdat 
ze een verblijfsvergunning kregen en 
daarom verhuisden. Voor hen is het 
nu mogelijk om ondanks de fysieke 
afstand toch mee toe doen.”, vertelt 
Masoud, “Ook mensen die eerder 
geen tijd hadden op de avond van de 
bijbelstudie doen nu wél mee, voordeel 
is dat ze in hun eigen tijd berichten 
kunnen nalezen of terugluisteren. 
Sommigen introduceerden vrienden. 
Er zijn zelfs twee christenen uit Iran lid 
van de groep. We wonen ver uit elkaar, 
maar zijn toch dichterbij dan ooit.”
Elke maandag plaatst Masoud een 
bijbeltekst in de appgroep. Deze week 
was dat Jakobus 3:3-5, over het in toom 
houden van je tong. “Veel leden van de 
groep zijn nieuwe gelovigen en vinden 
het lastig om hun geloof in de praktijk 
te brengen. Daarom zoek ik daar 
bijbelteksten bij. Door de week heen 
delen we onze ideeën, ervaringen en 
kennis aan de hand van de tekst. Soms 
bel ik ook met leden afzonderlijk om 
langer door te praten.”
Elke vrijdag sluit Masoud het gesprek 
in de groep af met een samenvatting. 
“Eerder kwamen we één keer in de 
week bij elkaar, nu zijn we de hele 
week verbonden. Corona heeft 
veel veranderd en ik mis écht het 
persoonlijke contact, maar het heeft 
ook zoveel moois gebracht. Ik hoop 
dat we daarmee doorgaan, ook als de 
coronacrisis straks voorbij is.”

“De situatie voor en na corona is een wereld van verschil,” vertelt de Iraanse Masoud. Hij is 
intercultureel werker onder vluchtelingen die net als hijzelf Farsi spreken. “Ik doe mijn werk 
nu online vanwege de coronamaatregelen. Ik mis het persoonlijke contact, maar het heeft 
ook deuren geopend.”

‘Deze situatie 
is moeilijk, 
maar biedt ook 
nieuwe kansen’

Tekst: Aafke Lamberink
Foto: Johan Groot Jebbink

‘Voor vluchte- 
lingen in het azc is 
de coronasituatie 
extra lastig’

BIJBELSTUDIE IN

CORONA
TIJD
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Ingrediënten: 

• 500 gram ingemaakte druivenbladeren 
 (bijv. te koop bij een Turkse supermarkt) 
 Of: verse druivenbladeren uit de tuin, 50 stuks 
• 500 gram rijst
• 250 gram runder- of lamsgehakt
• Zeven teentjes knoflook
• Zout
• Een halve eetlepel zwarte peper
• Twee eetlepels citroensap
• Kippenpoten of lamsschouder om de bodem van een 
 grote pan te bedekken.

Het lievelingsgerecht van Nour (zie artikel 
op pagina 4), dat speciaal bij feestelijke 
gelegenheden wordt gemaakt.

YAPRAK
GEVULDE 
DRUIVENBLADEREN

• Spoel de ingemaakte druivenbladeren kort in warm 

 water. Verse druivenbladeren kookt u in water met een 

 schep zout, tot de bladeren verkleuren (ongeveer tien 

 minuten).

• Meng de ongekookte rijst met het rauwe gehakt, voeg 

 de peper toe en zout naar smaak.

• Bedek de bodem van een grote, zware pan met de kip of 

 het lam.

• Leg een druivenblad met de bovenkant naar beneden, 

 de steelaanzet naar je toe en verwijder die. Schep 

 een beetje vulling op het blad. Vouw het blad vanaf de 

 steelaanzet naar binnen over de vulling heen en daarna 

 de zijkanten van het blad daaroverheen. Rol het blad 

 verder op zodat sigaarvormige pakjes ontstaan. 

• Leg de gevulde druivenbladeren netjes in de pan 

 bovenop het vlees. Dek het af met een hittebestendige 

 schotel, zodat ze niet gaan drijven. Giet daarna water 

 over het gerecht zodat de gevulde pakketjes twee 

 centimeter onder water staan.  

• Voeg de gepelde 

 knoflooktenen toe en zout 

 naar smaak. Sluit de pan met 

 het deksel en laat het 

 gerecht in zes uur langzaam 

 gaar sudderen, maar voeg 

 na drie uur twee eetlepels 

 citroensap toe. 

• Giet de Yaprak af en bewaar het 

 kookvocht om te serveren bij het gerecht. Pak een 

 mooie schaal, leg die omgekeerd op de pan met Yaprak 

 en draai pan met schaal zodat de Yaprak op de schaal 

 terechtkomt, met het vlees bovenop. Verwijder de 

 botten waarvan het vlees is los gekookt. Schik eventueel 

 wat gevulde druivenbladeren op het vlees en serveer de 

 Yaprak met schijfjes citroen.

Eet smakelijk van Nour en haar moeder Iman.

Bereidingswijze:

Tip: De Yaprak 
is koud ook 

lekker!

Ook in coronatijd willen we het hart van de vluchteling bereiken. 
In deze Weergave leest u wat Gave hiervoor doet. Doet u mee met uw 
gift?  www.gave.nl/zomergift


