
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hallo, mijn naam is Ben. 

 

 

Ik ben geboren in Sint-Truiden, dat is een stad in Vlaanderen. Vlaanderen ligt in België en België ligt in 

Europa. Nu woon ik in Wijgmaal, dat is een klein dorp dichtbij Leuven. In Wijgmaal wonen vind ik leuk: het is 

niet echt ver van de stad, maar het is er ook rustig wonen en we kennen er veel mensen. 

 

Ik woon op de Rotselaarsesteenweg, in een huis met een tuin, en ik ben een buurman van meester Wim en juf Wendy. Ik 

woon daar samen met Johan, Jennifer, Angelo en Billie, onze hond. Billie is een Beagle van 8 jaar oud. 

Ik ben nu met pensioen, en toen ik nog werkte gaf ik les aan de Hogeschool UCLL, zowel in Limburg als in Leuven. Ik gaf les 

aan studenten die later graag als opvoeder willen werken, en organiseerde stages in het buitenland. Ik vond dat een heel 

leuke job. 

Ik ben nog even  63 jaar oud, dat is best oud eigenlijk …. maar de leuke boodschap is wel dat ik me niet oud voel en nog 

altijd graag met veel dingen bezig ben:  

 

• Ik doe wat aan sport om fit te blijven: ik hou van fietsen in de zomer, en in de winter ga ik regelmatig zwemmen.  

• Koken  vind ik ook heel leuk, en ik ben vaak en veel in de keuken bezig. ik kan heel lekker stoofvlees met frietjes 
maken en ook ‘vol au vent’ ‘ en chocomousse zijn specialiteiten van mij. 

• Ik  zing graag en ben tenor in twee koren. 

• Ik heb een talenknobbel: ik praat Nederlands, Frans, Engels, Italiaans en een beetje Duits. Nu ben ik Arabisch aan 
het studeren aan het CLT hier in Leuven, ik zit in het tweede jaar. Ik vind Arabisch best moeilijk om leren . 

• Ik reis graag, ik vind het interessant om te zien hoe mensen leven, wonen, praten en eten, daarom  heb ik al heel 
wat van de wereld kunnen zien. Ik hou wel erg veel van warme en zonnige bestemmingen 

 

Sinds november ben ik aan de slag met Fryal, Tonio en Arkan in een taalproject: we werken aan een betere kennis van 

het Nederlands…. door samen te koken en van onze kookresultaten een kookboekje te maken. Dat gaan we in het 

derde trimester ook voorstellen op de stadsradio. Best spannend eigenlijk… 

Als ik een wens mocht doen, zou ik liefst in een wereld willen leven waar mensen elkaar niet uitsluiten, maar elkaar 

ondersteunen en alle kansen geven.  

Misschien zijn alle mensen daar lichtbruin ? 

  



 

 

Hallo, ik ben Toni 

 

 

 

 

Ik ben geboren in Spanje :  Castellon de la Plana  

 

Mijn ouders komen wel uit Roemenië, uit  Ploiești op  1250 km van Wijgmaal.  

In Roemënie is veel armoede en werkloosheid. Wij zijn wij daar weggetrokken voor de werkloosheid. 

Ik weet niet of ik er later wel terug zou willen gaan wonen en werken. 

 

Mijn vader heet Robert, mijn moeder heet Andrea, en mijn broer heet Andres 

Thuis praten wij  Roemeens, Spaans en Nederlands . 

In de vakanties gaan we naar familie in Spanje, Roemenië maar toch het meest in België. 

 

Wij wonen al 2jaar in België . Nederlands vind niet zo moeilijk. 

 

Mijn hobby’s, zijn muziek en spelen.  

Ik volg muziekles en leer cello spelen aan het SLAC 

Later wil ik graag cellist zijn in een orkest. 

Als ik een wens mocht doen word ik de beste cellist van de wereld. 

 

Mijn lievelingseten : soep, frietjes, rijst, PIZZA, spaghetti, 

 

Ik vond het kookproject erg leuk. We hebben veel plezier gemaakt en ik  kan nu lekkere chocolademousse maken. 

 

 

 

  



 

Hallo ik ben Fryal   

 

 

 

Ik ben geboren in Syrië, meer bepaald in Aleppo.  

Aleppo was een heel mooie stad ! Vroeger werd er kwaliteitszeep gemaakt in 

Aleppo.  

Nu is Aleppo  helemaal vernield door de oorlog ! 

Daarom zijn wij in België komen wonen. 

Misschien ga ik later wel terug,  dan kan ik mijn familie terug zien.  

  

mijn gezin:  

Ik heb een mama en papa en geen broers of zussen. 

Thuis praten wij  Koerdisch, dat is mijn moedertaal  en af en toe praten we ook Vlaams . 

  

Ik ben al 4 jaar in België. Ik vind Vlaams niet zo moeilijk. 

 

Mijn hobby  is handbal en ik ga vaak en graag  shoppen in de weekends  

Ik eet graag pizza en ik drink graag fruitsap 

In de vakanties gaan we naar buitenland. 

Later wil ik graag verpleegster   worden 

 

Mijn grote wens is arme mensen en kinderen helpen en dat die heel gelukkig zijn. 

 

Het kookproject vond ik in het begin niet zo leuk, ik miste mijn  vriendinnetjes. En  ik kon al wel veel van wat we 

klaargemaakt hebben. Maar na enkele weken keek ik echt uit naar de vrijdagnamiddagen, we hebben veel 

plezier gemaakt én lekkere dingen. 

  



 

Hallo , ik ben Arkan 

 

 

 

Ik ben geboren in Irak, meer bepaald in Arbil. 

 

In Irak was er oorlog en is er nog steeds veel geweld. Daarom zijn mijn  ouders met ons in België komen wonen. 

Er woont nog veel van mijn familie in Irak. Ik mis die af en toe wel erg. 

 

Ik heb een broer en een zus, een kleine broer is overleden na een val. 

Thuis praten wij Irakees, dat is eigenlijk een vorm van Arabisch. 

Nederlands vind ik niet zo moeilijk. 

 

Mijn hobby is gamen. 

 

Ik eet graag spaghetti, rijst en pizza. Maar ook kebab. 

Later wil ik graag soldaat zijn. 

 

Mijn grootste wens is mijn  familie terugzien . 

 

Het kookproject was OK. Ik hou wel niet zo van koken, maar eigenlijk hebben we wel veel plezier gemaakt, en 

het waren ook lekkere dingen. Schrijven en aan het boekje werken vond ik wel moeilijk en vermoeiend. 

 

  



Eieren  

 

 

 

  

  

 

    

 

We hebben eieren gebruikt in onze…pannenkoeken en wafels  

 

 hoe zien ze eruit? 

o ze zien er wit bol uit  

o er zit in eieren ei wit en ei geel 

o je kan ze gebakken, gekookt, rauw eten 

o ze wegen 45 tot 75 gram. 

  

Vanwaar komen onze eieren ? Wie is onze belangrijkste producent van eieren ? 

- dat zijn kippen : er zijn vier soorten eieren van legkippen te onderscheiden, naargelang de manier waarop de 

kippen gehouden worden. 

 

Wat is een legbatterij ?  

- Een legbatterij is een plaats waar op grote schaal kippen zijn gehuisvest met 3 tot 5 dieren in een kooi. 

Wat zijn scharreleieren ? 

- Bij vrije uitloop moeten de kippen naar buiten kunnen, bij scharrel zitten de kippen met z'n allen in een grote 

schuur.   

Zijn er nog andere eierproducenten ?ja  

- Dinos ,Vissen , Kwartels ,Vogels  

 

Als je eieren wil van kippen die goed leven, moet je biologische eieren nemen, pas dan wordt er echt goed rekening 

gehouden met dierenwelzijn : Dat de kippen een goed leven kunnen hebben en ruimte om te leven en rustig eieren kunnen 

leggen. 

  

  



Melk , boter en room : 
 

We hebben melk gebruikt in onze … pannenkoeken, wafels. 

We hebben boter gebruikt in onze… wafels 

We hebben room gebruikt in onze …. chocomousse 

 

 

Melk, boter en room  staan hier samen  omdat …..ze dezelfde grondstof hebben  namelijk melk. 

 

Onder welke vormen kan je boter, room en melk  aantreffen ?   

• Melk: volle melk, half volle melk, magere melk. 

• Boter :smeerboter, bakboter,halfboter  

• Room :slagroom,halfvolle room, 

 

Vanwaar komt onze melk ? 

• melk is een vloeistof  geproduceerd door alle vrouwelijke zoogdieren met een baby. Melk dient als voedsel dient voor 

die baby .  

de koe is de belangrijkste producent. 

 

• Room is het vette bestanddeel van melk. 

• Boter of roomboter is de gekarnde room van melk : de room wordt goed stijf geklopt en wordt zo boter. 

• Melk is de grondstof voor kaas, Melk is om te drinken en is gezond en kaas is om te eten en is ook gezond 

 

Teveel room en boter in de voeding is niet zo goed voor de gezondheid:   

Room bevat veel vet. Van veel room en boter word je dik. te veel room en boter is niet goed voor onze aders. 

  



Suiker: 

 
Suiker is een zoete stof die tot de koolhydraten behoort en van nature voorkomt in onder 

andere fruit, groenten en melk.  

 

Suiker smaakt zoet. 

Suiker komt uit suikerbieten of suikerriet 

 

 Suiker maken uit  suikerbieten is niet zo moeilijk.  

De bieten worden na de oogst gewassen, gesneden en gekookt.  

Het gekookte  sap wordt vervolgens gekookt tot het dik is. 

Het ingedikte sap wordt nu  gecentrifugeerd (aan hoge snelheid rondgedraaid), wat de suikerkristallen scheidt van de 

stroop. 

Tienen is de Vlaamse suikerstad 

  

witte suiker, bruine suiker, vanillesuiker, rietsuiker, kandijsuiker….. 

we kennen suiker als klontjes, kristallen, vloeibare suiker, discobolletjes , in poedervorm 

Vanillesuiker is suiker met een vanillesmaak., meestal is deze smaak afkomstig van vanillevruchten, een tropische klimplant. 

Vanillesuiker kan eenvoudig zelf worden gemaakt door 2 gram vanilline met 100 gram witte basterdsuiker te mengen. 

Vanillesuiker van vanillestokjes kan bereid worden door vanillestokjes samen met witte basterdsuiker in een pot te 

stoppen, na verloop van tijd zal de vanillegeur in de suiker trekken. 

  

Suiker is brandstof en levert  nuttige energie   om verstandelijke en  lichamelijke  prestaties te verbeteren . Bij het ontbijt, 

om het lichaam opnieuw in gang te zetten na een hele nacht vasten.  Suiker helpt je er weer boven op: bij plotselinge 

vermoeidheid of een te lage bloedsuikerspiegel            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Maar te veel suiker is niet goed.  Suiker is slecht voor je tanden, omdat het de slechte bacteriën in je mond voedt. 

Suiker  is even  verslavend als alcohol of sigaretten. Wanneer je het binnenkrijgt komt er een stof vrij in je hersenen die 

voor een gelukkig gevoel zorgt, maar wanneer dit gevoel weg is krijg je een dip. Je brein raakt ervan afhankelijk. 

  



Chocolade 

 

 

  

We hebben chocolade gebruikt voor onze choco moes. 

 

Het belangrijkste bestanddeel van chocola is cacao dat onder de vorm van bonen  van de cacaoboom komt. 

 

De cacaobonen  die als basis dienen voor chocolade komt oorspronkelijk uit Mexico en uit het noorden van Zuid-Amerika. 

De Mexicanen, Maya's en Azteken dachten dat chocolade je speciale krachten gaf. 

 

Ze worden geoogst, ze  gisten, en worden dan gedroogd tot de basisgrondstof voor onze chocolade. 

  

De bekendste soorten zijn melkchocolade, witte chocolade en pure chocolade.   Chocolade vind je onder verschillende 

smaken en vormen: twix, -chocoladerepen met rozijnen, chocolade moes, pralines 

 

  

Chocolade wordt veel gebruikt bij bereidingen:  wordt gebruikt  bij nutela choco, bij chocolade moes, bij Dracolade, 

Chocolade taart, als pralines… 

 

België is een echt chocoladeland met uitstekende chocolademerken.  

Vlaanderen wordt dikwijls de hoofdstad van de chocolade genoemd omdat twee van de grootste chocoladefabrieken ter 

wereld er zijn gevestigd: Callebaut en Puratos.   

 

    

  

https://www.callebaut.com/nl-BE/homepage
https://www.callebaut.com/nl-BE/homepage
https://www.puratos.com/
https://www.puratos.com/


Chocomousse 

 

 

Ingrediënten  

Eieren, chocolade, griessuiker en vanillesuiker, koffieroom, slagroom 

 

 

10 eieren 

200 ml koffie room  

10 reepjes Chocolade:  

100 g fijne suiker 

8 pakjes vanille suiker 

½ liter slagroom 

 

Bereiding 

 

De chocolade in een warmwaterbad smelten. 

Ei geel en ei wit scheiden. 

Suiker in ei wit en mixen (stijfkloppen). 

Koffie room in het ei geel en mixen. 

Het mengsel toevoegen aan de gesmolten chocolade en goed mengen. 

Het stijfgeklopte eiwit mengen goed onder mengen. 

Slagroom opkloppen en mengen. 

 

De bekertjes vullen een op een koele plaats laten opstijven  

 

smullen maar. 

 

 

 

  



Marmercake 
 
 

Ingrediënten: 

  
Eieren , Suiker, Bloem, Boter,  Vanillesuiker, Cacaopoeder 

 
360 g suiker, 
6 eieren, 
360 g zelfrijzende bloem,  
360 g boter, 

50 gr cacaopoeder 
4 zakjes vanillesuiker  
 

 
Bereiding: 
 

Boter zacht maken niet smelten maar goed roeren  
Suiker onder de boter en daarna goed kloppen  tot het mengsel  wit wordt   
Eieren één voor één onder de boter en de suiker er bij doen en goed mengen 
Bloem zeven en onder het deeg mengen  
50g cacao poeder onder de helft van het deeg mengen goed onder mengen  
Heel belangrijk: de bakvormpjes langs binnen kant wrijven met boter en bloem maar eerst bakpapier 

onderaan de bakvorm zetten.  

 
de oven tot 175° opwarmen  -  ongeveer 45 minuten in de oven 

    

(de cake is klaar als er geen deeg  meer kleeft aan een priem) 

  



Wafels 

 

Ingrediënten:  

Bloem, eieren, suiker, vanillesuiker , boter 

 

- 750g bloem, 

- 6 eieren,  

- 400g suiker,  

- 5 pakjes vanillesuiker, 

- 300g boter  

 

Bereiding: 

- De boter laten smelten ½ minuut in de mikrogolfoven. (niet vloeibaar) 
- De bloem zeven en een zakje bakpoeder erbij doen  
- De suiker en de eieren samendoen de vanillesuiker toevoegen  en dan goed kloppen  
- De eieren bij de bloem gieten en ondertussen roeren.   

- De gesmolten boter er ook bij doen.       

 

Het deeg mag halfuurtje rusten  

 

Afbakken in een wafelijzer en laten afkoelen op een rooster, zodat de damp ook langs onder weg 

kan. 

 

Smullen geblazen !     

  



   Amandelcup-cakes  

 

Ingrediënten: Voor 15 cup-cakes 

 

- 3 eieren 

- 150 gr griessuiker 

- 150 gr boter 

- 100 gr amandelpoeder 

- 150 gr zelfrijzende bloem 

- 1 eetlepel melk 

- amandelaroma 

 

Bereiding: 

- Zachte (niet gesmolten !) boter mengen met de suiker en kloppen tot het mengsel een witte 

kleur krijgt. 

- Eieren en 1 eetlepel melk er onder mengen (en  kloppen) tot een vloeiend deeg 

- De bloem al zevend er langzaam onder spatelen tot een glad deeg 

- Amandelaroma toevoegen en goed onder mengen 

- De vormpjes voor ongeveer  2/3 vullen hiermee 

 

- Gedurende 20 à 25 minuten afbakken in de oven op 160 ° 

(warmeluchtoven)  of 175 ° (traditionele oven)  

 

                                                                    

  



Pannenkoeken: 

 

Ingrediënten: 

- 4 eieren 

- 3/4 l melk 

- 500  gr  patisseriebloem 

- 4 zakjes vanillesuiker 

- Snuifje zout 

- 100 gr boter 

 

Bereiding: 

 

- Eieren klutsen,  de melk en suiker er onder roeren 

- Bloem zeven, het eiermengsel er onder roeren met een snuifje zout 

- Boter smelten en toevoegen 

 

- Afbakken in hete pan:  

 

o 1 pollepel deeg per  pannenkoek 

o Draaien met de pan zodat het deeg gelijkmatig verdeeld wordt 

o Omdraaien wanneer het deeg aan de bovenkant niet meer vloeibaar is 

 

- Smullen maar. 

  



Marsepein(balletjes)  

 

Ingrediënten: voor 500 gr marsepein (ongeveer 25 balletjes) 

 

- 250 gr amandelpoeder 

- 250 gr poedersuiker 

- 1 ei (alleen het eiwit) 

- 2 soeplepels oranjebloesemextract  

        (vind je oa.  bij AVEVE / Dille & Kamille ….) 

 

Bereiding 

- Meng het amandelpoeder met het oranjebloesemextract, goed onder-roeren en dan een 

uurtje laten intrekken 

- Zet een kom  ‘au bain-marie’ (dwz in een bak met heet water); in deze kom meng je de 

bloemsuiker en het eiwit, tot het er stevig uitziet 

- Het amandelmengsel bij het suikermengsel voegen en kneden tot je een deeg bekomt 

- Rol het deeg uit op een plaat die lichtjes bestrooid is met (vloeiende) bloem (dit verhindert 

dat het deeg gaat plakken). Een lap van één cm is hoog genoeg. 

- Als de marsepein koud en stijf is geworden, kan je er creatief mee aan de slag: vormpjes 

uitduwen, figuurtjes maken of bolletjes/worstjes rollen …. 

 

Smakelijk ! 

 

  

 

  


