
Persbericht 

Pruttelende kookpotten en klei-oventjes 

                        Werken en koken in Centraal-Afrika 

 

“We dachten oprecht, dat we iets gingen geven. 

Achteraf blijkt, dat we zoveel meer gekregen 

hebben.” 

Leren en werken in Afrika is een ervaring, die een footprint 

achterlaat op je ziel. Na een intensief teambuildingsprogramma 

stappen de studenten van ROC Rivor vol idealen het vliegtuig in, 

klaar om de wereld te verbeteren. “Ontwikkelingswerk is 

daadwerkelijk iets realiseren. Letterlijk de mouwen opstropen voor 

een ander, die zoveel minder heeft dan wij. ” 

Als wereldburgers komen ze terug. Grenzen zijn verlegd en de horizon is verbreed. Met 

verbazing en voldoening kijken ze terug op een bijzondere beleving, die voor altijd in hun 

geheugen gegrift zal staan: de hartelijke ontvangst en het leven in de community, de 

grenzeloze gastvrijheid, het Afrikaanse eten en het gevoel van verbondenheid. Ze herinneren 

zich vooral de gelijkwaardige uitwisseling van levenservaringen met hun nieuwe Oegandese 

vrienden, die via Facebook voor altijd dichtbij blijven. 

Geen winstoogmerk 

‘Pruttelende kookpotten en klei-oventjes’ is een kleurrijk kookboek vol reisverhalen, 

prachtige foto’s en authentieke Afrikaanse recepten. Harde kaft, 20 x 20 cm, 144 pagina’s in 

kleur. ISBN-nummer: 978-94-90329-27-3 Uitgeverij Emjee, Varik. Het boek kost € 15,-  

Het is verkrijgbaar via ROC Rivor en via diverse verkooppunten in de regio Rivierenland, 

zoals Bruna, Cigo, boekhandels Arentsen, Kulinaria en de Wereldwinkel.  Belangrijk: er is 

geen winstoogmerk. Alle opbrengsten uit commerciële verkoop komen ten bate van project 

Lwengo in Oeganda. 

‘Students for Uganda 2017’ 

In juni 2017 gaat voor het vijfde achtereenvolgende jaar een groep studenten van ROC Rivor 

naar Oeganda. Studenten van o.a. opleiding Verzorgende-IG, ICT, Pedagogisch medewerker 

en Timmerman gaan de handen uit de mouwen steken. De studenten gaan aan de slag met 

verschillende projecten, gekoppeld aan hun vakgebied. Met de opbrengsten van dit kookboek 

kunnen wederom middelen beschikbaar gesteld worden om een huis, een extra klaslokaal, 

nieuwe waterputten en klei-oventjes te bouwen. Verder hopen we dit jaar een bijdrage te 

leveren aan een activiteitenprogramma voor kinderen met een beperking. Cansel, opleiding 

onderwijsassistent: “ Gehandicapte mensen worden in Oeganda niet geaccepteerd. Dat kun je 

je toch niet voorstellen?  

 


