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onder redactie van Marieke Leeuw

Heb je zelf ook een verhaal te vertellen? Heb je iets bijzonders meegemaakt?
Wil je een leuke foto of een tekening insturen? Mail naar redactie@glutenvrij.nl

Annika gaat de
Vierdaagse doen!
Annika is elf jaar, zit in groep 7 en ze
heeft een heel stoer plan: op 21 juli
gaat ze samen met haar moeder de
Nijmeegse Vierdaagse wandelen. Dat is
30 kilometer per dag, en dat vier dagen
achter elkaar: 120 kilometer in totaal!
Dat is ongeveer de afstand van
Boskoop, waar ze woont, naar…
Nijmegen, bijvoorbeeld. Stoer, hè?
En daarbij laat Annika zich ook nog
sponsoren. Daarvoor heeft ze een speciale website én een briefkaart gemaakt.
Zo zamelt ze dus geld in, en het bedrag
dat ze bij elkaar krijgt, wil ze geven aan
de Nederlandse Coeliakie Vereniging. De
NCV geeft het geld door aan het wetenschappelijk onderzoek naar screening.
Dat is onderzoek bij baby’s en jonge
kinderen om te kijken of zij coeliakie

kunnen krijgen. Als dat zo is, worden zo
om de zoveel tijd weer onderzocht om
te zien of ze antistoffen hebben. Zo kan
coeliakie eerder worden ontdekt.
Annika weet dat ze coeliakie heeft sinds
ze drie was. ‘Op zich vind ik het niet
erg,’ zegt ze. ‘Het is iets dat bij mij
hoort. In de klas wordt er ook rekening
mee gehouden, dus dat is wel fijn. Maar
met wandelen kan het wel lastig zijn,
want je kan niet zomaar eten wat je
tegenkomt. Dus moet je goed nadenken
over wat je meeneemt.’
Annika zit op atletiek, dus ze weet wat
het is om te trainen. Op het wandelen is
ze nu flink aan het oefenen, steeds verder. ‘Als we nu naar een verjaardag gaan,
dan gaan we ook wandelen,’ zegt ze.
‘Maar Boskoop is niet zo heel groot, dus

als we echt willen wandelen gaan we bijvoorbeeld naar de Reeuwijkse Plassen.
Bijna elk weekend lopen we nu wel een
wandeltocht van ongeveer 25 km.’
Vind je het ook knap wat Annika doet?
Misschien wil je haar dan ook wel sponsoren. Dat kan via www.devierdaagsesponsorloop.nl/annika-van-luijken.

Jonna vindt kinderbakles leuk
Mijn naam is Jonna, ik ben elf jaar, en ik
weet sinds een half jaar dat ik coeliakie
heb. Ik moet best wel wennen aan het
dieet, vooral gewoon brood, pannenkoeken en pizza mis ik. Soms ben ik wel verdrietig, maar gelukkig doet mijn oma erg
haar best om allerlei glutenvrije dingen
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voor mij te bakken. Dat vind ik heel fijn. In
de klas heb ik verteld over coeliakie. Op
mijn school is tot nu toe niemand anders
met coeliakie. Over een poosje ga ik op
kamp met de klas, daar heb ik veel zin in,
mijn moeder geeft dan glutenvrij eten mee.
Wat ik nog lastig vind zijn feestjes,
vooral feestjes bij anderen. Je moet
gewoon even extra nadenken voordat je
gaat. Dat waren wij thuis al best
gewend omdat mijn zusje Mette (8 jaar)
geen suiker en zetmeel kan verteren. Zij
heeft dus ook een dieet. Omdat de twee
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diëten erg verschillen, is het soms extra
moeilijk. Mijn broertje Hidde (9 jaar) kan
alles eten en is daarom bijzonder bij
ons thuis. Dus wij hebben drie soorten
pannenkoeken en drie soorten brood.
Onze keuken is in drie delen verdeeld.
Alles wat blauw is, is van mij, groen
voor mijn zusje en de rest voor mijn
broertje en mijn ouders.
Ik heb al twee keer meegedaan met een
glutenvrije kinderbakles. En dat vond ik
héél leuk.
Groetjes van Jonna

Gezond trakteren
Tegenwoordig willen steeds meer scholen dat je gezond trakteert. En dat is
ook veel beter natuurlijk. Daarom
bedacht Astrid Klein Oonk deze gezonde
bloemen.
Ze kunnen door heel veel kinderen
gegeten worden, want je kunt kiezen uit
een lactosevrije bloem, een vegetarische
bloem en een bloem die alleen van
groente is gemaakt. En natuurlijk zijn
alle bloemen glutenvrij!
Misschien kun je zelf nog veel meer bloemen bedenken en trakteer je een tuin
met heel veel verschillende bloemen.
Succes!

Je hebt nodig:
• Komkommer
• Glutenvrije kookworst aan een stuk

•W
 as de komkommer en de tomaten
en droog ze af
• Haal het vel van de worst
• Snij de komkommer in schuine plakken (zo krijg je ovale plakjes en geen
rondjes)
• Snij de ovale plakken in de lengte
middendoor
• Snij ook van de worst schuine plakken
• Snij twee driehoekjes uit de bovenkant van de plak worst

•H
 aal het rode papiertje van de
Babybel kaasjes en knip de lipjes
waarmee je het kaasje open kunt
maken er af
• Snij met een scherp mesje driehoekjes
in de rode was en haal die eraf. Zorg
ervoor dat je de witte kaas laat zitten
en niet beschadigt
• Pak nu een satéprikker en steek er
om en om een halve komkommerschijf
aan
• Schuif de komkommer tot de helft van
de prikker
• Prik bovenaan de satéprikker een
tomaat, een stuk worst of een Babybel
• Prik de bloem in een halve kool of
een bak met Oasis steekschuim, die je
afgedekt hebt met aluminiumfolie.
Je tuintje met gezonde bloemen is klaar!
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•
•
•
•

snoeptomaatjes
Babybel kaasjes
satéprikkers
Iets om de bloemen in te steken, bijvoorbeeld een halve kool of een bak
gevuld met oase.

De bloemen maken:

