SOEP @school: Praktische informatie over de bereiding en verdeling van de soep
Ik Kook Van Woede SOEP op School
Net zoals bij de algemene 11.11.11 actie roepen we de scholen op om soep te drinken om het thema van de
honger in de wereld onder de aandacht te brengen. Waar mogelijk kan de school ervoor kiezen om duurzame
woedesoep te serveren. Maar niet alle scholen hebben de mogelijkheid om soep te koken en/of te serveren en
om te bepalen hoe duurzaam de soep is die geserveerd wordt.
Daarom geven we je de volgende suggesties mee:
Zelf soep maken
Probeer de juiste mensen te vinden om zelf soep te koken. Dit kan het keukenpersoneel zijn, maar ook
vrijwilligers uit het leerkrachtenteam, leerlingen, (groot)ouders of vrijwilligers van een lokale 11-groep.
In de actiekrant Kook mee van woede vind je alvast een aantal tips om een soepactie op te zetten. Je kan deze
online terugvinden. Heb je twijfels over wat duurzame soep juist is of welke soep je kan maken? In de toolkit
kan je alvast 6 soeprecepten terugvinden.
Mogelijks komen hier nog een aantal andere zaken bij kijken. Indien je school bijvoorbeeld niet over een eigen
keuken beschikt, bekijk dan de mogelijkheden om de soep elders te (laten) bereiden. Neem in elk geval contact
op met de lokale 11-groep om na te gaan welke ondersteuning ze kunnen bieden bij het organiseren van de
actie op school.
Catering
Veel scholen worden van eten voorzien door een cateringservice. Dit wil echter niet zeggen dat deze scholen
niet kunnen deelnemen aan de actie! Probeer je cateraar te overtuigen om de actie te ondersteunen door op
25/10 (of de door jullie gekozen datum) duurzame Ik Kook Van Woede SOEP te serveren, en, indien mogelijk,
ook in de toekomst in te zetten op duurzame voeding.
Hiervoor stellen we enkele hulpmiddelen ter beschikking:
Voor de korte termijn: een brief voor de cateraar of de schoolkeuken met de oproep om IK Kook Van Woede
SOEP te serveren op 25/10 of een door de school gekozen datum.
Voor de lange termijn: een brief met uitleg over het project “duurzame grootkeukens” van Vredeseilanden.

Verder kan je als school zelf kiezen op welke wijze je deze actie creatief wil vormgeven, zowel inhoudelijk als
vormelijk (decoratie, inkleding) als wat de soep betreft. Voor bijkomende vragen kan je ons steeds contacteren:
school@11.be.
Veel succes!

