
Bijlage 7: Bankbiljetten



Bijlage 4: Groentekaartjes



Bijlage 3: Sleutelkaarten



Bijlage 5: Broederlijk Delenkaartjes

Via Broederlijk Delen 
kregen jullie een vorming 
over zaaitechnieken. Dat 
zorgt voor een grotere op-
brengst in de moestuin. 

+ 
1 GROENTEKAART 

IN TUIN

Jullie kregen via Broeder-
lijk Delen zaadjes. Daar-
mee kunnen jullie in de 
moestuin paprika, sla en 
tomaten kweken. 

+ 
1 GROENTEKAART 

IN DE TUIN

Met de steun van Broe-
derlijk Delen kregen jullie 
een extra stuk grond toe-
gewezen. Jullie kunnen de 
moestuin uitbreiden. 

+ 
2 GROENTEKAAR-

TEN IN DE TUIN

Via Broederlijk Delen kre-
gen jullie zonnepanelen 
om de waterpomp naast 
de moestuin aan te sturen. 
Zo kunnen jullie de groen-
ten makkelijker besproeien 
tijdens droge periodes. Dat 
geeft meer opbrengst. 

+ 
2 GROENTEKAAR-

TEN IN DE TUIN

Via Broederlijk Delen 
leerden jullie hoe de 
groenten in de moestuin 
beter beschermd kunnen 
worden tegen ziektes. Dat 
zorgt voor een grotere 
opbrengst. 

+ 
1 GROENTEKAART 

IN DE TUIN

Broederlijk Delen leerde 
jullie hoe je de moestuin 
beter en op een milieu-
vriendelijke manier kan 
bemesten. Daardoor groei-
en er meer groenten. 

+ 
2 GROENTEKAAR-

TEN IN DE TUIN



Bijlage 6: Inspiratiekaartjes

Delen maakt rijker
Klopt die uitspraak volgens jou voor de vrou-

wen in Senegal?

Delen is makkelijk
Is het voor de vrouwen in Senegal volgens jou 

makkelijk om te delen?

Tijdens de veertigdagentijd (de vasten) wor-
den christenen opgeroepen om meer dingen 

te delen met elkaar. 
Vind jij dat belangrijk? Wil jij iets (extra’s) delen 

in deze periode?

De vrouwen in Senegal werken goed samen. 
Dat kan alleen maar als ze allemaal in God 

geloven. 
Klopt dat volgens jou?

Delen maakt blij
Klopt dat altijd volgens jou?

Delen maakt sterker
Wat denk jij? Zijn de vrouwen in Senegal sterker 

doordat ze delen met elkaar?

Broederlijk Delen droomt van een betere 
wereld, zonder ongelijkheid. 

Denk je dat die droom past binnen de droom 
die God heeft voor de wereld? Waarom (niet)?

Als je niet te veel eten hebt, moet je je eten 
niet delen met anderen. 

Wat denk je daarvan? Moet je alleen delen wat 
je in overvloed hebt? Of deel je ook waar je zelf 

niet genoeg van hebt? Waarom?
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