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Van de preses
Nadat eind 2022 is gestart met het zetten van de eerste 
stappen naar een andere predikant, lijkt het nu of dit 
proces stilstaat. Maar dat is niet zo. Eerst nog even 
dit: de beroepingscommissie. De kerkenraad heeft 
zorgvuldig een lijst opgesteld met kandidaten die een 
afspiegeling vormen van De Bron. Eén voor één zijn of worden deze 
gemeenteleden benaderd. Zodra dit rond is, stellen wij de commissie 
aan u voor. 
Het volgende is dat we in beeld willen brengen wat voor predikant wij 
nodig hebben. Daarvoor gebruiken we de informatie die de Werkgroep 
Nieuw Beleidsplan verzameld heeft vanuit de gemeente. Aansluitend 
is het de bedoeling dat de beroepingscommissie samen met de 
kerkenraad en een aantal leden uit de gemeente een profiel gaat 
opstellen. Wilt u daaraan als gemeentelid graag meedoen? Meld u zich 
dan aan bij de scriba of bij mij. Deze voltallige groep beperken we tot 
maximaal 25 personen. Het kan zijn dat we een keuze moeten maken 
in de aanmeldingen. Dit vanwege de afspiegeling en de groepsgrootte. 
De bijeenkomst voor het profiel vindt eind februari of begin maart 
plaats. We doen op deze manier ons uiterste best om zo zorgvuldig 
mogelijk te werk te gaan. Voor het te volgen proces naar een andere 
predikant volgen wij het PKN-stappenplan (zie de site PKN/gids voor 
beroepingswerk 2022).

Dan het beleidsplan. Het is een verplichting vanuit de PKN om elke 
vijf jaar het beleidsplan te herzien of te vernieuwen. De hiervoor in 
het leven geroepen werkgroep is inmiddels met alle opgehaalde, zeer 
waardevolle informatie tot een plan gekomen. Dit geeft richting aan De 
Bron voor de komende jaren. 
Als voorzitter heb ik op uitnodiging van de werkgroep mee mogen 
luisteren en vragen kunnen stellen tijdens het schrijven van het 
onderdeel ‘wie zijn we en wat willen we’. Ik was onder de indruk 
van de zorgvuldigheid en passie waarmee woorden zijn gekozen. 
Vol dankbaarheid en energie reed ik ‘s avonds weer naar huis. 
Inmiddels ligt er een beknopt, eigentijds plan in concept klaar. Nu is 
de kerkenraad aan zet om dit te bepreken. En vervolgens u tijdens het 
gemeenteberaad van dit voorjaar. 

Freddie Schutte



Levend water vanuit de Bron
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Zondag 12 februari

09.30 uur ds. N.A. Eygenraam, Zwolle
Lector Gertine Junte
Kinderkring Dianne en Henk
1e Collecte KerkinActie/Noodhulp
2e Collecte Publiciteit
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 19 februari 

09.30 uur ds. R.S.E. Vissinga, Kampen; viering Heilig Avondmaal
Lector Ingrid van den Berg
Kinderkring Fanny en Veronique
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Kerk
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 26 februari

09.30 uur ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum
Lector Wil Reenders
Kinderkring Annemarie en Margreet
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Pastoraat
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 5 maart 

09.30 uur ds. P.A. Eigenhuis-de Kool, Lemele
Lector Fred Flentge
Kinderkring Myra en Jacquelien
1e Collecte Kerk
2e Collecte Bloemengroet
3e Collecte Diaconale projecten

Woensdag 8 maart

19.30 uur ds. R.S.E. Vissinga, Kampen
Lector Berdien Woldring
Collecte KerkinActie/werelddiaconaat
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Leven is meeleven
Zieken en herstellenden

Koffiemorgen senioren
Twee jaar lang konden we in februari geen 
koffiemorgen organiseren vanwege de 
corona. Nu pakken we de draad weer op en 
nodigen jullie uit op woensdag 22 februari 
om 10 uur in De Bron.
Na een kopje koffie/thee met wat lekkers 
gaan we naar een documentaire kijken: "Eens 

ging de zee hier te keer" van Bert Haanstra (30 minuten). Na afloop 
zitten we nog even gezellig bij elkaar en sluiten we de morgen af met 
een gezamenlijke maaltijd met erwtensoep, roggebrood met spek en 
broodjes. We hopen met elkaar weer 
een gezellige morgen te hebben!
U krijgt nog een persoonlijke 
uitnodiging. 
Namens de seniorenwerkgroep,
Heleen Wierda-van Hoeve, 
tel. 038 33 11 521 of 06 125 77 040

Lief en Leed verwijderd in verband met privacy.
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Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet vanuit De Bron, op zondag:
• 15 januari naar dhr. A. van der Vinne, Zeegravensingel 22
• 22 januari naar mw. E. Heerspink, Zeegravensingel 1
• 29 januari naar mw. G. van der Vegt-Wienen, Zandbergstraat 1G
• 05 februari naar mw. H. Tolner-Renkema, Vijverhof/Kampen 123 

Leven vanuit de Bron

Onze jarigen
Deze maand zijn er zeven jarige gemeenteleden aan te kondigen:
• mw. D. Fijn-Sleurink, Burg. Visserweg 53, 8271 CN, 13 februari
• mw. H. Rigterink-Cornelis, Oosterlandenerf 36, 8271 EZ, 13 februari
• mw. H. Brink-van Dijk, Bloemstraat 18, 8271 VX, 18 februari
• mw. G. Kreuze, Schoutstraat 22-1 , 8271 VM, 28 februari
• mw. R. Bolt-Beute, Baan 86, 8271 BG, 2 maart
• dhr. L. Hakvoort, Lijnpad 4, 8271 LB, 4 maart
• mw. J.L. de Graaf-Wolfsen, Groenendael 208 A, 8271 EL, 6 maart

Als gemeente willen we hen allen van harte feliciteren met deze 
feestelijke dag!
We wensen hen een fijne, gezellige dag en een gezegende toekomst.

Uit de Psalmen (36: 8)
Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels

Schuilen de mensen.

’n Bakkie in De Bron
Op donderdag 23 februari van 10.00 tot 11.30 uur is de kerk weer 
open voor ontmoeting en gezelligheid met een kop koffie/thee en iets 
lekkers. En zoals altijd is dan ook de kerkzaal open. Om even rustig te 
zitten of een kaarsje aan te steken. Kom jij ook? En wil je ook iemand 
meenemen?
Je hoeft echt geen lid te zijn van De Bron, iedereen is hartelijk welkom!
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Diaconale steun aan Moldavië
zondag 5 februari jl.: Werelddiaconaat 

Twee jaar geleden hebben wij als werkgroep ZWO het land Moldavië 
gekozen om vijf jaar als project te ondersteunen. Eén van onze 
motivaties was om een land in Europa te kiezen en een van de armste 
landen te steunen. Dit was nog voor de oorlog in Oekraïne. Nu zijn 
de zorgen in Moldavië alleen maar groter geworden. Niet alleen is er 
meer angst maar er is nog meer armoede. Producten zijn 6 tot 10 keer 
zo duur geworden. En ondanks dat ze zelf in armoede leven delen ze 
wat ze hebben. Zo wonen in het project Bethanië, dat wij steunen, nu 
ook kinderen en vluchtelingen uit de Oekraïne. Verder heeft Moldavië 
100.000 Oekraïners opgevangen, evenveel als in Nederland. En er 
zijn 700.000 Oekraïners door Moldavië heen getrokken. Hier is hulp 
geboden door middel van nachtopvang, voedsel en transport. Extra 
hulp kunnen ze nu dus nog meer gebruiken.
Daan Verbaan van Kerk in Actie is afgelopen september op bezoek 
geweest bij het project dat wij steunen. Hij kwam hierover vertellen bij 
ons in een werkgroep overleg. In de dienst werelddiaconaat is gekeken 
naar een presentatie die door hem persoonlijk is gemaakt. Via Daan 
blijven wij op de hoogte van ons project.
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Noodhulp aan Ethiopië
Collecte voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië

Op zondag 12 februari a.s. 
collecteren we voor noodhulp 
en rampenpreventie in Ethiopië. 
Recent dreigt voor 23 miljoen 
mensen in Ethiopië, Kenia en 
Somalië hongersnood. Door 
aanhoudende, uitzonderlijke 
droogte gaan gewassen dood 
en sterven dieren. Volgens de 
Verenigde Naties is de situatie in 
de Hoorn van Afrika sinds 1981 

niet zó nijpend geweest. 
Via het internationale kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met onze 
bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden, vooral aan de meest 
kwetsbaren. Daarnaast steunen we daarmee ook rampenpreventie: 
boeren en boerinnen leren vruchtbare grond vasthouden, de bodem
irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. 
Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten 
en oogsten. Ook leren ze andere bronnen van inkomsten kennen (een 
eigen bedrijf) zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Geef aan de collecte voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië of 
maak uw bijdrage over op
ZWO NL30 RABO 0321 4211 40 o.v.v. collecte Noodhulp Ethiopië of 
doneer online. 
Lees meer op kerkinactie.nl/ethiopie.
Namens de werkgroep ZWO hartelijk dank voor 
uw gift!
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ACTIE gezamenlijke Kerken Oekraïne - familiepakket

De afgelopen maanden hebben 
we al meerdere goederen, alsook 
voedsel naar Oekraïne gebracht. 
Vanuit Oekraïne kregen we het 
bericht dat veel voedsel naar 
families gaat die bekend zijn bij 
de dagcentrums. Het is na een 
jaar oorlog ontzettend belangrijk 
om de families en dagcentrums te 
blijven ondersteunen, dus we zullen 
hiermee doorgaan; niet alleen 
met het brengen van goederen 
en voedsel, maar ook met het 
bemoedigen van families.
We willen u daarom vragen om een 
voedselpakket voor een familie te 
maken. De inhoud van het pakket 
kost ongeveer € 20,- . 

Mocht u dat te veel vinden, dan kunt ook een bedrag overmaken naar 
de rekening van de Diaconie Hoeksteen 
NL71 SNSB 0918 7856 93 o.v.v. familiepakket, 
maar het zou mooi zijn als u een doos wilt vullen 
en niet te vergeten hier een mooi kaartje aan toe 
zou willen voegen. Mocht u vragen hebben dan 
mag u contact opnemen met Liselotte Schutte 
06 50 431 840.

Hoe vul je een doos?

De doos
Gebruik alleen de doos die je mee kunt nemen na de dienst van 12 
februari in De Bron. Of vraag deze aan bij Liselotte Schutte. In verband 
met het zo efficiënt mogelijk benutten van de laadruimte willen we 
uitsluitend dezelfde grootte dozen gebruiken.

Doos vullen
Vul de doos aan de hand van onderstaande lijst. Stop geen andere 
producten in de doos. Gebruik alleen producten die nog houdbaar zijn.
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Berichtje in de doos
Van tevoren weten we niet naar wie de doos zal gaan. Dit kan 
bijvoorbeeld een gezin, een alleenstaande man of vrouw, of een 
ouder echtpaar zijn. Het zou mooi zijn als u een leuke kaart, gedicht of 
tekening in de doos doet. U kunt natuurlijk ook een eigen kaart maken, 
of een leuke foto van uzelf in de doos doen. U mag gerust een bericht/
gedicht in het Nederlands schrijven.

Dichtmaken
Als de doos gevuld is, sluit de doos dan a.u.b. zorgvuldig met tape. 
Liever de dozen niet in elkaar vouwen! Eventueel mag u de doos nog 
leuk inpakken.

Inleveren
Lever de doos in op 19 februari in de dienst van De Bron of bij het 
benefietconcert van de Hoeksteen op 24 februari.

Wat doe je in de doos?

Patentbloem 1 kg Thee

Macaroni (zak) 1 kg Oploskoffie

Rijst (zak) 1 kg Knakworsten

Baksoda (1 pakketje) Tonijn op water

Gist (1 pakketje) Koekjes (voorkeur biscuits met chocolade) 
(rol met dubbele koekjes)

Ontbijtkoek Reep chocolade

Havermout Margarine (bakken)

Limonade Houdbare melk
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Met Kierkegaard denken over de liefde
vanuit Vorming en Toerusting

Afgelopen najaar verzorgden Renée van 
Riessen en Nelleke Beimers twee avonden 
over het werk van Søren Kierkegaard. Voor 
deze avonden was veel belangstelling en 
wij moesten helaas mensen teleurstellen in 
verband met de maximum groepsgrootte 
van 16 personen.
Daarom organiseren wij opnieuw een 
sessie: twee ochtenden op 14 en 21 februari 
2023. 

Met Kierkegaard denken over de Liefde.
Liefde is een van de grote thema’s in het 
werk van de christelijke filosoof en schrijver 
Søren Kierkegaard(1813-1855). In 1847 
publiceerde hij er een boek over: Daden 
van liefde. Of, in meer recente vertaling: 
Wat de liefde doet (Budel 2007). Voor 
Kierkegaard is liefde niet in de eerste plaats een emotie. Hij richt zich op 
het handelen, op dat wat de liefde doet. Wat is nu eigenlijk een daad 
van liefde?
Deze korte cursus is een kennismaking met Kierkegaards denken 
over liefde. We leren en interpreteren gezamenlijk teksten uit 
bovengenoemd boek (teksten zijn bij aanvang beschikbaar). Langs die 
weg maken we ook kennis met Søren Kierkegaard zelf: hoe wilde hij 
christen zijn? En waarom was liefde voor hem zo belangrijk?
Data:   dinsdag 14 en 21 februari 2023
Tijd:   9.30 - 11.30 uur
Locatie:   De Bron IJsselmuiden
Inleiders:   Renée van Riessen en Nelleke Beimers
Bijdrag:   €7,50
Contactpersoon: Greetje Duitman; greetjeduitman@hotmail.com;
  tel. 038 344 63 73
Bij opgave graag adres vermelden i.v.m. bezorging reader.
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Vanuit de Diaconie

Inzameling voor de Voedselbank
Zondag 26 februari a.s. is de laatste inzameling voor de Voedselbank van 
dit kwartaal in De Bron.
Deze zondag zamelen we het volgende in: koffiepads en oploskoffie. 
Alvast weer bedankt voor jullie hulp! 

We waren enorm onder de 
indruk van de grote hoeveelheid 
spullen die waren meegenomen 
op zondag 29 januari jl., echt 
overweldigend. Van zelfgemaakte 
jam tot appelstroop. Iemand had 
zelfs voor zijn verjaardag spullen 
voor de Voedselbank gevraagd! 
Het mooie was dat de kratten 
niet meer opgestapeld konden 
worden, zo vol zaten ze. 
Namens de Voedselbank, iedereen bedankt!

Diaconaal doén! Met elkaar, voor elkaar!

Diaconale projecten collecte januari; veldwerk en soepbus
Veldwerk zoekt dak- en thuisloze mensen op die op 
straat leven en zorg mijden. Er wordt geholpen met 
praktische hulp en ze slaan een brug naar verdere 
hulpverlening. De mensen die zij opzoeken hebben 
meerdere problemen tegelijkertijd. Vaak hebben 
ze een verslaving, schulden en/of psychiatrische 
problemen. Daarmee zijn ze niet alleen zichzelf tot 

last, maar ook hun omgeving. Ze zoeken zelf geen hulp, vaak mijden ze 
contact met hulpverleners.

Over veldwerk
Veldwerkers zoeken mensen op. Op straat, onder de brug, in het bos of 
in een kraakpand. Ze helpen de mensen met koffie, soep, een warme 
deken en een goed gesprek. Zo leggen ze contact en maken mensen 
kennis met hulpverlening. Vaak duurt het lang voordat het vertrouwen 
gewonnen is en mensen verdere hulp willen aanvaarden. 
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Soepbus
Onderdeel van Veldwerk is de soepbus. De soepbus gaat een aantal keer 
per week op pad om dak- en thuisloze mensen te voorzien van koffie, 
brood, soep, warme kleding en dekens. Dat is het eerste wat zij nodig 
hebben en vaak de enige manier om met hen in contact te komen. Ze 
rijden met de soepbus in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Eindhoven, 
Arnhem, Ede, Heerlen, Venlo en Maastricht. In Utrecht en Groningen 
rijdt een soepfiets.

Vertrouwen winnen
Niet iedereen die soep komt halen, is dak- of thuisloos. Sommige 
mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij kunnen 
een kom soep en wat aandacht goed gebruiken. Ze zoeken altijd naar 
het verhaal achter de mens en leggen contact om het vertrouwen 
te winnen. Als het nodig is, verwijzen ze mensen naar verdere 
hulpverlening. Doel is om dakloosheid te stoppen en perspectief voor 
de toekomst te bieden. 

Een betere buurt
Zij kijken om naar de mensen die op straat leven. Door Veldwerk 
vermindert overlast, criminaliteit en geweld. Daardoor vermindert ook 
het gevoel van onbehagen en onveiligheid bij buurtbewoners. 
Help mee, doe een gift! Een voedzame maaltijd, kop koffie, fatsoenlijke 
kleding, een luisterend oor of hulp als iemand helemaal aan de grond 
zit: doe een gift en help hen eenzaamheid bestrijden en het laatste 
vangnet te zijn voor kwetsbare mensen. U kunt doneren via de 
Bron- app, collectezak of een gift storten op rekening van de Diaconie.

Diaconale projecten collecte februari; wensambulance 
De Veluwse Wens Ambulance voert 
haar werkzaamheden voor 100% uit 
met vrijwilligers die hiervoor niet 
betaald worden. Toch zijn er hoge 
koste verbonden aan het vervullen 
van alle wensen. Denk bijvoorbeeld 
maar eens aan de aankoop en het 
onderhoud van al het (rijdend) 
materiaal, de brandstofkosten, noem maar op! De wensen worden 
kostenloos uitgevoerd voor de wensvrager. Daarom zijn donaties en 
giften de hoofdbron van inkomsten. De Diaconie beveelt een gift aan 
dit doel dan ook van harte aan. Uw hulp, bijdrage- klein of groot- wordt 
zeer op prijs gesteld. U kunt doneren via de Bron-app, collectezak of een 
gift storten op rekening van de Diaconie.
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Avondmaalscollecte 19 februari: Stichting Noodfonds Zwolle en 
omgeving
Soms is hulp niet beschikbaar omdat formele regels die hulp 
(grotendeels) onmogelijk maken. In die situaties kan Noodhulp een 
laatste redmiddel zijn, waardoor hulpverleners verder kunnen met 
hun clienten. Daarom wil het Noodfonds aanvragen van hulp- en 
dienstverlenende instanties in behandeling nemen. Het werkgebied 
beslaat de gemeenten Zwolle, Hattem, Oldebroek, Kampen, Zwarte 
Waterland, Olst-Wijhe, Staphorst en Dalfsen. De cliënten van de 
hulpverleners dienen daarin woonachtig te zijn. Kijk ook op 
https://www.noodfondszwolle.nl/cms/index.php
De Diaconie beveelt een gift van harte bij u aan! U kunt doneren via de 
Bron-app, collectezak of een gift storten op rekening van de Diaconie.

Diaconale projectencollecte maart: Omzien naar gevangenen
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen 
gedetineerd en zitten een korte of langere 
gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te 
oordelen, maar barmhartig naar hen om te 
zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-
patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien 
naar gevangen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens 
de detentie en een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Zoals 
bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken 

organiseert waar kinderen kostbare 
tijd met hun gedetineerde ouder 
kunnen doorbrengen en samen weer 
even iets van het echte gezinsleven 
kunnen ervaren.

Steun het werk voor gevangenen 
en geef aan dit diaconale project 
voor maart. U kunt doneren via de 
Bron-app, collectezak of een gift 
storten op rekening van de Diaconie. 

Hartelijk dank voor uw gift.
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Samen jong…
‘Samen jong.’ Dát is de titel van een boek dat besproken wordt in het 
laatste Ouderlingenblad.
Het boek bespreekt zes kernwaarden rond kerk-zijn met alle generaties 
en blijft dichtbij de Bijbel en dichtbij de boodschap van Jezus. Geen 
stappenplan, maar oefeningen, bijvoorbeeld in luisteren en delen van 
geloofservaring in verschillende levensfasen. Of reflectie: hebben jong 
en oud oog en hart voor elkaar?

Een mooie zin uit het inleidende artikel:
“Jong zijn zegt niet alleen iets over leeftijd, maar ook over ‘jong van 
geest’ zijn.
In het woord jong zit een zekere nieuwsgierigheid, een verlangen naar 
groei en een vertrouwen op de toekomst besloten”.

Lied 837
Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd-
meester, waar kom ik U tegen? 

Mies Verkerk
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© NieuwsBron 2023 - Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, zonder voorgaande schriftelijke 
toestemming van uitgever. Het bovenstaande is ook van toepassing op 
gehele of gedeeltelijke bewerking van de tekst.

De NieuwsBron verschijnt onder auspiciën van de kerkenraad van de 
Gereformeerde Kerk van IJsselmuiden-Grafhorst.

Het volgende nummer (117) verschijnt op vrijdag 10 maart 2023. Kopij 
voor dit nummer uiterlijk zaterdag 4 maart 2023 (vóór 12.00 uur) 
inleveren bij Henk Bosch, Koolmees 5, IJsselmuiden, 
e-mail: henk.bosch@hetnet.nl

Bezoek de website www.debronijsselmuiden.nl

Download De Bron app via Google Play of App Store en doe mee!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verantwoording collectes januari 2023
Kerkcollecten Bron-app

01 januari Eredienst €   28,50 €   20,00
Vorming en  toerusting €   19,25 €   17,50
Diaconieprojecten €   18,00 €   16,00

08 januari Bloemengroet €   48,69 €   52,00
Middengroep €   40,86 €   50,00
Diaconale projecten €   41,65 €   66,50

15 januari Diaconie €   80,75 €   74,00
Kerk €   51,55 €   63,00
Onderhoud kerk €   39,05 €   60,50

22 januari Kerk €   59,20 €    62,50
Missionair werk €   50,65 €    56,00
Diaconale projecten €   53,40 €    54,00

29 januari Diaconie €   53,45 €    80,00
PKN jongeren €   46,30 €    64,50
Onderhoud kerk €   43,75 €    61,50

Via internet bankieren €   87,00
Via rekening ZWO Kinderen in de knel €   30,00

Alle gevers hartelijk dank!
Taakgroep Administratie en Beheer



Collecte Biddag 8 maart
Een beter inkomen voor 
Ghanese boerinnen 

Noord-Ghana is een droge 
regio. Het is moeilijk 
om hier rond te komen 
van de opbrengsten van 
landbouw, terwijl dat wel 
de belangrijkste bron van 
inkomsten is. Veel mensen 
leven dan ook in armoede. 

De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk helpt Ghanese 
boerinnen met landbouw en verkoop. Als er weinig werk is op het land, 
verzamelen vrouwen de noten van de karitéboom, die in het gebied 
groeit. Ze maken er boter van, maar de winst is minimaal, omdat het 
proces zo arbeidsintensief en tijdrovend is. De kerk helpt vrouwen om 
het proces te stroomlijnen door zich in groepen te organiseren en zorgt 
voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. De vrouwen verwerken 
de noten nu op een efficiënte en milieuvriendelijke manier. De kwaliteit 
van de boter is zo goed, dat ze een betere prijs krijgen op de markt. “Ik 
kan nu mijn gezin onderhouden en mijn kinderen naar school sturen,” 
vertelt een van de vrouwen.
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