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Hét Filipijnenboekje
KLJ-Trias

KLJ en Trias
Waar mensen samenwerken ontstaan de mooiste en verrassendste zaken. Daar zijn we
bij Trias van overtuigd. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de jonge ondernemers en
landbouwers die Trias ondersteunt in de Filipijnen. De jongeren komen samen in
coöperaties en versterken elkaar. Deze organisaties gaan aan de slag met producten
zoals ananas, kokos en banaan maar organiseren ook leiderschapstrainingen voor
jongeren en geven hun zelfvertrouwen een boost.
Stilaan maar zeker komen deze jongeren meer samen in coöperaties zoals PATAMABA
en CANOFECO. Jeugdwerking staat dus nog in haar kinderschoenen in de Filipijnen. En
laat nu net jeugdwerking dat gene zijn waar KLJ'ers experten in zijn.
Sinds enkele jaren slaan Trias Filipijnen en KLJ de handen in elkaar om de jongeren van
PATAMABA en CANOFECO te ondersteunen in hun jeugdwerking. Zo worden er samen
jeugdkampen georganiseerd en ontmoeten KLJ'ers en Filipijnse jongeren elkaar
maandelijks online om tips en ideeën uit te wisselen.
Met dit Filipijnenboekje brengen we de Aziatische eilandengroep tot in jouw KLJ-afdeling.
Speel leuke spelletjes, proef van de heerlijke Filipijnse receptjes én vooral geniet van de
verfrissende mocktails én cocktails.
Veel plezier,
Het Trias-Team

Wat Vooraf Ging:
Sinds enkele jaren versterken Trias en KLJ de jonge boeren en ondernemers van
Patamaba en Canofeco in de Filipijnen. Beide coöperaties zorgen ervoor dat
ondernemende jongeren een boost krijgen door ervaringen uit te wisselen, opleidingen te
organiseren en de belangen van jongeren op de agenda te plaatsen van zowel de lokale
als nationale overheid.
In 2019 trokken Arne Bayens en
Kelly Keysers naar Manilla. Ze
beleefden er de tijd van hun
leven terwijl ze kamptips
uitwisselden en spelletjes
speelden met de Filipijnse
jongeren van Patamaba.

In 2018 reisden Karel en Kevin naar het
allereerste zomerkamp in de Filipijnen,
waar ze de lokale jongeren
adviseerden. Ze introduceerden
diverse evaluatiemethodes en
spelletjes met pedagogische
meerwaarde.

Eerder vonden ook al gelijkaardige uitwisselingen plaats met jongeren uit Tanzania,
Colombia en Ecuador.

Hieronder vind je een greep uit Filipijnse mogelijkheden om je kamp of activiteiten op te
vrolijken.
- mocktails en cocktails en Filipijnse gerechten
- Filipijnse spelletjes om de wereld naar België te halen tijdens staycations

Mocktails
Mango Daquiri
Benodigdheden:
10 cl Spa Touch of Lemon / 1 cl siroop
met rumsmaak (monin) / 2 cl citroen- of
limoensap / 6-7 stukjes mango / 1 theelepel
suiker / 1 kaneelstokje / 1 steranijs
Bereiding: Stamp de mango met de suiker tot
puree en voeg crushed ijs toe tot 1-2 cm van de
rand van het glas. Voeg de siroop en de citroenof limoensap toe en roer kort. Giet de Spa Touch
of Lemon erbij, en roer nogmaals. Garneer met
een kaneelstokje en steranijs om de geuren te
versterken. Serveer samen met het flesje Spa
Touch of Lemon.

Coconut dream
Benodigdheden:
1.5 cl kokosmelk / 3 cl passievruchtensap
/citroenlimonade (7UP of Sprite) / schijfje
limoen / ijsblokjes
Bereiding: Doe enkele ijsblokjes in een shaker
samen met de kokosmelk en
passievruchtensap. Schud heel goed en zeef het
in een glas met ijsblokjes. Vul aan met
citroenlimonade en garneer met een schijfje
limoen.

Cocktails
Banana Split
Benodigdheden:
3 cl bananensuiker / 3 cl chocoladelikeur / 9 cl
culinaire room
Bereiding: Doe alles in een shaker met ijs,
shaken en serveren in een jockeyglas. Afwerken
met een lijntje cacaopoeder.

mArgarita MK
Benodigdheden:
5 cl tequila / 2,5 cl Triple Sec / 2,5 cl kokosmelk
7 cl mangosap / 1 cl limoensap
Bereiding: Schil een mango, verdeel in partjes
en pureer die in een blender. Meet 2,5 cl van de
puree af en doe dit opnieuw in de blender.
Bewaar de rest voor later in de koelkast. Voeg
de overige ingrediënten en 4 ijsblokjes toe. Mix
tot een gladde massa. Giet in een laag whiskyglas en garneer met een stukje mango.

receptjes
Filipijnse Kwek-Kwek
Benodigdheden: 12 kwarteleieren, 1 kippenei los
geklopt 125 ml witte azijn, 50 ml sojasaus, 1 teen
knoflook uitgeperst½, ui gesnipperd, ½ groene
chilipeper in ringen, 75 g bloem, 35 g maïzena, 1
tl paprikapoeder, 1 tl kurkuma, ½ tl bakpoeder,
150 ml water, peper en zout, frituurpan
Kook de kwarteleieren hard (5min). Laat ze
schrikken en pel ze voorzichtig. Dep ze droog. Roer
voor de dip de azijn, sojasaus, knoflook, ui en
chilipeper door elkaar. Verhit de olie tot 180°C.
Meng de bloem, bakpoeder, maïzena, het
paprikapoeder, de kurkuma en voeg peper en zout
naar smaak toe. Roer het ei en water door de
bloemmengeling tot een dik beslag ontstaat. Haal
de kwarteleitjes door het beslag en frituur ze in 3 à
4 minuten bruin. Laat ze uitlekken op
huishoudpapier. Serveer de eitjes met de dip en
extra sojasaus.

Ginisang Ampalaya of
gebakken bittere meloen
Benodigdheden:
stukken ampalaya of bittere meloen (ampalaya’s
zijn zeldzaam in Vlaanderen.
Je kan deze vervangen door okra, paprika
of komkommer,.. ) / 1 lepel knoflook /
½ theelepel zout /
2 rauwe eieren / een halve liter lauw water /
1 tomaat / 1 ajuin / 3 lepels olie
Leg de ampalaya in een grote kom. Voeg het
lauwe water en het zout toe, laat 5 minuten rusten.
Leg de ampalaya in een keukenhanddoek en knijp
al het water er uit. Verwarm een pan en voeg de olie
toe. Bak de knoflook, ajuin en tomaat in de pan.
Voeg de ampalaya toe en meng goed. Voeg peper
en zout toe naar smaak. Breek de eieren en smeer
ze uit over de ampalaya. Bak de eieren. Mix alle
ingrediënten goed. Serveer warm. Deel en geniet!

spelletjes

Agawan Base
1 persoon begint in het midden en heeft
als doel een hoek te bemachtigen. Dat
kan de persoon doen door zo snel
mogelijk naar die hoek van het veld te
lopen als die leeg is. De hoeken worden
echter beschermd door bewakers die
steeds van hoek proberen te wisselen.
Op het moment een bewaker zijn of haar
hoek verlaat kan de persoon in het
midden die hoek proberen te veroveren
vooraleer er een nieuwe bewaker komt.
Als de persoon er inslaagt een hoek te
bemachtigen, neemt de bewaker die
geen hoek meer heeft zijn of haar plaats
in in het midden van het veld.

Araw-lilim
Tikkertje zon en schaduw. De tikker
probeert iedereen te tikken die in de zon
loopt. Je kan je enkel veilig stellen door
in de schaduw te gaan staan.

Kapitang-Bakod
Tikkertje hout. De tikker probeert
iedereen te tikken. Je kan je enkel veilig
stellen door in op iets hout te gaan staan
of aan een boom te gaan hangen.

Bati-Cobra
Minimum 2 spelers. Benodigheden: 2 (bamboe-)stokken, 1 korte en 1 lange.
1 spelers staat tegenover alle andere spelers op een paar meter afstand. Deze speler houdt
de lange stok vast met 1 hand en gooit de korte stok omhoog. Hij probeert de korte stok
weg te slaan met de lange stok. Alle andere spelers proberen de vliegende korte stok te
vangen. De persoon die de stok vangt, wordt de volgende die mag slaan. Als niemand de
stok kan vangen, mag iedereen die proberen te grijpen. In dat geval, gooit de persoon die
net geslaan heeft de lange stok op de grond en probeert de speler die de korte stok heeft
kunnen grijpen, de korte stok tegen de lange te gooien. Als dat lukt, wordt hij de persoon
die mag slaan. Indien niet, dan blijft dezelfde persoon aan slag.

Patay Patayan
Minimum 4 spelers. Benodigdheden: pen, papier en een schaar.
Het papier wordt in stukken geknipt naargelang het aantal spelers. Elke speler krijgt 1 stuk
papier met zijn of haar rol op. Er moet 1 rechter zijn, minstens 1 moordenaar en minimum 1
politieagent(e). Al de andere spelers zijn voorbijgangers. Iedereen houdt zijn of haar rol
geheim behalve de agenten. Het doel van de het spel is dat de politie de moodenaars kan
vangen door te zeggen 'Ik heb je' + de naam van de moordenaar vooraleer de moordernaar
naar de rechter kan knipogen. De moordenaar moet knipogen tussen het begin en het einde
van bovengenoemde zin.
De moordenaar kan mensen vermoorden door naar hen te knipogen. Als een moordenaar
naar jou geknipoogd heeft zeg je: 'ik ben dood'. Als de moordenaar knipoogt naar de
rechter zegt die: 'ik ben dood maar ik ben de rechter'. Het spel begint opnieuw. Het doel
van de moordenaars is zoveel mogelijk mensen te vermoorden.

Deel en win!
Deel een leuke foto van jouw lekkere mocktail, cocktail
of gerechtje. Of post een originele foto wanneer je een
van de Filipijnse spelletjes speelt op instagram met
#KLJvoorTRIAS, tag @KLJ_VZW en @TRIASNGO én maak kans
op een pretpakket!
Meer info over de wedstrijd vind je op www.Trias.ngo/klj

Dompel je helemaal onder in
de Samenwerking van TRIAS en
KLJ via:
1) Schrijf je in op de Trias-nieuwsbrief via www.trias.ngo
2) ontdek meer over het partnerschap en het buddy-project
van Trias en KLJ op www.trias.ngo/klj en Via de Werkgroep
Internationaal op www.klj.be
3) Volg Trias op Facebook of Instagram via @Triasngo
4) Volg de Facebookgroep @KLJInternationaal

Met dank aan: Landelijke Gilden, Lies Reynaerts, Hans Mesuere en Isabel Corthier voor de
foto’s, Alex Kool en Franky Malbrancke voor de lekkere mocktails.

