
Instructie voor soepmakers 
 
De Sobere Soepdag, wat houdt het in? 
In de week van maandag 22 maart staat het werk van barmhartigheid ‘De hongerigen te eten geven’ 
centraal. Op de vastenkaart, die we onder alle gemeenteleden verspreiden, staat als vastenactie 
‘geen vlees eten’. Gemeenteleden kunnen hier invulling aan geven door mee te doen met De Sobere 
Soepdag. Ze bestellen soep via protestantshuizen.nl/40dagentijd-2021 voor € 3,50 per halve liter en 
kiezen een dag in de week van 22 maart waarop ze deze soep nuttigen als maaltijd. 
 
Om deze actie mogelijk te maken, hebben we soepmakers nodig. We hopen dat u daar één van bent! 
 
Soep maken, wat komt er nog meer bij kijken? 
We vragen de soepmakers om een vegetarische soep te maken én de soep af te leveren bij de 
besteller. U mag zelf weten wat voor soep u maakt, als het maar vegetarisch is. De opbrengst is voor 
het ZWO project ‘opleiden van vrouwen en meiden op West-Papoea, Indonesië’. Ter inspiratie staat 
op de tweede pagina van dit document een recept van een Indonesische vegetarische soep. 
 
Aantal bestellingen 
Elke soepmaker ontvangt ongeveer drie bestellingen. We proberen de bestellingen zo te organiseren 
dat de soepmaker niet meer dan ongeveer drie liter soep hoeft te maken en niet meer dan drie 
adressen langs hoeft te gaan om de bestelde soep af te leveren. Meer of minder mag uiteraard ook. 
 
Soep bezorgen 
Bestellers krijgen de soep thuisbezorgd. We vragen de soepmaker om de soep te bezorgen. Uiterlijk 
16 maart krijgt u de bestellingen inclusief contactgegevens door. Deze contactgegevens heeft u nodig 
om met de besteller een afspraak te maken over wanneer u de soep bezorgt. Mocht het voor u lastig 
zijn om de soep te bezorgen, laat het ons weten. Dan nemen wij deze taak van u over. 
 
U mag zelf bepalen of u de soep vers of ingevroren bezorgt. Een tip: verzamel alvast bakjes of 
yoghurt emmertjes van halve liters. Uiteraard kunt u ook een eigen bakje gebruiken en vragen of de 
besteller deze weer bij u aflevert of u vraagt de besteller de soep over te gieten in een eigen pannetje. 
 
Financiën 
We vragen de bestellers van te voren het bedrag voor de soep over te maken naar de rekening van 
de ZWO. Het kan zijn dat bestellers, wanneer u de soep langsbrengt, alsnog contant willen betalen. In 
dat geval vragen wij u om het geld over te maken naar de ZWO rekening: NL39 RABO 0329 9240 95, 
t.n.v. Diaconie PG Huizen inzake ZWO, of het geld langs te brengen bij Gerdine Spilt, Weegbree 41. 
 
Belangrijke data op een rij: 

● soepmakers kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 5 maart aanmelden via 
protestantshuizen.nl/40dagentijd-2021  

● tot uiterlijk vrijdag 12 maart kunnen gemeenteleden soep bestellen 
● soepmakers krijgen uiterlijk dinsdag 16 maart hun bestellingen door 
● in de week van maandag 22 maart leveren de soepmakers de soep bij de bestellers 
● soepmakers nemen van te voren contact op met de bestellers om de leverdatum af te 

stemmen. 
 
We hopen dat u zich aanmeldt als soepmaker! Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met 
Gerdine Spilt via gerdinespilt@gmail.com of 06 - 49 66 14 18. 
 
Hartelijke groet, 
ZWO-platform 

mailto:gerdinespilt@gmail.com


Recept vegetarische Indonesische Soto soep 
 
Soto is een soep uit de Indonesische keuken en wordt vooral gevuld met mihoen, rijst, aardappelen, 
taugé en kip. Omdat dit gerecht door heel Indonesië op grote schaal gegeten wordt, wordt het wel 
gezien als hét nationale gerecht. Waarschijnlijk komt het gerecht oorspronkelijk van Java. Er zijn vele 
verschillende soorten Soto soep. Hieronder vindt u een vegetarische variant. 
 
Ingrediënten (voor 4 personen): 

○ plantaardige kipstukjes, 160 g 
○ 2 uien 
○ 1 teentje knoflook 
○ 1 pakje samasaya curry soto ayam kruidenpaste, 130 g (verkrijgbaar bij Albert Heijn) 
○ 100 g vermicelli noedels 
○ 125 g taugé 
○ 15 g verse koriander 
○ 1 bosje lente-ui 
○ 1 stengel citroengras (verkrijgbaar bij de toko) 
○ 2 eieren 
○ ½ groentebouillonblokje van Maggi 

 
Bereidingswijze: 

1. Kook de eieren in 8 minuten hard. 
2. Pel en snijd de ui en knoflook fijn. Snijd de lente-ui in dunne ringetjes. 
3. Verhit een scheutje olijfolie in een pan en voeg hier de ui en knoflook aan toe. Bak enkele 

minuten. 
4. Voeg de vegetarische kipstukjes toe en bak deze mee. 
5. Voeg de samasaya soto kruidenpasta toe. Laat deze 1 minuut fruiten. Voeg vervolgens 800 

ml water toe en roer de ingrediënten door elkaar. 
6. Breek de stengel citroengras en voeg deze samen met de helft van de taugé en de helft van 

de lente-ui toe aan de soep. Schep om. 
7. Voeg vervolgens het groentebouillonblokje toe, samen met 250 ml kokend water en de verse 

koriander. 
8. Zet het vuur laag en roer flink. 
9. Kook in de tussentijd 2 liter water. Zet het vuur uit en laat de noodles 4 minuten wellen. Giet 

af en laat goed uitlekken. 
10. Vul 4 kommen met wat noodles, een half ei en een deel van de overgebleven lente-ui en 

taugé. Schep de kom vervolgens vol met de soep. 
 
 


