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Het is weer eens wat anders dan Het kroketje met patat en appelmoes, of kip nuggets met 
garnituur. een Hawaiiaanse loco moco burger, een mexicaanse tortilla, of braziliaanse 
spareribs met een maiskolfje. dit zijn slecHts een paar gerecHten van onze spiksplinter-
nieuwe kindermenukaart. gebaseerd op Het originele kookboek wereldeters van marjolein 
de vlaam. gaat u mee op reis? TeksT: Marjolein de VlaaM / FoTograFie: obscura FoTograFie

Kinderen worden bij Van der Valk 
wereLdeters

V.l.n.r.: krystle & lily van der Valk, jantien stroeken (dochter van Marjolein), indy reijnen,  Marjolein de Vlaam, christa de bruijn, ruud de bruijn en Tim Warmerdan
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Avontuurlijk, Verantwoord, Verrassend lekker. 
Dat zijn de nieuwe kindermenu’s bij Van der 
Valk, die vanaf deze zomer verkrijgbaar zijn bij 
alle Van der Valk Restaurants. Christa de Bruijn 
van Hotel Sassenheim en Krystle van der Valk 
van Hotel Ridderkerk hebben een originele kin-
dermenukaart ontwikkeld in samenwerking met 
Marjolein de Vlaam, schrijfster van het bekroon-
de kookboek Wereldeters. Met de Wereldeters 
menukaart steunt Van der Valk het voedselpro-
gramma van KidsRights in Zuid-Afrika. 

Krystle van der Valk (moeder van Lily en in ver-
wachting van de tweede): “Met deze menu-
kaart willen we onze kleine gasten uitdagen 
om eens wat anders te kiezen dan het traditi-
onele kindermenu. We laten ze kennismaken 
met gerechten die door kinderen in andere 
landen worden gegeten.”

‘Lussiknie’
Marjolein: “Ik heb veel gereisd en hou ontzet-
tend van koken en lekker eten. Daarom ver-
baasde het mij zeer dat onze drie kinderen 
moeilijk deden aan tafel. Met één blik op de 
maaltijd wisten ze al dat ze het niet lekker zou-
den vinden, zonder te proeven. Herkenbaar? 
Vooral als ik iets nieuws en onbekends had 
gekookt, was er veel gemopper. En dat vond 
ik zóóó ongezellig!”

“Omdat ik gezond en gevarieerd eten heel 
belangrijk vind, heb ik echt van alles gepro-

beerd. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen open staan voor nieuwe 
smaken en gerechten. Uiteindelijk is het mij dan toch gelukt ze aan het 
eten te krijgen. Met een atlas op tafel en leuke verhalen en grappige 
weetjes over het eten of over het land van het gerecht op tafel, had 
ik eindelijk de aandacht van mijn kinderen. Ik vertelde over Nelson 
Mandela en ‘the Big Five’ als we Zuid-Afrikaanse Bobotie aten. Of 
over Spaanse flamenco danseressen en de herkomst van Tapas als 
ik Gazpacho had gemaakt (‘mam deze soep is koud’).  Na enige 
aarzeling vonden de kinderen het prachtig! Zo leuk zelfs dat ze met 
verzoekjes kwamen. Mijn zoon wilde graag iets Hawaiiaans eten om-
dat hij zo graag meer over de vulkanen wilde weten en mijn jongste 
dochter wilde graag iets Chinees eten zodat ze met haar chopsticks 
kon oefenen. Op deze manier werd het weer gezellig bij ons aan tafel 
en hebben onze kinderen alles leren eten. Maar ze hebben ook - niet 
onbelangrijk - veel over andere landen en andere culturen geleerd. Dat 
gaf mij zo veel voldoening dat het voor mij het startsein was om een 
boek te schrijven en zo ook andere ouders te helpen en te inspireren.”  

Proefdraaien in sassenheim
Christa de Bruijn – moeder van Bart, Rik, Mark en  Ruud - was al een 
tijd van plan om iets te doen aan het kindermenu bij Hotel Sassenheim. 
Dat moest toch gezonder en verantwoorder kunnen?  
Christa: “Samen met Marjolein hebben we een eerste versie van de 
Wereldeters kindermenukaart ontwikkeld. De gerechten zijn avontuur-
lijk, verrassend en gezond en natuurlijk lekker en toegankelijk voor kin-
deren. Net als in het boek “Wereldeters” is de menukaart vrolijk vorm-
gegeven en vind je er leuke en grappige weetjes over verschillende 
landen uit de wereld.*
We hebben een klein jaar proefgedraaid in ons restaurant. De menu-
kaart met foto’s van de  gerechten was al vrij snel een succes. Alle re-
gionale pers heeft erover geschreven en TV West is zelfs komen filmen. 
Maar het belangrijkste is, dat we hartverwarmende reacties krijgen 
van ouders die het geweldig vinden dat Van der Valk een gezonder 
en origineler alternatief biedt aan kinderen.  Dat het concept de jonge 
bezoekers aanspreekt is duidelijk want meer dan de helft kiest een 
Wereldeters gerecht i.p.v. patat met een kroket!” 
* Natuurlijk kunnen kinderen ook iets kiezen uit de volwassen menukaart. 

BLije gezichten aan tafeL
Krystle: “Wij vinden het belangrijk dat onze gasten – ook de kinderen 
- een verantwoorde maaltijd voorgeschoteld krijgen en gezellig kunnen 
tafelen. Als de kinderen het naar hun zin hebben en lekker smullen, 
hebben de ouders ook een leuke avond. 
Na de succesvolle pilot in Sassenheim kunnen kinderen vanaf nu ook 
in andere Van der Valk filialen een Wereldeters kindermenu bestellen. 
Onze mascotte Timo Toekan neemt de kids mee op reis naar landen 
als Italië, Indonesië, Brazilië, Mexico, Hawai en natuurlijk Nederland. 
Elk half jaar ‘verversen’ we de menukaart met nieuwe landen, nieuwe 
weetjes en nieuwe gerechten.” 

Mijn zoon wilde 
graag iets 
Hawaiiaans eten 
oMdat Hij zo graag 
Meer over de 
vulkanen wilde 
weten.

Kijk op www.vandervalkwereldeters.nl 
voor meer informatie en de deelnemende 
Van der Valk restaurants.

een maaLtijd voor een maaLtijd
Omdat Van der Valk ook iets wil betekenen voor kinderen die het minder 
goed hebben, steunen wij de organisatie KidsRights. Deze organisatie 
komt op voor de positie van kwetsbare kinderen waar ook ter wereld. 
Met Wereldeters steunen wij in het bijzonder het voedselprogramma 
Sizanani in Zuid-Afrika. 

Cindy de Visser van KidsRights: “Het geld dat wij ontvangen, wordt 
besteed aan warme schoolmaaltijden, voor sommige kinderen de 
enige maaltijd per dag. Op dit moment krijgen bijna 1.300 kinderen 
dagelijks een warme maaltijd in een van de kindercentra in de negen 
townships waar Sizanani werkzaam is. De maaltijden worden door 
moeders uit de omgeving klaargemaakt. Ze koken in hele grote pannen 
voor soms wel 150 kinderen tegelijk. De kinderen eten groenten (zoals 
pompoen, zoete aardappel, kool, courgettes en spinazie), een beetje 
rundvlees of kip en… pap.”

kookBoek van het jaar 2012
Volgens de vakjury: “Wereldeters is een 
educatief boek; rijk vormgegeven en 
spannend. Een zorgvuldig vormgegeven 
totaalconcept van een wereldreis. Het zet 
kinderen aan tot eten, door eten in een 
werelds perspectief te plaatsen. Andere 
culturen en andere eetgewoontes, ze 
komen aan bod in het sprankelende boek 
Wereldeters van Marjolein de Vlaam.”
Het boek is te koop in de boekhandel 
en bij de aangesloten Van der Valk 
Restaurants.

Menukaart


