
Sollicitatie	 training	 3	 februari	 -	 Op	 deze	 dag
krijgen	 we	 een	 sollicitatietraining	 van	 DWARS
Academy!	Vind	 je	het	 lastig	om	 jezelf	 te	presenteren,
of	 lukt	 het	 niet	 om	 een	 goede	 sollicitatiebrief	 te
schrijven?	 Leer	 dan	 hier	 hoe	 je	 zelfverzekerd	 en
succesvol	 een	 sollicitatieprocedure	 doorloopt.	 Deze
training	 vindt	 plaats	 in	 Delft	 (Raamstraat	 67).	 De
inloop	is	vanaf	19:00	en	we	zullen	om	19:30	beginnen.

International	Political	Debate	5	februari	-	Op	vijf
februari	houdt	SIB	een	debatavond	met	verschillende
Politieke	 Jongerenorganisaties.	 Rianne	 zal	 hierbij
DWARS	 gaan	 representeren.	 Ben	 jij	 benieuwd	 hoe	 ze
het	zal	doen,	kom	dan	naar	deze	activiteit.

Valentijn	 voor	 iedereen	 14	 februari	 -	 Voor
valentijn	hebben	we	een	toffe	actie	opgezet.	We	gaan
het	 Gaybrapad	 terugbrengen	 wat	 al	 een	 tijd	 geleden
weg	 is	gehaald.	Deze	willen	we	opnieuw	gaan	maken

met	 stoepkrijt	 op	 de	 Haarlemmerstraat.	 Let	 op	 deze	 activiteit	 zal	 om	 14:00
beginnen	zodat	iedereen	de	avond	nog	gezellig	door	kan	brengen.	

Thema-avond	privatisering	onderwijs	25	 februari	 -	Tijdens	deze	avond	gaan
we	samen	met	commissie	Onderwijs	kijken	naar	hoe	het	onderwijs	 langzamerhand
steeds	verder	geprivatiseerd	wordt.

Facebook Website Twitter Instagram

Nieuwsbrief	Februari

De	eerste	maand	van	het	nieuwe	jaar	is	alweer	voorbij.	 In	deze	maand	hebben	we
onze	Afdelingsvergadering	weer	gehad.	Ook	hebben	we	een	nieuwjaarsborrel	gehad
met	de	andere	PJO's.	

De	nieuwe	maand	komt	er	alweer	aan	en	daarbij	staan	er	ook	weer	een	hoop	leuke
activiteiten	op	jullie	te	wachten.	Lees	hier	alle	komende	activteiten	voor	februari,	de
terugblik	van	de	vorige	maand,	nieuws	over	het	coalitieakkoord	in	Den	Haag	en	een
verfrissend	veganistisch	recept!

Komende	activiteiten

Algemene
Afdelingvergadering

De	 winter-AAV	 zit	 er	 alweer	 op!	 Naast
alle	 verantwoordingen,	 HR-wijzigingen
en	 moties	 is	 het	 bestuur	 onveranderd
gebleven	 en	 hopen	 wij	 dat	 we	 samen
met	 jullie	 nog	 een	 gezellig	 halfjaar
zullen	hebben.	Lees	de	notulen	van	de
AAV	hier.	

Van	 links	 naar	 rechts	 Charlotte
(Algemeen	 Bestuurslid),	 Rianne
(Voorzitter),	 Marit	 (Algemeen
Bestuurslid),	 Hiske	 (Secretaris),
Hannah	 (Promotie	 &	 Ledenwerving),
Niek	 (Algemeen	 Bestuurslid),	 Niels
(Penningmeester)

PJO
nieuwjaarsborrel

Samen	met	de	JD,	JOVD,	CDJA	en	de	JS
hieven	wij	deze	avond	het	glas	op	het
nieuwe	 jaar.	 De	 activiteit	 was	 opgezet
door	een	aantal	actieve	leden	van	deze
Politieke	 Jongerenorganisaties.	 De
avond	 stond	 zoals	 altijd	 in	 het	 teken
van	politieke	discussies,	zoals	over	het
nieuwe	coalitieakkoord	in	Den	Haag	en
het	 verkameringmanifest	 in	 Leiden.
Het	was	bovenal	een	een	erg	gezellige
avond.

DWERST

Tijdens	 deze	 activiteit	 zijn	 we	 naar
onze	 naaste	 afdeling	 afgereisd.	 Hier
hebben	 we	 gezellig	 met	 z'n	 allen
gegeten	om	zo	het	nieuwe	jaar	goed	te
beginnen.	 Het	 was	 een	 gezellige
activiteit	 met	 lekker	 veel	 veganistisch
en	vegetarisch	eten.	

Nieuws	over	het	coalitieakkoord	Den	Haag
Met	 DWARS	 zijn	 we	 het	 afgelopen	 half	 jaar	 zeer	 actief	 geweest	 in	 de	 Haagse
politiek,	 en	 met	 resultaat.	 DWARS	 Leiden-Haaglanden	 heeft	 zich	 samen	 met	 een
aantal	andere	PJO’s	hard	gemaakt	voor	de	belangen	van	Haagse	statushouders.	Dit
is	direct	terug	te	zien	in	het	nieuwe
coalitieakkoord,	 waarin	 een	 paragraaf	 is	 opgenomen	 die	 aandacht	 besteedt	 aan
de	 belangen	 van	 statushouders	 in	 de	 stad.	 Geïnteresseerd?	 Je	 vindt	 het	 stukje
op	pagina	31	van	het	coalitieakkoord:	‘Samen	voor	de	stad’.

Veganistische	couscous	met
jasmijn
Ingrediënten

Couscous	(400	gram)
Tofu	(500	gram)
1	aubergine
1	paprika
2-3	uien
1	courgette
Een	paar	wortels
1	komkommer
Jasmijnthee	 (het	 liefst	 los,	 maar	 in
een	zakje	kan	ook)
Sambal	 (ik	 gebruik	 sambal	 oelek,
maar	andere	sambal	kan	vast	ook
Garam	Masala
Ras	 el-hanout	 (kerriekruiden	 kan
ook)
Paprikapoeder
Chilipoeder
Kaneelpoeder
Suiker
Zout
Olijfolie

Tips
Als	 het	 te	 droog	 lijkt,	 voeg	 wat
olijfolie	 toe.	 Ook	 handig	 om
opgewarmde	 couscous	 uit	 de
magnetron	mee	op	te	frissen!
Hou	je	erg	van	jasmijnthee?	Snijd	de
gebruikte	 blaadjes	 wat	 kleiner	 en
doe	ze	door	de	couscous.
Chai	is	ook	erg	lekker	in	plaats	van,
of	in	combinatie	met	jasmijnthee.

Bereidingswijze
Snijd	 alle	 groenten	 behalve	 de
komkommer.	 Kook	 de	 wortel	 na	 het
snijden	 2-3	 minuten,	 zodat	 deze	 wat
zachter	wordt.
Slacht	 de	 tofu,	 en	 leg	 de	 hem	 in	 met
kruiden.	 Ik	 gebruik	 sambal,
paprikapoeder,	zout	en	garam	masala,
maar	variëren	kan	altijd.	Goed	mengen
zodat	de	blokjes	overal	bedekt	zijn	met
kruiden,	en	dan	even	laten	staan.
Zet	 ondertussen	 alvast	 een	 pannetje
op	met	water	voor	de	couscous.	Kijk	op
de	 verpakking	 hoe	 je	 jou	 couscous
klaar	 moet	 maken.	 Omdat	 het
makkelijker	 is	 om	 water	 bij	 te	 gieten
dan	 af	 te	 gieten,	 is	 het	 naar
mijn	 ervaring	 beter	 om	 iets	 te	 weinig
water	 te	 zetten	 dan	 te	 veel.	 Laat	 de
jasmijnthee	in	het	water	trekken	totdat
het	 flink	 sterk	 is,	 en	 voeg	wat	 kaneel,
suiker	 en	 zout	 toe,	 maar	 nog	 niet	 je
couscous.	 Houd	 het	 mengsel	 goed
warm,	maar	laat	het	niet	koken!
Bak	 de	 groenten	 (behalve	 de
komkommer)	 met	 wat	 sambal.	 De
sambal	 wordt	 minder	 scherp	 dan
wanneer	 je	 het	 niet	 mee	 zou	 bakken,
dus	 je	 kunt	 het	 best	 iets	 meer	 doen
dan	 wanneer	 je	 het	 rauw	 zou	 eten.
Voeg	kruiden	toe	naar	smaak.	
Bak	ondertussen	de	tofu	in	een	aparte
pan,	 zodat	 deze	 lekker	 knapperig
wordt.
Als	alles	klaar	is	kun	je	de	couscous	bij
het	 thee-kruidenmengseltje	 doen.
Blijf	goed	roeren	terwijl	je	de	couscous
er	 in	 doet,	 zodat	 het	 goed	 mengt	 en
niet	 te	 veel	 blijf	 plakken.	 Het	 hoeft
maar	 heel	 even	 te	 staan	 voordat	 het
klaar	is.	
Voor	 de	 finishing	 touch:	 schil	 de
komkommer	en	doe	hem	in	stukjes	op
de	couscous!

Agenda
AGENDA	DWARS	LANDELIJK	
7	februari	-	DWARS	X	Femke	Merel
7	februari	-	Klimaatstaking
8	februari	-	De	DWARSe	debatwedstrijd
22	februari	-	Tussentijdscongres

AGENDA	GroenLinks	Leiden
14	februari	-	GroenLinks	weekend	aftrap
22	februari	-	Tentoonstelling	What	a	Genderful	World
26	februari	-	Klimaatavond:	tussen	feit	en	fictie

AGENDA	GroenLinks	Den	Haag
28	februari	-	Vrijmibo

Houd	voor	de	verdere	agenda	de	website	of	Facebook-pagina	in	de	gaten!

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	leiden-haaglanden@dwars.org	toe	aan	uw	adresboek.
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