
Ingrediënten & 
Gebruiksaanwijzing 
U neemt deel aan "Ration Meal Challenge" en wij willen u hiervoor 
bedanken. Hieronder vindt u een lijst met de samenstelling van de 
rantsoenrepen en ook enkele raadgevingen voor het gebruik er 
van. 

 
 Ingrediënten*: 

 
 Tarwebloem 
 Plantaardige olie (gedeeltelijk 

gehydrogeneerd ) 
 Suiker 
 Soja eiwitten 
 Malt extract 
 Vitaminen en mineralen 

Enkele raadgevingen: 
 
Langzaam eten en goed kauwen 
 
U kan ook indien u dit wenst de 
maaltijdreep verbrokkelen in warm 
water tot een porridge. 
 

* Indien u allergisch bent voor één van ingrediënten, kan u beter een alternatieve rantsoenreep ne-
men om toch de challenge te kunnen aan gaan. U vindt  alternatieven op onze website: www.adra.be 
 
* Indien u een andere bijwerking dan honger ondervind na het eten van deze rantsoenrepen, gelieve 
dan onmiddelijk te stoppen. 
 
 



     Regels van de challenge 
1. De Challenge moet gerealiseerd worden binnen de 15 dagen die vol-

gen op de ontvangst van de repen. 
2. Gedurende één dag (24h), mag je enkel de rantsoenrepen eten (één 

per maaltijd) en water drinken zoveel je wil;  
3. Van elke maaltijd maak je een foto of filmpje; 
4. Bij je foto of filmpje : 

 Geef uitleg over je « Challenge »; 
 Een woordje uitleg over de hongersnood in West Afrika*; 
 Vraag ook aan anderen om op te komen tegen de hongersnood en de   activitei-

ten van ADRA te steunen*; 
 Probeer ook 2 vrienden te overtuigen om de uitdaging aan te gaan. 

5. Post je foto of filmpje op de  sociale media met 
 #RationMealChallenge / #ADRABelgium / #HungerCrisisEastAfrica  
 * Op onze website (www.adra.be) vindt u alle informatie betreffende de hongersnoord doorheen heel 
West Afrika en ook over de projecten die ADRA ter plaatse heeft opgezet.  Om u te helpen vindt u in de 
rubriek "Ration Meal Challenge" enkele standaard zinnen die u kan gebruiken in uw communicatie met 
de buitenwereld. 


