Gezond Verstand Lezingen
Tweede jaargang, nummer 17

MEI 2017

Foto: Anneke Bleeker ©

Inhoud:
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina
Pagina

1
2
3
7
9
10
12
13
15
17
18
20
23
25
30
31
33
34
37
38
46
48
51

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Kopfoto en inhoudsopgave
Van de redactie
Gezond Verstand…
Column Bert Heintzberger – HET EINDE VAN HET DOGMATISCHE DENKEN?
Nieuwe ‘Wandelende studiegroep’ in Zuid-Holland start op zondag 23 juli…
Locatie Culemborg – Lezing dokter Frits van der Blom
Nieuwe wandelende studie(woensdag)groep in Noord-Holland
Column Ellen Vader – Business first, want… The show must go on
Project 7-blad Halle-Zoersel (B)
Project 7-blad studiegroep Landgraaf
Daslookwandeling Bergen N-H 9 mei 2017
Madeliefje
Eerste zondagmiddag van de maand… steevast de Afsluitdijk over naar Alkmaar…
Plant van de middag… 10 mei 2017
Deze opzienbarende documentaire over vaccins mag je niet missen
Boekbespreking: Opgeblazen gevoel: weg ermee
Locatie Schoten – Lezing Fred Neelissen en Lezing Johan de Cocker
In de herhaling – Keyhole gardens in Portugal
Locatie Sneek – Lezing Aafke Douma en Rob Heiligers
Hoe transvetten je geheugen beschadigen
Sprekersbijdrage – Wim Huppes
Taste Before You Waste - Grote bedrijven gooien voedsel liever weg, omdat het minder gedoe is
Colofon

1

Van de redactie
Mei is alweer behoorlijk gevorderd. We
noemen het nog voorjaar, maar je ziet aan
alles in de natuur dat er een stap verder
gemaakt wordt. De fruitbomen hebben de
bloei achter zich gelaten, alle bomen zitten
helemaal in het blad, we zien overal jonge
dieren geboren worden en de bermen (en
niet alleen de bermen) staan werkelijk
helemaal vol. Koolzaad en fluitenkruid
bloeien al meer dan 4 weken,
boterbloemen zien we te kust en te keur,
pinksterbloemen zijn nagenoeg uitgebloeid, klaprozen komen te voorschijn en de
paardenbloemen hebben hun eerste bloeiperiode achter de rug.
En speciale aandacht voor madeliefjes. Overal zien we ze. Vooral op het korte gras.
Fantastisch gewoon. Eetbaar en zeer gezond!
In deze nieuwsbrief speciale aandacht voor deze
madeliefjes. Een tweetal uitgebreide artikelen. Doe er je
voordeel mee!
En weer een nieuwsbrief van rond de 50 pagina’s. Het
lijkt soms niet te stoppen.
Een scala van mooie onderwerpen komen langs.
Transvetten, Keyhole Gardens, 2 zeer interessante
columns zoals u gewend bent van Bert Heintzberger en
Ellen Vader.
Heeft u last van een opgeblazen gevoel? In deze
nieuwsbrief hiervoor aandacht.
Wim Huppes is weer voor lezingen te boeken. Voor een
wat langere tijd was Wim niet beschikbaar, maar, lees
het verder in de nieuwsbrief, Wim is weer helemaal terug
voor het lezingencircuit!
Er is aandacht voor studiegroepen, er is
aandacht voor wandelende studiegroepen,
maar bovenal, we zien dit nog steeds als
kernactiviteit voor deze nieuwsbrief, is er
weer aandacht voor Gezond Verstand
Lezingen locaties.
Andere activiteiten van Project 7-blad
kennen inmiddels ook hun eigen
nieuwsbrieven en andere rondschrijvens,
Gezond Verstand Lezingen kent deze
nieuwsbrief.
Dus we willen, als het mogelijk is, zoveel
mogelijk aandacht voor lezingen, locaties
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en sprekers/spreeksters in deze nieuwsbrief genereren.
We werken daar (naast onze andere drukke werkzaamheden) als redactie hard aan. We
vinden via facebook berichten, via sommige locatie-nieuwsbrieven en we ontvangen (af en
toe) van de locaties rechtstreeks bericht.
Graag wordt de redactie op de hoogte gebracht van facebookpagina’s die
locatiehouders/houdsters voor hun Gezond Verstand Lezingen in het leven hebben
geroepen. Ook dat kunnen we dan (nog beter) in de gaten houden en kijken of we voor de
nieuwsbrief artikeltjes en andere berichten kunnen verzamelen. We vragen altijd eerst
toestemming alvorens we wat plaatsen!
Dus, locatiehouders/houdster, stel ons op de hoogte. Mail: ellen@project7-blad.nl
En als er als lezingenlocatie een nieuwsbrief verspreid wordt om geinteresseerden te
informeren, graag ons ook op de lijst. Kan met hetzelfde email-adres.
Verder natuurlijk weer speciale aandacht voor alle posters van op handen zijnde lezingen en
andere zaken.
Tevens verwijzen we weer naar de, hieronder, gegeven agenda. Klik de linkjes aan en je hebt
een mooi maandelijks overzicht.

Agenda lezingen:
Agenda mei 2017: http://www.project7-blad.nl/page28.html
Agenda juni 2017: http://www.project7-blad.nl/page29.html

Gezond Verstand…
Een bekende kreet binnen ons concept. Gezond Verstand Lezingen en de eerste
twee woorden ‘Gezond Verstand’ zijn al sinds eind 2010 bij ons bekend en daardoor
bij velen.
Dus… we voelen ons zeer vereerd dat er via
de televisie nu ook ‘Gezond Verstand’ naar de
kijkers overgebracht gaat worden.
Vanaf 23 mei, iedere dinsdag om 21.25 uur bij
Omroep Max een programma waarbij andere tips
naar voren komen dan via de reguliere weg.
Als het gaat lopen zoals zij aankondigen dan krijgt
de natuur de aandacht en kan er wellicht bij velen
ook via die weg eens een andere gedachte
ontstaan, we zijn benieuwd.
Gezond Verstand… kijk zo’n gekke keuze waren
deze twee woorden niet, jaren geleden!
Zijn we wellicht toch trendsetter? 😊
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Gezond Verstand Lezingen, het aantal locaties is gegroeid en inmiddels is er alweer een in
aantocht zoals het er naar uitziet.
Op woensdag 24 mei start de nieuwe locatie in Surhuizum
(Fr.) waar Richard Hoofs ons bijstaat tijdens het
opstarten, oftewel de eerste twee maanden zal Richard
zijn lezingen daar verzorgen en onder ‘opstarten’ verstaan
we dat deze spreker wat extra aandacht geeft waar
wellicht nodig is en een locatiehouder niet het gevoel
heeft uit het niets zelf te moeten beginnen.
Naast Richard Hoofs kunnen het John Breukels of Nick van
Ruiten zijn die de eerste tweemaal acte de préséance
geven.
Naast de GVL, onze dagelijkse afkorting voor Gezond
Verstand Lezingen, groeien de studiegroepen in aantal, er
zijn er totaal nu al negentien. Met totaal bedoelen we
beide varianten, we kennen twaalf groepen die steeds
samen komen vanaf 13.00 uur (starten om 13.30 uur,
uitgezonderd Alkmaar die een half uur later begint maar
elke maand draait), deze groepen behandelen
verschillende onderwerpen passend bij ‘puur natuur’, in
de brede zin van het woord.
Er zijn inmiddels zeven ‘Wandelende studiegroepen’, zij wandelen zoals aangegeven; de
eetbare planten staan volledig in het zonnetje, oftewel: daar is alle aandacht op gericht om
samen verder te komen in deze informatie en niet steeds te blijven hangen in
‘beginnersuitleg’ bij incidentele wandelingen waar we steeds nieuwe personen ontmoeten.
Daarnaast ‘wandelt’ zo’n
groep ook nog door de
provincie, elke keer spreken
zij samen af waar ze de keer
erna weer verzamelen.
Alle groepen draaien
minimaal zesmaal per jaar, de
‘Wandelende studiegroep’
starten om 11.00 uur,
verzamelen vanaf een half uur
eerder en bij voorkeur in een
horecagelegenheid zodat er
eerst samen koffie of thee
gedronken kan worden.
Sommige groepen draaien
een paar keer vaker, de vaste
studiegroep die op 1 juni te
Kapel Avezaath gaat starten
staat om de zes weken op de
agenda en de nieuwe ‘Wandelende groep’ op woensdagen in Noord-Holland gaat achtmaal
per jaar aan de loop.
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Deze groep, onder leiding van Marja Frederiks staat het toe dat er honden mee mogen
lopen.
Dit is tot nu toe de enige groep waar dit is toegestaan.
Omgekeerd mogen ook niet-hondenbezitters mee, alleen zullen zij in deze groep de
viervoeters moeten accepteren.
En zo gebeurt er wat binnen Project7-blad.
We voelen ons in een enorme flow zitten.
De animo voor de gratis ‘Wekelijkse recepten’ is groot en wanneer deze nieuwsbrief
verschijnt is de tweede zondag alweer voorbij waarbij men als gast in het Gaasterland mee
mag wandelen; een middagje ‘eetbare gewassen’ is dan het onderwerp.
Er staan nog twee zondagen in het verschiet, namelijk 9 juli en 27 augustus.
Wie de recepten ontvangt is welkom.
Wie met een eigen besloten groep een ‘Wildplukwandeling’ wil organiseren mag ook contact
opnemen.
Denk aan familiedagen, personeelsuitjes of andere feesten.
We zijn met een aantal ‘Wildplukgidsen’ en een ‘Natuurgids’, dus we kunnen alle kanten op.
Niet geschoten is altijd mis, vragen staat vrij en nee heb je en ja kun je krijgen.
Een oproep…
Deze nieuwsbrief is wederom rijkelijk gevuld.
Wim en Ellen hebben het er druk mee.
Wim en Ellen Pet vormen de redactie van de Gezond Verstand Lezingen-nieuwsbrief.
Zij lezen alles, delen het geheel in en zodra alles af is dan komt het geheel naar ons toe.
Frank verzorgt dan de laatste handelingen, plaatst het op de site en Marja Fredriks is
ondertussen benaderd om het bijgewerkte bestand weer
aan te leveren zodat mijn taak weer voldaan kan worden,
namelijk iedereen voorzien van de nieuwste versie.
Dit verloopt prima, daarom doen we een oproep voor onze
andere nieuwsbrief, die van ‘Project7-blad’.
Deze versie, verschijnt eens in de maand, is ook steeds
behoorlijk gevuld en nu wil ik een oproep doen, wellicht
aan jou als lezer van onze nieuwsbrieven, of jij ons wilt
helpen?
We zoeken eigenlijk een ‘tweede koppel Wim en Ellen’,
om het zo maar eens aan te duiden.
Iemand alleen of samen die er aardigheid in heeft/hebben
alles goed te lezen en qua taal de eventuele foutjes eruit
halen.
Alles plaatsen en uiteindelijk panklaar aanleveren zodat
Frank de laatste handelingen kan verrichten en ik alles
weer kan verzenden.
We komen een paar handen te kort, daarom zijn we nu
serieus op zoek naar iemand met een passie om te helpen
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mooie informatie te delen, iemand die thuis is op de computer en dergelijke werken in
elkaar kan zetten.
Wat levert het je op?
Dankbare lezers en een goed gevoel!
Dus mocht jij eens in de maand willen helpen, wij houden ons aanbevolen en het streven is
om de Project7-blad steeds in de eerste helft van de maand te verzenden.
Samen zaaien, samen oogsten!
Bij interesse mag je mij mailen.
Dank alvast als je er over na wilt denken.
Veel lees plezier met deze Gezond Verstand Lezingen-nieuwsbrief, wederom dank aan Wim
en Ellen. En zij zijn tweemaal in de maand ‘het haasje’, de Project7-blad komt ‘maar’ eens in
de maand 😉
Hartelijke groet,
Anneke
Gaasterland, 20 mei 2017
Anneke@project7-blad.nl
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Column Bert Heintzberger
HET EINDE VAN HET DOGMATISCH DENKEN?
Onze westerse geneeskunde zit muurvast in fysiek dogmatisch
denken en leeft nog in het tijdperk van Descartes en Newton.
Een tijdperk waarin men gelooft in wetenschap die alleen gestoeld is op
materie en het logische verstand. Inmiddels zijn we wel 400 jaar verder.
De mens wordt beschouwd als een klokkenkast waar eenvoudig aan te
repareren is. Een chipje hier een chipje daar en je gaat afvallen. Het DNA
is zaligmakend. Gewoon een nieuw onderdeel. Nog steeds een symptoom behandeling.
De precieze werking van elke chemische reactie denkt men te moeten doorgronden. Het is
een tijdperk waarin men denkt alles te kunnen verklaren met het gezonde verstand. Het is
een verheerlijking van de menselijke rede.
Dat er veel meer moet zijn is duidelijk. Waar komt alle materie vandaan? Wat is denken?
Hoe is het lichaam in staat om de 100.000 chemische reacties die zich in elke seconde in
onze 3000 miljard cellen afspelen te coördineren?
Als men op deze fundamentele vragen geen antwoord kan geven, moet men eigenlijk
bescheiden zijn mond houden en zeker niet zijn macht misbruiken om anderen de mond te
snoeren.
Alleen de quantum fysica kan enigszins op deze vragen een antwoord op geven.
Zonder de quantum fysica zou leven niet mogelijk zijn. Het lichaam is èèn grote quantum
fabriek.
Een nogal boute uitspraak.
Een overkoepelende organisatie in het lichaam is het transport van licht ( bio fotonen ) via
het collageen. Het collageen heeft een structuur, die gelijkt op een glasfiberkabel. Dus
uitermate geschikt om informatie te vervoeren. Het collageen vormt de beroemde
meridianen in de acupunctuur. Dat licht is de drager van alle informatie. De informatie die
verkregen wordt bij elke chemische reactie waarbij een uitwisseling van fotonen plaats
vindt. Elke chemische reactie is dus ook een uitwisseling van informatie.
Dat licht vervoert ook alle intenties. Dus ook de intentie om ziek te worden of ziek te blijven
en ook de wens om te genezen.
LICHT IS HET ALLES OVERKOEPELENDE REGULERENDE SYSTEEM.
Zonder het accepteren van dit systeem tast men rond als in een donkere kamer en staart
men zich blind op materiële zaken. In het DNA zou de sleutel voor alles liggen opgeslagen.
Volgens de quantum fysica is het DNA slechts een simpel werktuig dat door de informatie
vervoerd door het licht wordt aangestuurd.
Materie ontstaat en wordt in stand gehouden door het samen persen van energieën,
informaties en bewustzijn opgeslagen in hogere dimensies. Onze geest en ziel is daar een
onderdeel van. Hier ligt de oneindige kracht van ons leven en gezondheid opgeslagen. Een
verstoring daar is de bron van elke ziekte. Daar ligt ons zelfgenezend vermogen, het placebo
effect.
Natuurlijk is veel van deze theorie nog lang niet bewezen. Maar gaat dat altijd niet zo? Eerst
de empirie en daarna het bewijs? De theorieën van Einstein worden nu langzamerhand
bewezen. De theorie van de quantum fysica is nu bijna 100 jaar oud en met kleine beetjes
wordt het duidelijk. Zelfs te begrijpen voor de leek.
Kwantum fysica kan een brug slaan tussen de reguliere en de energetische geneeskunde.
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Kwantum fysica zegt dat materie is opgebouwd uit samengeperste trillingen, informatie.
Andersom gezegd: indien men de materie steeds verder gaat verkleinen, dan verdwijnt de
materie en ontstaan er trillingen, informatie.
Nog steeds zijn die krachten in de hogere dimensies aanwezig die er voor zorgen dat materie
niet als los zand uit elkaar valt. Materie is slechts een simpel eindproduct dat bestuurd wordt
door die hogere dimensies.
Preventie zou in de geneeskunde op de 1e plaats moeten staan.
Een gezonde geest maakt een gezond lichaam.
De enige die weet waarom je ziek bent dat ben je zelf. Deze kennis ligt opgeslagen in het
diepste onderbewustzijn en dat zijn per definitie niet de hersenen. Het denken is slechts een
werktuig. Probeer niet met denken het onbegrijpelijke fenomeen van het leven te
doorgronden. Vertrouw op de oneindige capaciteiten die in het diepste onderbewustzijn van
het lichaam zijn opgeslagen. Die moet men stimuleren. Het lichaam weet zelf wel de weg en
de oplossing. Daar kunnen de hersenen dan bij helpen.
Uitspraken van Einstein:
Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval
zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle
druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het
woordenboek.
( noot: Darwin is dus volkomen obsoleet )
Filosofen kauwen voortdurend zonder iets in de mond te hebben.
Twee dingen zijn oneindig, het universum, en menselijke domheid. Maar van het universum
weet ik het nog niet helemaal zeker...
Bert Heintzberger
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Nieuwe 'Wandelende studiegroep' in Zuid-Holland
start op zondag 23 juli...
Jochem Hagoort is de gastheer van deze nieuwe
groep en op zondag 23 juli gaat hij samen
met Anneke Bleeker de dag invullen.
Waar we starten op deze zondag gaat Jochem
bekijken en de vervolgdatums komen zowel op de
site als in de speciale nieuwsbrief voor hen met
interesse in alle studiegroepen.
Deze dagen beginnen om 11.00 uur, we spreken af
in een horecagelegenheid bij het gebied waar we gaan wandelen en de kosten voor deelname
zijn 10 euro exclusief de consumpties in het restaurant en het eigen lunchpakket.
Op deze zondag spreekt de groep in onderling overleg af waar men
elkaar de keer erna weer treft, dus in een ander gebied in Z-H, of
wellicht in de nabijgelegen provincie.
De groep bepaalt dat met elkaar.
Deze groep wandelt dus altijd op een zondag, minimaal zesmaal
per jaar.

Interesse in deze of alle
groepen?
Voel je welkom om de
aparte informatie te
ontvangen of je op te
geven:
Anneke@project7-blad.nl
Wie zich opgeeft voor 23
juli geef ik aan Jochem
door en de datums daarna verlopen uitsluitend via Jochem.
Foto's: Anneke Bleeker.
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Locatie Culemborg
Lezing dokter Frits van der
Blom
De volgende lezing is op 8 Juni, met dokter Frits van
der Blom, en gaat over de ziekte van Lyme en de
desinformatie hierover.
Achtergronden waarom deze ziekte zo in vaagheid is
blijven hangen, worden belicht.
En wat kunnen wij voor onszelf en als samenleving
doen?
Dokter Frits van der Blom spreekt met veel ervaring
en kennis, opgedaan vanuit zijn praktijk als huisarts
en homeopathisch arts.
Meer informatie is te vinden op zijn website:
www.lichtvanzelf.nl.
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Welkom!
De lezing is in OBS 't Praathuis, Meerlaan 26, Culemborg
(vlak bij het treinstation; met de auto: het gebouw aan
de linkerkant van de straat waar je ook kunt parkeren)
Aanvang om 20.00 uur (inloop 19.30 uur).
Entree € 10,00 / koffie & thee € 1,00.
Aanmelden bij voorkeur via e-mail:
GVLezingenCulemborg@gmail.com
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Nieuwe wandelende studie(woensdag)groep
in Noord Holland
Nieuwe 'Wandelende studiegroep' in N-H op diverse woensdagen per jaar.
Bij deze groep zijn honden welkom voor hen die hun viervoeter liever meenemen.
Nieuwe 'Wandelende studiegroep' in N-H vanaf woensdag 7
juni...
Deze eerste keer start de groep bij Stroe (vlakbij Den Oever)
waar de zilte planten te bewonderen zijn.
De 'wandelende' groepen staan volledig in het teken van
'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen.
De tweede 'wandelende' groep in N-H gaat starten en
minimaal op 6 woensdagen per jaar.
Bij deze groep mogen hondenbezitters die liever de trouwe
viervoeter meenemen hun vriendje mee laten lopen.
Ook niet-hondenbezitters zijn
welkom, alleen zij moeten de
aanwezige honden accepteren.
Marja Frederiks is de
initiatiefneemster en op 7 juni zal
ik, Anneke Bleeker ook aanwezig
zijn.
Waar we verzamelen zal nog bekend gemaakt worden en de
kosten zijn 10 euro.
(Honden zijn onder en boven de wet, dus gratis ☺)
We verzamelen in een horecagelegenheid; de consumpties zijn voor eigen rekening en het is
een aanrader een lunchpakket mee te nemen.
Verzamelen vanaf 10.30 uur en we beginnen om 11.00 uur.
De middag duurt tot... net hoe het loopt, dat hangt van de
groep en de interesse af.
In de praktijk is dat meestal rond of na 16.00 uur.
Opgeven: marja@project7-blad.nl
Foto's: Anneke Bleeker.
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Column Ellen Vader

Business first, want...

The show must go on
'Vaccins veilig'???
Het US compensatieprogramma vaccinatieschade blijkt in 6 maanden tijd al $142 miljoen
dollar uitgekeerd te hebben aan honderden ouders van kinderen met ernstige bijwerkingen
na het vaccineren. Amerika is één van de 20 landen wereldwijd die een dergelijk programma
al jaren geleden hebben ingevoerd. Nederland en België hebben zich hier niet bij
aangesloten (andere Europese landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, wel)...
http://www.naturalnews.com/2017-05-11-federal-government-releases-financialsettlement-figures-for-vaccine-injuries-shattering-medias-false-claim-that-vaccines-neverharm-anyone.html

13

Verklaring WHO (2011): 'Zonder bewijs van duidelijke nalatigheid, is het moeilijk om
schadevergoeding via traditionele juridische wegen te verkrijgen. Deze programma's
weerspiegelen een overtuiging dat het fair en redelijk is dat een gemeenschap die wordt
beschermd door een vaccinatieprogramma de verantwoordelijkheid hiervoor opneemt en
voorziet in een vergoeding aan degenen die schade heeft opgelopen'.
http://www.who.int/bulletin/volumes/89/5/10-081901/en/#R6

Landen die een compensatieprogramma vaccinatieschade hebben ingevoerd
'Bijwerkingen zijn onvermijdelijk'
Het hoger gerechtshof in de US besloot in 2011 dat de vaccinindustrie voortaan beschermd
wordt tegen claims van burgers, met name ouders van kinderen, die claimen dat ernstige
gezondheidsklachten het gevolg zijn van de vaccinaties met de door Big Pharma
geproduceerde producten. Volgens rechter Antonin Scalia was het duidelijk dat bepaalde
neveneffecten van vaccinaties ‘onvermijdelijk’ zijn. Wanneer de producenten van vaccins
aansprakelijk gehouden zouden kunnen worden, en aldus enorme claims zouden moeten
betalen voor verwoestende beschadigingen, dan zou dat het einde betekenen van deze
industrie, aldus deze meneer Scalia.
http://www.reuters.com/article/us-pharma-vaccines-lawsuit-idUSTRE71L41420110222
De term 'vaccinatieschade' wordt door het RIVM niet erkend en zelfs gekscherend/respectloos betiteld als 'vaccinitis' (weinig compassie dan ook met de meer dan 100 ouders per jaar
-alleen al in Nederland- met kinderen die ernstige vaccinatieschade oplopen). Op hun
website staat dit geschreven: Na toediening van elk levend vaccin vindt er in het lichaam
replicatie plaats van het virus. Als in deze periode koorts en uitslag aanwezig zijn noemen wij
het voor het gemak een vaccinitis.
Dit is geen officiële term en strikt genomen gaat het ook niet om een ‘itis’ (= ontsteking).
De ouders gehoord, de kinderen gezien en verder mondje dicht?
© Ellen Vader
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Website:
https://vaccinvrij.nl
Voor nieuwsitems, discussies, vragen, documenten, ondersteuning:
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/

Project 7-blad Halle-Zoersel (B)
De eerste zaterdagmiddag te Halle-Zoersel
waar Jouke Krabbenborg en Caroline Verweijen de
gastvrouwen zijn hebben we verschoven naar
zaterdagmiddag 17 juni...
Zaterdagmiddag 17 juni ga ik naar hen toe om de middag
in te vullen, zoals we voor 6 mei op de agenda hadden
staan.
De reden is dat we blijkbaar de 'verkeerde' datum hadden
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geprikt omdat teveel mensen dit weekend te maken hebben met schoolfeesten en
Communie.
In dit geval zeggen we... laten we dan goed beginnen op 17 juni, de afstand van Friesland naar
nabij Antwerpen speelde daar nu wel een rol bij.
Kleine groepen brengen grote dingen voort, maar als we vandaag buiten onszelf om met drie
of vier personen waren gestart, wetende dat meerderen interesse hebben is dat jammer.
Dus... nu verwacht ik een grote groep op 17 juni

:)

Op zaterdagmiddag 10 juni zijn we met de middag onder de vlag van Gezond Verstand
Lezingen in het kasteel van Schoten en zullen we aandacht besteden aan deze nieuwe
studiegroep in Halle-Zoersel, die een week daarna dus start.
De beide gastvrouwen kun je in Schoten ook ontmoeten.
Deze groep krijgt het net zo leuk als wij met elkaar in Alkmaar, Exmorra en Winsum.
Zeker weten!
Anneke
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Project 7-blad studiegroep Landgraaf
Vrijdag 21 juli hebben we weer een bijeenkomst van 7-Blad Studiegroep Landgraaf.
Deze keer gaan we in vruchten jam maken met natuurlijke suikers en marmello om te
binden.
Samen met wat kruiden wordt het een echte lekkernij om van te smullen.
Fruit kan mee genomen worden van eigen tuin!
Deze studiemiddag wordt gehouden op: 21 juli a.s.
Bijeenkomst 13.00 uur aanvang 13.30 uur tot +/-17.00 uur
Kosten €10,- per persoon, contant betalen bij aankomst + kosten van de gebruikte
ingrediënten.
Aanmelden voor 20 juli bij:
Yvonne Spierts
Noord-Ooststraat 15
6372HA Landgraaf
Email: yvonnespierts@hotmail.com
Met vriendelijke groet, Yvonne Spierts
Voedingsconsulente/ Herboriste
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Daslookwandeling Bergen N-H 9 mei 2017
Genoten
:)
En... er komen meer 'wandelende studiegroepen'...
9 mei j.l. een heerlijke middag beleefd met meer dan 20
super geïnteresseerde
personen in Bergen N-H...
We genoten van het
overdadig aanwezige
daslook, van nog meer
'wilde' groenten, kruiden
en eetbare planten en
sloten af met een passend
hapje en een bouillon.
We eindigden bij Frank bij picknicktafels langs de Sluislaan die
ons opwachtte met de bouillon waar o.a. daslook in verwerkt
was en broodjes daslookpesto die we even extra leuk maakten met wat geplukte daslook en
roze postelein tijdens het lopen van de laatste 100 meter zodat we verse 'wilde' groenten en
bloemen konden toevoegen om de sfeer te verhogen.
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Dank aan iedereen die mee was.
Maar eerst op naar Exmorra, naar één van onze studiegroepen.
En... er komen in N-H zelfs een paar
'wandelende studiegroepen' bij.
Eentje speciaal gericht op hondenliefhebbers,
zodat zij ook met elkaar kunnen genieten en
hun hond mee kunnen nemen.
Waar en wanneer de eerste keer zal
plaatsvinden, wellicht in Bergen, maken we
eerdaags bekend. De eerste keer zal ik erbij
zijn.
Wel zonder hond,
maar dat mag
ook ☺.
Alleen wie zonder
hond mee gaat
doen in die groep weet dat er honden geaccepteerd worden.
Zevenblad groeit, maar Project7-blad gaat bijna nog sneller op dit
moment ☺.
Foto's: Anneke Bleeker.
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Madeliefje
Trudy van Diepen zette op haar facebookpagina
(https://www.facebook.com/Kruidenvrouw/posts/701665053338587) een mooi stuk
over het Madeliefje. Met toestemming plaatsen wij dit in de GVL nieuwsbrief.
KRUID VAN DE MAAND: HET MADELIEFJE
In de Griekse mythologie lezen wij hoe Boreas, de God van de noordelijke winden verliefd
wordt op Flora de Godin van de bloemen. De verliefdheid van Boreas, kent zoals gewoonlijk bij
een verliefdheid, geen grenzen. Hij blijft maar noordelijke winden naar Flora sturen en toen in
de lente ook nog eens sneeuwbui valt - een groet van de verliefde God- wordt het voor Flora
wel een beetje te veel van het goede en zij verandert alle sneeuwvlokjes die Boreas naar haar
stuurt in madeliefjes. En Flora straalt nu elke lente weer als zij de madeliefjes ziet.
De Latijnse naam voor het madeliefje is Bellis
Perennis: altijd bloeiende. Madeliefje wordt
ook wel eens meibloempje of meizoentje
genoemd. De plant heeft een stevig
wortelrozet, het blad is nogal dik en
lichtbehaard. De bloemetjes hebben witte
lintbloemetjes en een geel hartje. Bij mooi
weer openen de bloemetjes zich en bij slecht
weer sluiten de lintbloemetjes. Het is een
oersterk plantje en verdraagt strenge vorst.
Eens vertelde een oudere dame het volgende
verhaal.” Vroeger moest ik van mijn vader een
madeliefje opeten, de volgende dag twee, tot
zeven dagen. Daarna moest ik elke dag een
bloemetjes minder eten tot ik weer bij nul
was.” Een wijze vader, zijn gedachten over
madeliefje sluiten aan bij onze kruidenkennis:
bellis of te wel het madeliefje versterkt de
weerstand van het kind.
Enkele inhoudsstoffen van dit plantje zijn
interessant om te vermelden, namelijk kalk en
magnesium. Deze zorgen voor ontkramping
van de spieren en bloedvaatjes. Bellis
ontspant en versterkt de spiertjes rond de slagaders van het hart en versterkt daardoor de
hartspier. Het kruid is ook een bloedverdunner. Prima voor de mensen die last hebben van
vaatkramp en geen bloedverdunners innemen. Madeliefje en bloedverdunners samen
gebruiken is onverantwoord.
Er is een woordeloos contact wanneer kinderen in een veld de madeliefjes ontmoeten.
Herinneren wij ons niet hoe wij kettingen maakten van dit plantje? De geestelijke werking van
het madeliefje is het verwerken van verdriet en pijn. Madeliefje herinnert ons aan het kind in
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ons dat zorgeloos, vol vertrouwen en vervuld met liefde door het leven ging. Wij worden nu
vaak geroerd door de lach die kinderen uitstralen, zo vervuld van zuiverheid en blijdschap.
- de altijd bloeiende Bij het zien van het madeliefje worden wij herinnerd dat wij dat stuk ook zelf in ons hebben.
Koester dit, want het kan ons troosten in moeilijke tijden. Wij troosten ons bezeerd kind-zijn,
maar wij worden ook door ons eigen kind-zijn omarmd en getroost. Dit woordeloos contact
kan heel waardevol zijn om processen te helen.
WANNEER KUNT U MADELIEFJE GEBRUIKEN?
Het kruid verlaagt de bloeddruk. Madeliefje is een
bloedverdunner. Versterkt de spiertjes rond de slagaders van
het hart, bij vaatkramp en spataders. Het helpt het cholesterol
te verlagen en daardoor bloedreinigend. Bij problemen van de
huid, bij droge huiduitslag, ontstoken huid, kneuzingen,
pijnlijke plekken. Bij begeleiding van de kinderziekten, een
weerstand verhoger bij het zwakke kind. Helpt de darmen na
een antibioticakuur.
Nogmaals thee of tinctuur niet samen met bloedverdunners
gebruiken.
TOEPASSING
Thee: maak thee van de bloemetjes. Enkele bloemetjes in de
theepot, heet water erover, even laten trekken en de thee is
klaar.
Vers: op salades, in kruidenboter, in de soep of een kuurtje
zoals hierboven staat beschreven.
Zalf: op twee manieren kan men madeliefjeszalf maken. Op vaselinebasis , wat ik geschikt vind
om samen met kinderen te maken. Toverzalf wordt het vaak genoemd. Of op oliebasis wat
moeilijker te maken is. Deze zalf is geschikt voor grotere delen van lichaam in te smeren.
MADELIEFJESZALF OP VASELINEBASIS:
Enkele handjes madeliefjes in een pan samen met 8 lepels vaseline en 4 eetlepels lepels
olijfolie of zonnebloemolie. Enkele uren au bain- marie verwarmen of op een theelichtje met
een of twee waxinelichtjes.
Afzeven en in potjes gieten. Laat het kind een etiketje maken met getekende madeliefjes
erop.
HELPT BIJ : spierpijn, blauwe plekken, vochtophopingen, kneuzingen. schaafwonden. Het kind
vindt dat het overal voor helpt.
MADELIEFJESZALF OP OLIEBASIS:
Twee handjes madeliefjes
200 ml olijfolie of zonnebloemolie
Twee eetlepels bijenwas
Meng in een kom de bloemetjes en de olie
Verwarm het mengsel au bain marie enkele uren
Zeef de massa af
Acht lepels van deze madeliefjesolie samen met twee lepels bijenwas al roerend verwarmen
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Als de bijenwas gesmolten is, is de zalf klaar
Giet het in een potje
MADELIEFJESKOEKJES:
175 gr boter
200 gr suiker
1 ei
200 gr bloem
150 gr havermout
Mespunt zout
Eventueel een beetje citroensap
Een kopje met madeliefjesbloemetjes of lipjes van de goudsbloem of rozijntjes. Of van alles
wat.
Meng alles door elkaar en laat het even rusten in de koelkast. Maak een rol een snij plakjes
voor op het bakblik Ongeveer 15 minuten bakken bij 175 graden.
Trudy van Diepen
www.kruidenvrouw.nl
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Eerste zondagmiddag van de maand... steevast de
Afsluitdijk over naar Alkmaar...
Studiegroep Alkmaar, een groep apart… In de goede zin van het woord.
Heerlijk ongecompliceerd, supergezellig en altijd stof tot gesprek passend bij de invulling van
de middagen.
Een vaste kern met een aantal deelnemers die af en toe komen,
een aantal nieuwe personen en al met al altijd een mooie
opkomst, waardevol en inspirerend.
Zondagmiddag 7 mei stonden een
paar items op de agenda.
Jenny Stam verzorgde de 'Plant
van de middag' en zij had gekozen
voor de prachtige, veelzijdige
lavendel.
Iedereen die de aparte nieuwsbrief
voor deze groepen krijgt (landelijk draaien er nu 11 en er komt
er 1 in België) zal ook het document in de bijlage ontvangen
waar alles omtrent de lavendel in staat.
Dat delen we dan weer graag met iedereen.
Ondertussen dronken we thee en Annemieke Wonink en Lydia Koedooder hadden ons
verwend met wat zelfgemaakt lekkers.
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Na de thee en de plantbespreking gingen we naar buiten om samen even te genieten van heel
veel moois bij de volkstuinen waar we te gast zijn in de kantine. We genoten van de grote
bladeren van de 'gewone berenklauw' wat een eetbare groente is, van de smeerwortel met al
zijn goede eigenschappen, van het prachtige
fluitenkruid, de witte meidoorn die al bloemen
vertoonde en nog heel veel meer.
Daarna was het werken geblazen!
Groentebouillon en kruidenzout maken waren de

handvaardige onderwerpen.
We maakten ruim 5 kilo bouillon en iedereen
ging met twee gevulde potjes naar huis plus
een potje Keltisch zeezout met kruiden, dat
eerst even een paar weken mag doortrekken
voordat het vermalen kan worden.
Zelf had ik een pan soep gekookt ter afsluiting,
het recept delen we weer via de gratis 'Wekelijks recepten', brood (gekocht ditmaal, ook ik
heb af en toe grenzen) en afgelopen week had ik daslookpesto gemaakt, wat heel goed
uitkwam ditmaal voor op het brood bij de soep.
Vooral Jana Marek smulde.
Het was een heerlijke middag; met plezier kijk ik weer terug en op zondagmiddag 4 juni gaan
we toch aan de slag met de liefhebbers die wel kunnen op eerste Pinksterdag.
Verschuiven is geen optie gezien de agenda van de kantine en als we verschuiven zijn er een
paar blij maar een paar ook weer niet die daarna niet kunnen.
Dus... gewoon weer naar Alkmaar ook op de eerste zondagmiddag in juni.
We gaan dan luisteren naar Mary Grace Dol wat betreft 'Plant van de middag', we zijn
benieuwd welke zij gaat kiezen.
We gaan natuurlijk naar buiten en een paar lekkere dingen maken, waaronder pesto met
'wilde' groenten en een paar andere lekkere hapjes.
Samen gezellig afsluiten met wat lekkers is wel heel gezellig.
Deze week gingen we op woensdag nog naar de groep in Exmorra en donderdag naar Winsum
(Gr.).
Interesse om op de hoogte te blijven van alle groepen?
Anneke@project7-blad.nl
Zet in de mail even je wens dat je voor de studiegroepen in het bestand wilt.
Foto's: Anneke Bleeker.
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Plant van de middag… 10 mei 2017
Verzorgd door Joke Smith, Studiegroep Exmorra. (Foto’s: Joke Smith)

Madeliefje
Wetenschappelijke naam:
Nederlandse naam:
Engelse naam:
Familie:
Afkorting:

Bellis perennis
Madeliefje
Daisy
Compositae of
samengesteldbloemigen
Bell-p.

Verklaring
naam:
Bellis komt van het
Latijnse woord bellus wat mooi, fraai of lief betekent en
perennis betekent overblijvend of bestendig (in de winter
blijft de wortelstok bestaan).
Het Madeliefje heeft wel 200 volksnamen: Meizoentje,
Koeienbloempje, Maagde-lief, Liefdesbloempje.
Made betekent weide, dus Madelief betekent: heeft de
weide lief.
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Maagdenlief omdat het vroeger in verband gebracht werd met de tranen van de heilige
maagd Maria, toen ze naar Egypte moest vluchten.
Liefdesbloempje heeft te maken met het aftellen en afplukken van de witte lintbloempjes:
hij houdt wel van mij, hij houdt niet van mij.
Daisy komt van het oud-Engelse “daeges eage”, days eye.
Zodra het donker wordt of het regent sluiten de bloemhoofdjes zich en gaan hangen. Zodra
de zon zich weer laat zien, gaan de bloemhoofdjes weer open en draaien ze met de zon mee.
Opmerkelijk is dat de plant op deze wijze zichzelf bevrucht. Het gele stuifmeel komt op de
stempel tijdens het sluiten en zo vindt bevruchting plaats.
De plant is gewijd aan de Germaanse godin van de lente en schoonheid Ostara, ook aan
Freya, de godin van de liefde en vruchtbaarheid. Daardoor goed te gebruiken bij lust en
liefde, vooral als liefdeskruid. De wortel onder het kussen schijnt een verloren liefde terug te
brengen.
Bij de Kelten komt het verhaal vandaan dat de geesten van kinderen die bij de geboorte
stierven, madeliefjes over de aarde uitstrooiden om hun bedroefde ouders een beetje op te
monteren.
Madeliefjes zijn gezond, lekker en een streling voor het oog op diverse gerechten.
Het madeliefje is prima geschikt om een bloemenkrans van te maken of aan iemand te
geven als teken van dankbaarheid.

Groeiwijze:
Het Madeliefje komt algemeen voor in graslanden, weide en
plantsoenen in Europa, Amerika en de niet-tropische delen van
Australië en Nieuw-Zeeland.
Het is een zeer laag lichtgroene , overblijvende plant, die bijna het
hele jaar bloeit. Kan temperaturen van – 30 tot + 35 graden
verdragen. De plant vormt wortelrozetten met spatelvormige
behaarde blaadjes die tot 5 cm groot worden.
De stengels zijn bladloos en dragen maar 1 hoofdje.
De straalbloemen van de bloemhoofdjes zijn wit, kleuren soms naar de randen toe rood tot
paars, en de vele tweeslachtige buisbloemen zijn geel van kleur.
De bloem heeft een holle bloembodem.
Het is taai omdat het extreme
temperatuurwisselingen kan verdragen en als je het
plat maait of plattreedt komt het altijd weer terug.

Het madeliefje bevat:
•
•
•
•
•

saponinen (maken de vaten schoon, breken rode
bloedlichaampjes af en lossen cholesterol op)
etherische oliën (beïnvloeden nierletsel)
looistoffen (remmen spijsvertering, nierletsel,
afbraak rode bloedlichaampjes,)
slijmstoffen
bitterstof
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•
•
•

vitamine C
mineralen Calcium, Magnesium
inuline

Kruidkundig gebruik
•
•
•
•
•

Krampwerend, samentrekkend, slijmafdrijvend
Wonden, kneuzingen, Nederlandse Arnica, steenpuisten
Helpt bij spit, stijve nek, weke delen reuma (fibromyalgie), jicht, verlicht de spierpijn
Opent de slagaders, als alternatief voor nitrobaat en bloedverdunner
Bij leverstuwing (koelen de lever en verdrijven de hitte) , leverstoornissen

•
•
•
•
•

invloed op totale stofwisseling
Nierstenen
astma, hoest
eetlustopwekkend
maakt geestelijk blijer

Homeopathisch:
De Bellis persoon is op allerlei manieren gekwetst, platgetreden, als het ware omgemaaid.
Hij richt zich vriendelijk glimlachend weer op alsof er niets gebeurd is.
Hij staat op zichzelf, zorgt voor zichzelf en heeft niemand nodig, tenminste zo lijkt het.
Is opvallend bestand tegen erge hitte en erge koude.
Belangrijk trauma middel (lichamelijk en geestelijk)
•
•
•
•

De oorzaken zijn:
teveel van je lichaam vragen, waarbij uitputting en verrekking van spieren kan ontstaan
sterke plotselinge afkoeling na oververhitting ( bijv. ijswater drinken na oververhitting of
plotseling in ijskoud water springen
sprake van psychisch of lichamelijke mishandeling of
langdurig lijden (emotioneel verwond)
na een operatie vooral van buik.

Gebruik en toepassing:
•
•
•
•
•
•
•
•

blad kauwen bij ontstekingen in mondholte
gekneusd blad helpt bij slecht helende wonden
Bij koorts: de eerste dag drie bloempjes, de volgende dag
5, dan 7 en tenslotte 9. Daarna terug naar 7, 5 en 3. Ook te
gebruiken bij tandpijn en oogziekte
als kompres bij kneuzingen: aftreksel van 100 gram op 1
liter water
tinctuur van bloemen en 1/3 blad
wortel gekookt in regenwater en daarmee vlekken op huid behandelen, ook bij acne
eet in het voorjaar de eerste 3 madeliefjes die je ziet en je bent het hele jaar beschermd
tegen koorts, druilogen en kiespijn
vermoeid van een lange wandeling... eet een paar madeliefjes

27

•
•
•
•
•
•

thee: 2 theelepels bloem en of blad op ¼ liter water trekken, zeven en 2 maal daags een
kopje
madeliefje gekookt in goede wijn, gedronken voor het slapen gaan, geeft een goed nachtrust
bladeren en bloemen kunnen toegevoegd worden in allerlei salades
madeliefje toevoegen aan ijsblokjes
als versiering op borrelhapjes, gevulde eieren enz.
als versiering aan soep toevoegen, leuk voor kinderen om te zien hoe dichte bloempjes door
de warmte opengaan

Madelief kappertjes:
•
•
•
•
•
•
•

een bakje vol met ongeopende madeliefjesbloemetjes
(voldoende om een glazen pot voor 2/3 mee te vullen)
1/2 liter witte wijnazijn
1 knoflookteen
1 theelepel zout
1 theelepel gekneusde peperkorrels
1/2 theelepel mosterdzaad
appelazijn of witte wijnazijn
Maak een glazen pot goed schoon.
1. Pluk de bloemetjes in de avond of ‘s morgens heel vroeg, zodat de bloemetjes nog dicht
zijn;
2. Haal de steeltjes van de bloemknopjes;
3. Was de bloemknopjes en laat ze weer goed drogen bijv. door te verspreiden op schone
handdoek;
4. Snijdt het teentje in reepjes;
5. Doe de knoflookreepjes, de zout, peperkorrels en mosterdzaadjes in het schone glas;
6. Voeg de madeliefjes toe;
7. Verwarm de azijn (net niet koken) en voeg deze toe aan het geheel;
8. Doe de deksel erop en laat het langzaam afkoelen;
9. Wanneer het afgekoeld is label je het glas met de naam madeliefjes-kappertjes, en de
datum;
10. Laat het vervolgens enkele weken op een donker plek staan.

Madeliefjessiroop:
250 gram bloempjes, ½ citroen, 40 gram kokosbloemsuiker, 3-4 koppen water.
Bloemen begieten met kokend water, schijfjes citroen toevoegen en laten trekken.
De volgende dag de vloeistof door kaasdoek zeven, suiker toevoegen en in laten koken.
De siroop toevoegen aan thee voor behandeling van verkoudheid.
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Madeliefjessoep
Deze soep lijkt nog ’t meest op kervelsoep.
Ze is net zo verfrissend, maar heeft net een tikje meer.
Je hebt er enkele honderden frisse bloemetjes voor nodig.
Die kan je in de meeste grasvelden zonder veel problemen van in de lente tot een eind in de
zomer vinden.
Ingrediënten
2 handen vol madeliefjes
1 liter bouillon
50 g boter
1 dikke snee roggebrood
versgemalen zwarte peper en zout naar smaak
Werkwijze
Was de madeliefjes.
Laat ze grondig uitlekken en droog ze desnoods zachtjes in een
handdoek.
Doe ze in de blender en hak ze kort fijn.
Houd enkele mooie exemplaren apart voor de garnering.
Bak de gehakte madelieven in de andere helft van de boter even
aan en laat ze een paar minuten op een heel laag vuur stoven
zonder te kleuren.
Giet de warme fond erbij en laat een tiental minuten zachtjes
koken.
Kruid af met wat versgemalen peper en eventueel een beetje
zout.
Snijd het brood in blokjes en bak ze mooi bruin in de helft van de boter.
Schep ondertussen de hete soep in de borden en werk af met de hele madeliefjes.
Voeg er aan tafel de hete, sissende gebakken broodblokjes bij.

Madeliefkoekjes:
75 gram speltmeel
75 gram amandelmeel
100 gram harde boter
1 ei
37,50 gram rietsuiker
37,5 gram kokosbloemsuiker
Snufje zout
1 kleine theelepel zuiveringszout
Geraspte schil van een biologische citroen
Doe bloem, suiker, zout, eidooier en de geraspte schil in een
kom. Snijd de boter in stukjes en doe ze bij het bloemmengsel.
Kneed er snel een deeg van.
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Laat dit deeg, gekneed tot een rol en verpakt in bakpapier, een uurtje in de koelkast rusten.
Van het stijve deeg kun je nu gemakkelijk plakjes snijden.
Leg deze plakjes op de bakplaat.
Plak de madeliefjes met behulp van eiwit, op de deegrondjes. Dit doe je het best met een
borsteltje, zodat de bloempjes mooi plat met uitgespreide blaadjes op de koekjes komen.
Zet de bakplaat in het midden van een voorverwarmde oven (150°C) en bak de koekjes 8-10
minuten.
Hoe dunner de koekjes, hoe sneller ze klaar zijn.
Laat de koekjes 1 minuut afkoelen op de bakplaat en leg ze dan met een plat voorwerp op
een plat oppervlak.

Op ninefornews.nl een opmerkelijk artikel over ‘De waarheid over vaccins’, een
film/documentaire die een verhelderend inzicht geven over de wereld rondom
vaccinaties.

Deze opzienbarende documentaire over vaccins mág
je niet missen
www.ninefornews.nl in Gezondheid 18 april 2017

Dit (onderaan dit artikel de link) is de eerste aflevering van de onthullende
documentaireserie The Truth
About Vaccines (De waarheid
over vaccins). Het is de meest
uitvoerige serie die ooit is
gemaakt over vaccins.
Als je iemand met baby’s of
jonge kinderen kent of iemand
die van plan is binnenkort aan
kinderen te beginnen, is het van groot belang dat ze op de hoogte worden gebracht van het
bestaan van deze documentaire.
Deel deze opzienbarende informatie daarom met iedereen die je kent.
Goed bewaarde geheimen
Ongeacht of je nu voor- of tegenstander van vaccins bent, deze documentaire reeks biedt de
handreikingen die nodig zijn om tot een weloverwogen beslissing te komen.
Wat je in deze eerste aflevering kunt verwachten:
Dr. Jennifer Margulis deelt enkele goed bewaarde geheimen van de Amerikaanse
gezondheidsdienst CDC.
Niet aansprakelijk
Robert F. Kennedy junior onthult de echte reden waarom vaccinmakers niet aansprakelijk
kunnen worden gesteld.
Neem een kijkje achter de schermen bij de totstandkoming van wetten over vaccins.
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Een advocaat die slachtoffers van vaccins vertegenwoordigt doet een boekje open.
Risico’s
Davida en Nico LaHood (openbaar aanklager in Texas) delen hun persoonlijke verhaal en
beschrijven de verschillen tussen hun vier kinderen.
Mike Adams legt uit dat je bij vaccins altijd moet kijken of de voordelen opwegen tegen de
risico’s. Hij gaat verder in op de verschillen en overeenkomsten tussen ‘vaccinaties’ en
‘immunisaties’.
Dr. Suzanne Humphries beschrijft de pokkenuitbraken in Engeland in het Victoriaanse
tijdperk en de invloed van het pokkenvaccin op deze uitbraken.
Gecensureerd
Patholoog en HPV-expert dr. Sin Hang Lee bespreekt de manier waarop zijn artikelen over de
vondst van HPV-DNA in HPV-vaccins zijn gecensureerd.
Dr. Jack Wolfson gaat in op de mazelenuitbraak in Disneyland enkele jaren terug en wat hij
daarover op zender NBC heeft gezegd.
Dr. Joseph Mercola zegt spijt te hebben zijn huiswerk niet goed te hebben gedaan voordat
hij begon met het vaccineren van zijn patiënten.
De link naar de documentaire: https://www.youtube.com/watch?v=cHWeJ0f_o3A

Boekbespreking:
Opgeblazen gevoel: weg ermee
101 natuurlijke oplossingen voor echt en blijvend herstel

Robynne Chutkan
Met dit boek kun je precies bepalen wat de hoofdoorzaak van je opgeblazen gevoel is, of dit
nu de kunstmatige zoetstoffen in je sportdrank zijn, het hoestmiddel dat je gebruikt, een
niet-herkend schildklierprobleem of een van de andere 101 veelvoorkomende oorzaken.
Begrijpen wat er achter je pijn en ongemak zit is de sleutel om voor altijd je opgezette buik
kwijt te raken.
Als je jouw aandoening precies hebt vastgesteld, biedt dr. Chutkan een duidelijk actieplan
om de achterliggende oorzaak te verhelpen, je systeem te herstellen en je
spijsverteringskanaal als een goed geoliede machine te laten lopen.
Direct herstel ligt binnen handbereik - nog heel even, en je bent weer helemaal jezelf!
Dit van-A-tot-Z-handboek is een must om voorgoed van je opgeblazen gevoel af te komen.
"Als je dat vreselijke opgeblazen gevoel helemaal beu bent, biedt dr. Chutkan een nieuw
'recept' om je darmen vóór je te laten werken, niet tegen je."
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- Sara Gottfried, arts, auteur van de
New York Times bestseller: Je
hormonen in het gareel

Over de auteur:
Robynne Chutkan, arts, is een van
de bekendste gastro-enterologen
van de Verenigde Staten, en is
staflid van het Georgetown
University Hospital.
Ze helpt haar patiënten niet alleen
een langer, maar ook een beter
leven te krijgen.
Ze is ook enthousiast snowboarder,
marathonloper en Vinyassayogabeoefenaar.
Als je last van een opgeblazen
gevoel hebt en naar oplossingen
zoekt, heb je het juiste boek in
handen.
In haar gastro-enterologiepraktijk,
het Digestive Center for Women,
heeft dr. Robynne Chutkan
duizenden vrouwen geholpen van
hun opgeblazen gevoel af te
komen, zodat ze weer in hun
strakke jeans pasten, en
waarschijnlijk kan ze jou ook
helpen.

Dr. Chutkan is tevens auteur van Darmeuforie en De microbioomoplossing, ook uitgegeven
door Succesboeken.nl
Link om de eerste 27 pagina’s van het boek te bekijken:
http://www.succesboeken.nl/Inkijken/9789492665003.pdf
Klik op het boek om het te direct te bestellen!
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Locatie Schoten
-lezing Fred Neelissen
-lezing Johan de Cocker
Beste mensen met Gezond Verstand,
Zaterdag 10 juni verzamelen we weer in het Kasteel van Schoten voor de volgende Gezond
Verstand Namiddag.
Anneke heeft weer twee
sprekers kunnen strikken
voor een zeer interessante
middag:

FRED NEELISSEN
[Voormalig bioenergetisch tandarts]:
HOE HEILZAAM - kan een
tweede mening zijn?
&
JOHAN DE COCKER
[Deskundige op het
gebied van Ayurveda]:
AYURVEDA EN
VOEDING - Zelfs de
beste (bio)voeding kan
ons ziek maken als die
niet bij ons past.
We beginnen stipt om 13:00,
maar je bent al vanaf 12:15
welkom in het kasteel.
We verwijzen naar de poster
voor de aankondiging van dit
evenement.
Jullie kunnen weer enorm
helpen door deze aankondiging zo breed mogelijk te verspreiden!
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En jezelf natuurlijk ook zo snel mogelijk aanmelden!!
Hartelijk dank alvast.
Tot 10 juni in het Kasteel van Schoten!
Veel gezonde groeten,
Nick
nick@vanruiten

Even terug in de tijd.
Sommige stukken en stukjes verdienen het om blijvend of nogmaals aandacht aan
te besteden. In de nieuwsbrief van mei 2016 (http://www.project7blad.nl/2016.05.16-GVL-NIEUWSBRIEF-05-16-LV1.pdf) een bijdrage van Simone
Dijkhuizen, mede locatiehoudster van locatie Sneek, een bijdrage over Keyhole
gardens…
De redactie ‘gooit’ dit artikel in de herhaling.

Keyhole gardens in Portugal
Een bijdrage van Simone Dijkhuizen – mede-locatiehoudster Sneek
Eens op vakantie en voor altijd verkocht… de eerste keer dat wij in Portugal waren en langs
het strand liepen zag ik daarboven in de Portugese rotsen mijn naam gekerfd met daaronder
een groot hart. Dan gaat er best wel wat door je heen, er waren daar honderden mensen en
‘mijn naam’ staat daar in de rotsen geschreven. Ik dacht: ‘en zo is het, Portugal houdt van
mij’… Nu ik nog ;-)
6 jaren later ben ik samen met mijn man en
kindje van toen 2 jaar, weer naar Portugal
gegaan, naar Tamera, een bijna
zelfvoorzienende leefgemeenschap in
Odemira.
We hebben de tijd van ons leven gehad, wij
willen daar wonen, zo veel mogelijk
zelfvoorzienend leven en alles doen waar wij
van dromen.
Liefde voor stenen
Op een dag in januari 2016 kregen wij contact met een Nederlandse dame die in Portugal
woont.
Zij zocht iemand die haar wilde helpen met het bouwen van keyhole gardens.
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Ik had er nog nooit van gehoord, maar dit was mijn kans om weer eens naar Portugal te
gaan, misschien met de mogelijkheid daar een leefgemeenschap op te bouwen.
Zo gezegd, zo gedaan; een vlucht naar Porto kost bijna niets meer tegenwoordig dus hup,
geboekt en gaan. Mijn zoontje, inmiddels 4 jr. kon mee, dus begin maart zaten wij in het
vliegtuig.
Toen ons vliegtuig voet op Portugal zette had ik de tranen in mijn ogen, al die tijd heimwee
gehad en nu was ik weer thuis.
Met de metro naar Porto gereisd en toen door het prachtige Porto gewandeld op zoek naar
het busstation.
De sfeer die daar hangt is zo zonnig en relaxt. Chrisluca aan de ene hand en de koffer aan de
andere hand liepen wij te stralen over Rua de Santa Catarina, op weg naar
het busstation.
Met de bus naar Vale de Prazeres (vallei der plezier). Hier woont Rena, met
haar paardjes, honden, katten, kippen en een papegaai, op een prachtig stuk
grond met alles erop en eraan. Rena is een Nederlandse dame die al een
poos in Portugal woont, op haar stuk grond staan citroenbomen,
mandarijnenbomen, een kiwi en een paar stroken moestuin.
We hebben daar mandarijntjes zo uit de bomen gegeten en dat is niet te
vergelijken met wat er in Nederland op de markt is, zo puur en heerluck.
Ik ben daar Keyhole gardens gaan bouwen en voor het eerst kwam in
aanraking met granieten stenen; deze stenen hebben een veel fijnere
energie dan de keien in Nederland.
Als je lichamelijke klachten hebt, raak je die vanzelf kwijt. Ik kon daar
gewoon zonder mijn leesbril, dit heeft daarna in Nederland nog 6 weken geduurd en toen
had ik hem weer hard
nodig, helaas.
Wat in Nederland heel
prettig is dat de stenen
verwarmd worden
door de zon waardoor
de Aarde in de keyhole
wat warmer wordt en
hierdoor de groei
bevordert van je
planten. In Portugal
dus niet zo nodig.
Iedere keer als er een
steen geplaats moest
worden, was het kijken
en vooral voelen:
welke steen roept mij? Dit klinkt misschien gek maar na een paar uren stapelen was mijn
concentratie weg en kon ik passen en meten wat ik wilde maar het was op. Ik moest stoppen
en de volgende dag weer verder.
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Een keyhole garden is een moestuin op hoogte met compost in het midden en een sleuf
ernaartoe, zodat je eenvoudig naar je composthoop kan lopen. Hier geef je (als de planten
geworteld zijn) dus na een poosje ook het water door.
Van bovenaf gezien ziet
deze tuin eruit als een
sleutelgat, vandaar
deze naam.
Ik ben zo enthousiast
geworden dat, toen ik
na een paar weken
weer voet op
Nederlandse bodem
zette ik meteen op
marktplaats ben gaan
sneupen voor stenen.
Ik kon ergens in de
buurt een berg keien
ophalen, toen ik met de
stenen begon te
sjouwen voelde ik meteen een heel andere energie. Veel meer een rots, een wat lagere
energie, maar om nu naar een tuincentrum te gaan en daar een kubje stenen te kopen was
me te gek.
Dan kom je rond de € 450,- uit en deze stenen waren gratis, ik moest ze alleen even ophalen.
De meneer waar ik ze ophaalde had ieder jaar met vakantie een paar stenen meegenomen
en het verhaal achter de steen vind ik ook heel leuk.
Ik zag dat je bij een tuincentrum wel zoutkristallen en aquamarijn kan halen, dus een zakje
van deze mooie stenen over de aarde verspreiden heeft hetzelfde effect denk ik.
Hier het begin van de tweede keyhole, in het midden een rond stuk gaas, een cirkel
eromheen maken, stenen neerleggen en een laag aarde, mest of takken en tuinafval en weer
een cirkel stenen plaatsen. Zo bouw je laag voor laag de keyhole op.
Op de foto hieronder is de keyhole af, de plantjes staan erin; in Portugal kun je vanaf eind
februari de plantjes al naar buiten doen.
Dan heb je heel wat voorsprong op onze
Nederlandse moestuinen.
Mijn keyhole in Nijland is vandaag af gekomen,
volgende week na ijsheiligen 11/15 mei, gaan
de plantjes naar buiten en kan ik met veel
plezier mijn eigen keyhole gaan beplanten,
Wie nieuwsgierig is geworden, is van harte
welkom voor info en kijkgenot.
Harte groet, Simone Dijkhuizen
(Simone is mede-locatiehoudster van de GVL-locatie Sneek)
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Locatie Sneek
– lezing Aafke Douma en Rob Heiligers
Voor locatie Sneek hebben we
een bijzondere middag gepland
met Aafke en Rob.
Rob Heiligers presenteert een
wonderlijk gebeuren waarbij Aafke
Douma met haar mediamieke gaven
volledig helder ziet, hoort, voelt,
weet wat er speelt bij jong en ouder,
familie, organisatie of bedrijf.

Passende en liefdevolle informatie
wordt onthuld n.a.v. diverse vragen
uit het publiek.

Geleide Al Heel-meditaties blijken
sterk helende effecten te hebben.

Mysterie en gezond verstand gaan
hand in hand.

Welkom!

www.NATUURLIJKCentrumBewustzijnenBloei.nl
Opnieuw een middag die je niet wilt missen!
Kom je ook?
Meld je dan even aan of in een reactie onder dit bericht of
b.e.smit@wxs.nl
Barbera Smit, Simone Knol, Geertrui Potveer
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Hoe transvetten je geheugen beschadigen

Datum: 2 december 2014
Door:
Vertaling:
Foto:

Dr. Joseph Mercola
Frank Bleeker
Afkomstig van de website, geplaatst bij artikel

Oorspronkelijke artikel: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/12/02/trans-fat-harmsmemory.aspx?e_cid=20141202Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_cam
paign=20141202Z2&et_cid=DM61525&et_rid=748825593

DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de
wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking
hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

Artikel in het kort…
•
•
•

Uit voorlopige bevindingen blijkt, dat transvetten in verband worden gebracht met een hoger risico op
geheugenstoornissen.
Transvetten kunnen fungeren als een pro-oxidant dat bijdraagt aan oxidatieve stress, die weer
cellulaire schade veroorzaakt.
Plantaardige oliën oxideren bij verhitting en wanneer geoxideerd cholesterol en transvetten in de LDL
deeltjes binnendringen, worden zij destructief, wat bijdraagt aan de vorming van arteriële plaque in je
hersenen.

Door Dr. Mercola
Er zijn een aantal verbanden te leggen
tussen voeding en dementie en hart- en
vaatziekten.
Overmatig suikergebruik1, overmatige
consumptie van bewerkte glucosefructosesiroop2`, granen en transvetten
zijn drie factoren die beide
aandoeningen bevorderen.
Niet verrassend heeft recent
3
onderzoek uitgewezen dat hart- en vaatziekten de kans op het ontwikkelen van de ziekte
van Alzheimer4, een ernstige en dodelijke vorm van dementie, verhoogt.

1

http://fructose.mercola.com/
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/01/02/highfructose-corn-syrup-alters-humanmetabolism.aspx
3
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=177631
4
http://alzheimers.mercola.com/
2
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Volgens de auteurs, kan vasculaire schade je hersenen aanzetten tot een verhoogde vorming
van amyloïde plaque dat een kenmerk is van deze degeneratieve hersenziekte.
Plaqueophoping verergert bij stijvere slagaders, zodat het voorkomen van arteriële plaque
een kritische factor bij de preventie van dementie kan zijn.
Decennialang werden verzadigde vetten gedemoniseerd als de oorzaak van hart- en
vaatziekten. De voedingsindustrie, die reageerde op dergelijke gezondheidsproblemen heeft
verzadigde vetten vervangen door transvetten en een hele nieuwe markt van vetarme
voedingsmiddelen (maar met veel suiker) werd geboren.
De gezondheid van de Amerikanen is sindsdien sterk gedaald en er is niet te zeggen hoeveel
miljoenen mensen door deze fout voortijdig zijn overleden ...
Wat de zaak nog erger maakt is, dat genetisch gemanipuleerde sojaolie, dat een belangrijke
bron is van transvetten, binnenin je lichaam kan oxideren, waardoor schade aan zowel je
hart en je hersenen wordt veroorzaakt.

Transvetten verstoppen je aderen en niet de verzadigde vetten
Zoals nu blijkt zijn verzadigde vetten niet de boosdoeners bij hart- en vaatziekten. Die
aanname was gebaseerd op gebrekkig onderzoek, waarvan de conclusies geheel onjuist
waren.
Dokter Fred Kummerow, schrijver van het boek Cholesterol Is Not the Culprit (Cholesterol is
niet de boosdoener) heeft tachtig jaar lang onderzoek gedaan naar vetten en hart- en
vaatziekten en hij was de eerste onderzoeker die heeft geïdentificeerd welke vetten
werkelijk verstopte aderen veroorzaken.
Vorig jaar december heeft de The New York Times5 in een speciaal artikel aandacht besteed
aan het onderzoek van Dr. Kummerow dat aantoont dat transvetten (die worden
aangetroffen in gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige oliën en vetten) de schuld zijn
van het stijgende aantal hart- en vaatziekten. Dr. Kummerow was in 1957 de eerste die een
wetenschappelijk artikel over deze samenhang schreef.
Uit voorlopige bevindingen van het onderzoek6 die werden gepresenteerd tijdens de
wetenschappelijke sessies van de American Heart Association in 2014 blijkt ook dat
transvetten in verband worden gebracht met een hoger risico op geheugenverlies. Dit is niet
verwonderlijk als je het verband tussen dementie en hart- en vaatziekten in aanmerking
neemt. Volgens Time Magazine7:
“Het eten van transvetten werd in verband gebracht met een slechter geheugen bij
mensen onder de leeftijd van vijfenveertig jaar, zelfs na correctie van geheugen
beïnvloedende factoren zoals leeftijd, depressie en onderwijs. Elke gram transvet die
per dag werd gegeten werd gekoppeld aan 0,76 minder woorden die men zich kon
herinneren. Met andere woorden: Degenen die de meeste transvetten aten, konden
zich ELF woorden minder herinneren!”

5

http://www.nytimes.com/2013/12/17/health/a-lifelong-fight-against-trans-fat.html?_r=2&
http://www.newsmaxhealth.com/health-news/trans-fats-memory-arteries/2014/11/18/id/608093/
7
http://time.com/3593111/trans-fatmemory/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+time%2Ftopstories+%28TI
ME%3A+Top+Stories%29#3593111/trans-fat-memory/
6
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Een van de auteurs van het onderzoek, Dr. Beatrice Golomb, merkte op dat, omdat het
gemiddelde aantal woorden dat wel correct herinnerd werd, 86 was, het verlies van ruim
tien woorden ‘een aanzienlijk negatief effect heeft op het functioneren van mensen! 8’
Het onderzoek stelt, hoewel het nog geen oorzaak en gevolg kan vaststellen, wel dat
transvetten kunnen fungeren als een pro-oxidant en dat zij daardoor bijdragen aan stress,
die oxidatieve cellulaire schade veroorzaakt.
Dit is vergelijkbaar met eerdere bevindingen van Dr. Kummerow die laten zien dat
plantaardige oliën oxideren bij verhitting en als geoxideerde cholesterol en transvetten in
LDL deeltjes binnendringen, worden zij destructief.

Transvetten 101 (een eenvoudige introductie in transvetten)
Dokter Kummerow, die nu 100 jaar is, is nog steeds actief als onderzoeker en als schrijver.
Alleen al in de afgelopen paar jaar heeft hij vier artikelen geschreven. Uit zijn meest recente
onderzoek9 blijkt dat twee soorten vet in ons voedingspatroon verantwoordelijk zijn voor
het veroorzaken van hart- en vaatziekten:
1. Transvetten die worden aangetroffen in gedeeltelijk gehydrogeneerde olie.
Qua structuur zijn transvetten synthetische vetzuren; veertien daarvan worden
geproduceerd tijdens het hydrogeneringsproces10. (Ze zijn niet aanwezig in zowel
dierlijke of plantaardige vetten.) Transvetten voorkomen synthese van
prostacycline11, die nodig is om je bloed te laten stromen. Als je bloedvaten geen
prostacycline kunnen produceren kunnen zich bloedstolsels vormen, en kun je
‘ineens, zomaar’ overlijden.
2. Geoxideerd cholesterol wordt gevormd, als meervoudig onverzadigde plantaardige
oliën (zoals sojaolie12, maïsolie en zonnebloemolie) verhit worden. Deze geoxideerde
cholesterol (en niet de cholesterol in en van zichzelf) veroorzaakt verhoogde
aanmaakt van thromboxaan - een factor die je bloed doet stollen.
Twee van de papers van Dr. Kummerow gaan over hoe deze vetten je bloedvaten
verharden en hoe zij een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van
atherosclerose. De The New York Times meldt hierover13:
“Het probleem, zegt Dr. Kummerow, is niet LDL, ‘de slechte cholesterol’… Waar
het om gaat is of de cholesterol en het vet in die LDL-deeltjes zijn geoxideerd…
Hij betoogt dat de hoge temperaturen die gehanteerd worden bij het
commercieel frituren, inherent veroorzaken dat instabiele meervoudig
onverzadigde oliën/vetten oxideren en dat deze geoxideerde vetzuren
uitgroeien tot een destructief onderdeel van LDL-deeltjes. Zelfs wanneer zij
niet geoxideerd zijn door frituren, kunnen soja- en maïsolie oxideren in het
lichaam."
Download de uitgeschreven versie van het Interview14
8

http://www.newsmaxhealth.com/health-news/trans-fats-memory-arteries/2014/11/18/id/608093/
http://www.futuremedicine.com/doi/full/10.2217/clp.14.4
10
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/01/27/soybean-oil.aspx
11
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24228623
12
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/01/27/soybean-oil.aspx
13
http://www.nytimes.com/2013/12/17/health/a-lifelong-fight-against-trans-fat.html?_r=2&
9

14

http://mercola.fileburst.com/PDF/ExpertInterviewTranscripts/Fred%20Kummerow_cholesterol_April%202014
_transcript2.pdf
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Je hebt verzadigde vetten nodig voor een gezonde hersenfunctie
Het dieet van onze voorouders was rijk aan verzadigde vetten en bevatte vrijwel geen suiker
en niet-plantaardige koolhydraten. Vandaag de dag eten de meesten van ons overmatige
hoeveelheden koolhydraten, maar zijn deze ook nog eens geraffineerd en in hoge mate
bewerkt.
In het laatste decennium zijn we ook overgegaan op genetisch gemodificeerde (GG) granen
en suiker (GG suikerbieten en mais) waarvan de gezondheidseffecten op de lange termijn
nooit zijn vastgesteld!
Deze onjuiste vet-fobie heeft zonder twijfel een belangrijke rol gespeeld in de dramatische
stijging van dementie en andere neurologische aandoeningen, omdat je hersenen niet goed
kunnen functioneren zonder vetten.
In wezen hebben mensen voor een optimale gezondheid baat bij 50 – 85% van hun
dagelijkse inname van calorieën in de vorm van vetten (voor een overzicht van gezonde
vetten, zie einde van het artikel) terwijl ze op zoek zijn om hun insulineresistentie op te
lossen.
Ter vergelijking: de American Heart Association adviseert de inname van verzadigd vet te
beperken tot tussen de vijf tot zes procent van de totale hoeveelheid calorieën15!
Ik twijfel er geen moment aan dat dit triviale, absoluut onvoldoende aanbevelingsniveau
bijdraagt aan de slechte gezondheid van heel veel Amerikanen en dat het bijdraagt aan de
stijging van zowel hart- en vaatziekten als dementie.
Terwijl de inname van transvetten in de periode 1980-200916 met ongeveer een derde is
afgenomen, bevat het voedingspatroon van velen nog steeds veel te veel transvetten. Het
probleem is, dat zij vaak verborgen zijn. Zelfs producten die zich beroemen op een ‘nultransvetten’-label, kunnen transvetten bevatten omdat voedingsproducenten niet verplicht
zijn transvetten te melden als zij onder een bepaalde hoeveelheid per portie blijven.
Het gebruik van belachelijk kleine hoeveelheden per portie is een wettelijk achterdeurtje
waarmee het voedselproducenten toegestaan wordt, jou te misleiden over de transvetten in
hun producten. Als algemene regel om transvetten te omzeilen geldt, dat je alle voedsel
dient te vermijden die gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige oliën of vetten bevatten of
daarin gebakken zijn, dus lees heel goed het ingrediëntenoverzicht!

Nog twee aanvullende verontrustende aandachtspunten: Cyclische aldehyden
en Acrylamide
Naast de schade door transvetten, vervallen plantaardige oliën en vetten zoals pindaolie,
mais-, en sojaolie, als zij verhit worden, tot hoogst toxische oxidatieproducten die cyclische
aldehyden genoemd worden. Deze bijproducten kunnen zo mogelijk nog meer schade
aanrichten dan transvetten. Omdat dit nog vrij nieuw is zijn nog maar weinigen bekend met
dit probleem. Bij dieren oxideren slechts kleine hoeveelheden cyclische aldehyden in LDLcholesterol en veroorzaken zij een hoge mate van ontstekingen die in verband worden
gebracht met hart- en vaatziekten.
Van cyclische aldehyden is ook aangetoond dat zij een toxische shock kunnen veroorzaken
bij dieren in de vorm van beschadiging van de maag, wat overeenkomt met de toename van
immuun problemen en gastro-intestinale ziekten bij de mens.
15
16

http://www.reuters.com/article/2014/10/22/us-health-diet-trans-fat-idUSKCN0IB2GH20141022
http://www.reuters.com/article/2014/10/22/us-health-diet-trans-fat-idUSKCN0IB2GH20141022
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Als je hierover meer wilt weten, kun je luisteren naar mijn interview met
onderzoeksjournaliste Nina Teicholz17.
Acrylamide18 | 19 is nog zo’n uitermate toxisch bijproduct.
Dit komt vrij wanneer zetmeel- of koolhydraatrijke voedingsmiddelen zoals aardappelen en
granen bij te hoge temperaturen gebakken of gekookt worden.
Frites, chips, koekjes, crackers en granen blijken, als gevolg van het verwerkingsproces dat zij
hebben ondergaan, hoge niveaus acrylamide te bevatten.
Acrylamide is een bekend neurotoxine en onderzoek op dieren heeft duidelijk bewijs van
carcinogene activiteiten aangetoond20.
Ondanks dat er (nog) geen officiële gegevens zijn over wat bak- braad- en frituuroliën
zouden kunnen bijdragen om de vorming van acrylamide tegen te gaan, denk ik dat het heel
duidelijk is dat bewerkte plantaardige oliën de gezondheidsrisico’s met betrekking tot
voeding die op hoge temperaturen gebakken of gefrituurd wordt, aanzienlijk verhogen.
En als we het nu toch over acrylamide hebben: op 7 november jl. heeft het Amerikaanse
Ministerie van Landbouw (USDA) genetisch gemodificeerde aardappelsoorten21
goedgekeurd, die ‘ontworpen’ zijn om bij bakken en frituren minder acrylamide af te geven
dan ‘gewone’ aardappelen. Naar mijn mening is dit volslagen waanzin en maakt het de zaak
alleen maar erger!
Het probleem van transvetten en cyclische aldehyden kan grotendeels worden aangepakt
door over te stappen op verzadigde vetten zoals roomboter, kokosolie/-vet en reuzel
(varken) of Ossewit (rund) waarvan kokosolie/-vet en reuzel en Ossewit zeer stabiel zijn en
prima te gebruiken bij bakken of frituren. Het probleem met acrylamide wordt verholpen
door voedsel op lagere temperaturen te bakken of te frituren. Dit zou natuurlijk een enorme
klap betekenen voor de bewerkte voedingsindustrie. Dus, in plaats van enkele broodnodige
veranderingen aan te brengen in ons voedingssysteem (zoals het afzweren van bewerkte
voedingsmiddelen en het meer promoten van biologische, eerlijke voeding) wordt een
aardappel zodanig genetisch gemanipuleerd dat hij niet zo veel acrylamide ontwikkelt,
waardoor de voedingsindustrie door kan blijven gaan met het produceren van chips en frites
die gebakken worden in de hart, hersenen en darmen beschadigende plantaardige oliën,
waarvan de meesten ook nog eens genetisch gemanipuleerd zijn (mais en soja), terwijl zij
doen voorkomen – en er mogelijk zelfs over opscheppen – dat zij iets gedaan hebben om ons
voedsel veiliger te maken…

Het vermijden van bewerkt voedsel is de makkelijkste manier om je
gezondheid te beschermen
Volgens Dr. Kummerow kan je lichaam transvetten in ongeveer een maand elimineren, wat
op zich heel bemoedigend is. De trieste waarheid is echter dat 95 procent van het voedsel
dat de meeste Amerikanen eten, bewerkt is – en alle transvetten zijn in bewerkt voedsel
aanwezig – en de cyclische aldehyden en de acrylamide en de genetisch gemanipuleerde
ingrediënten en de pesticiden… Dus, als jij je gezondheid, en dan met name die van je hart,
17

http://www.wsj.com/articles/nina-teicholz-the-last-anti-fat-crusaders-1414536989
http://www.niehs.nih.gov/health/assets/docs_a_e/acrylamide-fact508.pdf
19
http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/ChemicalContaminants/ucm053566.htm
20
http://www.forbes.com/sites/elaineschattner/2014/11/19/so-what-about-the-acrylamide-in-your-frenchfries/
21
http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/ChemicalContaminants/ucm053566.htm
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je hersenen en je ingewanden wilt beschermen, moet je zoveel mogelijk de bewerkte
voeding vermijden (inclusief het meeste restaurantvoedsel), en gewoon weer thuis gaan
koken. Gebruik verse, complete en zuivere ingrediënten. Samengevat beveel ik aan:
1. Vermijd geraffineerde suiker, bewerkte fructose en granen als je insuline en leptine22
resistent bent.
Dit betekent effectief dat je de meeste bewerkte voedingsmiddelen moet vermijden.
2. Eet een gezond dieet van verse, complete en zuivere producten, bij voorkeur
biologisch en vervang de koolhydraten uit granen door:
o grote hoeveelheden groenten
o kleine of middelgrote porties hoogwaardige proteïnen (denk aan biologisch
gehouden dieren die in de wei hebben kunnen grazen)
o zo veel gezonde vetten van hoge kwaliteit als je wilt (verzadigde en
enkelvoudig onverzadigde vetten van dierlijke en tropische afkomst).
Nogmaals: de meeste mensen hebben voor een optimale gezondheid tussen
de 50 en 85 procent van hun dagelijkse calorieopname nodig in de vorm van
vetten, totdat de insulineresistentie is opgelost. Bronnen van gezonde vetten
die je aan je dieet kunt toevoegen zijn o.a.:
Avocado’s

Roomboter, bereid
uit rauwe, grasgevoede
biologische melk

Rauwe zuivel

Biologische
eidooiers van vrije
uitloop kippen

Kokosnoten en
kokosolie/-vet

Niet verhitte
biologische
notenolies

Rauwe noten zoals
amandelen,
pecannoten,
macademianoten
en zaden

Biologisch vlees van
weidekoeien

Aanvullende dieetrichtlijnen voor het behoud van een gezonde hersenfunctie
Als het komt op het beschermen van je hersenen en het voorkomen van geheugenverlies en
dementie, zijn je voedingspatroon en je levensstijl je meest belangrijke bondgenoten. Mijn
geoptimaliseerde voedingsplan23 kan je in dit verband op het juiste pad brengen. Zoals door
neuroloog Dr. David Perlmutter24, auteur van het boek Grain Brain – Graan Brein, wordt
uitgelegd, is de ziekte van Alzheimer een ziekte die voornamelijk stoelt op leefstijl; de twee
belangrijkste boosdoeners zijn een overmatige suiker- en glutenconsumptie.
Wees in het bijzonder voorzichtig met genetisch gemanipuleerde ingrediënten omdat ze
sterk zijn verontreinigd met de herbicide glyfosaat25 waarvan wordt aangenomen dat deze
nog slechter is dan DDT en DDT werd al gekoppeld aan het ontwikkelen van Alzheimer. Met
betrekking tot je voedingspatroon en andere leefstijlfactoren kunnen de volgende
aanbevelingen de meest belangrijke zijn voor het behoud van een goede hersenfunctie als je
ouder wordt:
22

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/10/29/leptin-resistance.aspx
http://www.mercola.com/nutritionplan/beginner.htm
24
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/09/29/dr-perlmutter-gluten.aspx
25
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/02/13/glyphosate-ddt-alzheimers.aspx
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•

•

•
•

•

•
•

•

Vermijd geraffineerde suiker en geraffineerde fructose26. Idealiter, zul je jouw
suikerniveau tot een acceptabel minimum willen beperken en je totale fructose
inname onder de 25 gram per dag willen houden, of zelfs zo laag als 15 gram indien
je last hebt van een insuline-/leptine resistentie of andere gerelateerde
aandoeningen.
Vermijd gluten en caseïne (voornamelijk tarwe en gepasteuriseerde zuivel, maar
geen vet, gemaakt van zuivel, zoals roomboter). Onderzoek toont aan dat je bloedhersenbarrière negatief wordt beïnvloed door gluten. Gluten maken je darmen ook
meer doorlaatbaar, waardoor eiwitten in je bloedbaan terecht komen, waar ze niet
thuishoren. Daardoor wordt je immuunsysteem gevoelig en worden ontstekingen en
auto-immuniteit bevorderd, die een rol spelen bij de ontwikkeling van Alzheimer.
Zorg voor een optimale darmflora door regelmatig gefermenteerd voedsel te eten
en/of door het nemen van krachtige pro-biotische supplementen van hoogwaardige
kwaliteit.
Verhoog de consumptie van alle gezonde vetten, inclusief de dierlijke omega-327
vetten. Gezonde vetten die je hersenen nodig hebben voor een optimaal
functioneren zijn o.a.: biologisch vlees van gras-gevoede dieren, kokosvet/-olie28,
olijven en olijfolie, avocado’s, noten, eidooiers van biologische vrije uitloopkippen en
roomboter van rauwe melk van gras-gevoede dieren. De inname van grote doses van
de omega-3 vetten EPA en DHA zijn ook behulpzaam voor het voorkomen van
celschade als gevolg van de ziekte van Alzheimer, waarbij de voortgang wordt
vertraagd en het risico dat je deze ziekte krijgt wordt verminderd.
Verminder je algehele calorieconsumptie en/of vast met tussenpozen totdat
insulineresistentie is verholpen. Ketonen worden gemobiliseerd wanneer je
koolhydraten vervangt door kokosvet/-olie en andere bronnen van gezonde vetten.
Met tussenpozen vasten is een krachtig hulpmiddel om je lichaam een ‘por’ te geven
om het eraan te herinneren hoe je vet moet verbranden en de insuline-/leptine
resistentie te verhelpen die in belangrijke mate kan bijdragen aan de ziekte van
Alzheimer. Om hier meer over te weten te komen: lees het voorgaande artikel29.
Verbeter het magnesiumniveau in je lichaam. Voorlopig onderzoek suggereert een
sterke afname van de symptomen van Alzheimer bij een verhoogd
magnesiumniveau30 in de hersenen.
Eet een voedzaam dieet, rijk aan foliumzuur. Groenten zijn zonder twijfel de beste
bron van folaten. We zouden allemaal, iedere dag, voldoende rauwe groenten
moeten eten. Vermijd supplementen als foliumzuur, dat de inferieure vorm van
folaten is.
Beweeg regelmatig. Er wordt beweerd dat beweging kan aanzetten tot een
verandering in de manier waarop de amyloïde precursor eiwit gemetaboliseerd
wordt, wat dus kan leiden tot het vertragen van het ontstaan en de progressie van

26

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/01/02/highfructose-corn-syrup-alters-humanmetabolism.aspx
27
http://www.mercola.com/article/omega3.htm
28
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/11/11/coconut-oil-for-skin.aspx
29
http://fitness.mercola.com/sites/fitness/archive/2013/06/28/intermittent-fasting-health-benefits.aspx
30
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/12/17/magnesium-benefits.aspx
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Alzheimer. Bewegen verhoogt ook de waarden van BDNF (brain derived neurotropic
factor31) en een eiwit, PGC-1alpha.
Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met Alzheimer minder PGC-1alpha in hun
hersenen hebben, en cellen die meer van dit eiwit bevatten produceren minder van de
toxische amyloïde eiwitten die in verband worden gebracht met Alzheimer. Ik zou je sterk
willen aanraden mijn Peak Fitness Technique32 te bekijken voor mijn specifieke
aanbevelingen.
• Optimaliseer je vitamine D-niveaus door een veilige blootstelling aan de zon.
Voldoende vitamine D is noodzakelijk voor een goede werking van het
immuunsysteem tegen ontstekingen die geassocieerd worden met de ziekte van
Alzheimer.
• Vermijd en elimineer kwik uit je lichaam. Tandheelkundige amalgaamvullingen, die
50% kwik per gewicht bevatten, zijn één van de belangrijkste bronnen van toxiciteit
door zware metalen. Je moet echter goed gezond zijn voordat je deze vullingen laat
verwijderen. Als je eenmaal gewend bent aan het volgen van voedingspatroon zoals
omschreven in mijn geoptimaliseerde voedingsplan33, kun je het kwik detoxprotocol34 volgen en vervolgens een biologische tandarts zoeken die je
amalgaamvullingen verwijdert.
• Vermijd en elimineer aluminium uit je lichaam. Zaken die aluminium bevatten zijn
o.a.: deodoranten, sommige antiaanbaklagen in pannen, vaccinadjuvantia35, etc.
Voor tips over hoe aluminium te ontgiften, zie mijn artikel: Eerste Case Study toont
direct verband tussen de ziekte van Alzheimer en aluminium toxiciteit36.
• Vermijd griepvaccinaties omdat de meesten zowel kwik als aluminium bevatten. Dit
zijn bekende neurotoxische en immunotoxische stoffen.
Vermijd anticholinergica en statines. Van medicijnen die acetylcholine blokkeren, een
neurotransmitter in het zenuwstelsel, is aangetoond dat zij het risico op dementie verhogen.
Deze medicijnen omvatten bepaalde nachtelijke pijnstillers, antihistaminica, slaapmiddelen,
bepaalde antidepressiva, medicijnen om incontinentie te beheersen, en bepaalde
verdovende pijnstillers. Statines37 zijn bijzonder problematisch omdat ze de synthese van
cholesterol onderdrukken, het co-enzym Q10 en neurotransmitter precursors in de hersenen
afbreken en adequate levering van essentiële vetzuren en vet oplosbare antioxidanten naar
de hersenen voorkomen door remming van de productie van de onmisbare drager
biomolecuul bekend als low-density lipoprotein (LDL).

31

Vrij vertaald: een zenuwcelstimulerende factor die van de hersenen afkomstig is. BDNF speelt een rol bij de
vorming van nieuwe synapsen. Dit proces van synaptische plasticiteit, is van belang voor leerprocessen en een
goede functionerend geheugen. (Bron: Wikipedia)
32
http://fitness.mercola.com/sites/fitness/archive/2010/11/13/phil-campbell-on-sprint-8-exercises.aspx
33
http://www.mercola.com/nutritionplan/index.htm
34
http://www.mercola.com/article/mercury/detox_protocol.htm
35
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/09/21/could-this-be-the-most-dangerous-aspect-ofvaccines.aspx
36
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/03/22/aluminum-toxicity-alzheimers.aspx
37
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/07/20/the-truth-about-statin-drugs-revealed.aspx
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Langere tijd was Dr. Wim Huppes niet beschikbaar voor lezingen. Maar hij is weer
terug………

Sprekersbijdrage – Wim Huppes
Revolutionaire lichttherapie: je kanker onder vuur zetten
Van buiten het lichaam schijn je met je eigen magische lamp gemakkelijk naar binnen: de
nabij-infrarode lichtflitsen gaan dwars door je vel en botten heen. Het wonder van het helen
begint als het licht op de kanker komt.
Eerder al, heb je een groene gel op je kuiten en scheenbenen gesmeerd. De kleurstof drong
dwars door de huid heen. De huid werkt als een filter. De kleurstof werd door de lymfe in
het lichaam opgenomen. Via de lymfe en vervolgens het bloed bereikte het je kanker, waar
het aan is vastplakt. De kleurstof heeft een vettige kont, waarmee het selectief aan de
kanker plakte en er vrijwel niet meer afkomt. Aan de andere kant van de kleurstof zit
aluminium, je weet wel, het nare goedje dat in vaccins wordt gebruikt. Je kanker is een
vaccin geworden!
Het licht laat het aluminium opgloeien, waardoor het immuunsysteem de kanker steeds
meer leert herkennen.
Als je beter bent, kun je het aluminium uitplassen met een chelator-detox die je bij de lamp
en de gel krijgt meegeleverd.
www.tippingpoint4cancer.com
Wim Huppes schreef over de ontwikkeling samen met Mirjam Kemp een spannend boek:
Het Instituut.
Wim is als arts doorgehaald door Het
Instituut, omdat hij zichzelf en
anderen beter kreeg. Wim heeft de
Staat aangeklaagd bij het Europese
Hof voor de Rechten van de Mens.
De Staat der Nederlanden vindt de
mensenrechten irrelevant en eist dat
patiënten chemotherapie naar de
richtlijn krijgen, ook als dat geen
enkele kans biedt.
Met deze lichtbehandeling voor
kanker, werkte Wim zich om de Staat
heen.
Een gel smeren is geen aan artsenvoorbehouden handeling. U mag dat best zelf doen of laten doen. En een lamp is geen
medisch instrument als die immunogeen werkt, dat heeft de EU bepaalt in een ‘directive’,
waarmee Nederland buiten spel staat.
www.wimhuppes.com
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Wim Huppes
06 46 87 81 84
De Savornin Lohmanlaan 70 A
3038 NM ROTTERDAM
De foto wordt opgedragen aan Henk Trentelman, evenals de zoektocht naar en het vinden
van deze methode.
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‘Grote bedrijven gooien voedsel
liever weg, omdat het minder
gedoe is’
Caroline Asken gaat per bakfiets voedselverspilling tegen
Door Aline Bleeker
Het is een zonnige maandagmiddag,
Caroline Asken parkeert haar bakfiets in
een rek en loopt met een aantal lege
tassen een delicatessezaakje in een
hippe
Utrechtse
wijk
binnen.
De
verkoper achter de toonbank herkent
haar meteen, blijkt uit een enthousiaste
“Hey Caroline, alles goed?”, en haalt wat
brood, twee bloemkolen, een kratje
appels en een potje verse bieslook uit
het schap. Caroline bedankt en loopt
zonder ervoor te betalen met de spullen
de winkel uit.

Voedsel dat door de vrijwilligers bij de
deelnemende winkels wordt opgehaald gaat
dezelfde dag nog naar instanties die het goed
kunnen gebruiken, zoals daklozenopvangen.
Volgens Caroline doen vooral kleine
onafhankelijke supermarkten mee. “Grote
bedrijven gooien voedsel vaak liever weg
omdat dat minder gedoe is. Zelfs als een
filiaal graag mee zou willen doen kan het
meestal niet, omdat die toestemming moet
krijgen van het hoofdkantoor.”

Elke maandag fietst Caroline, een
rechtenstudent uit de Engelse stad Sheffield
half Utrecht door om voedsel op te halen dat
bijna over datum is en dus niet meer verkocht
kan worden.
In Engeland was ze al vrijwilliger in een
organisatie tegen voedselverspilling en toen ze
hier afgelopen augustus kwam wonen ging ze
op zoek naar iets soortgelijks. “Natuurlijk had
ik het hier in Nederland een jaartje kunnen
overslaan, maar bijvoorbeeld door de
maandelijkse borrelavond die we houden is
dit voor mij juist een manier om hier nieuwe
mensen te leren kennen en een normaal leven
te leiden.” Zodoende kwam ze terecht bij het
initiatief ‘Taste Before You Waste’.

‘Ik geef mijn producten graag aan hen,
dan gebeurt er nog iets goeds mee’

48

Driss Ahajjam, de winkelier van de
delicatessezaak van eerder, vindt dit juist
zonde en wil verspilling tegengaan. “Ik vind
het fijn dat er regelmatig iemand langs mijn
winkel fietst. Ik geef de producten die ik niet
meer mag verkopen graag aan hen, dan
gebeurt er tenminste nog iets goeds mee.”
Het tweede adresje heeft op dit moment geen
voedsel over. De verkoper verontschuldigt
zich en zegt dat Caroline altijd even van te
voren mag bellen, zodat ze niet voor niets
hoeft langs te fietsen op dagen als deze.
“Bedankt”, begint Caroline, “maar het ligt
toch op de route, dus het is geen enkel
probleem!”

‘Voor de smaak maakt het echt niet uit
of een tomaat perfect rond is of niet’
Caroline haalt de bakfiets van het slot. “De
volgende stop is de eerste plek waar ik het
voedsel naartoe breng; het Ubuntuhuis in
Lombok.” Dit is een huis waarbij daklozen en
asielzoekers overdag onder toezicht bij elkaar
kunnen komen en samen koffiedrinken en
spelletjes spelen. Samen met de begeleiders
en vrijwilligers wordt dan soms gekookt, dus
Taste Before You Waste is er meer dan
welkom.
Eenmaal terug op de fiets vertelt Caroline dat
de manier waarop wij als maatschappij
voedsel zijn gaan beoordelen waarschijnlijk
het grootste probleem is. “Klanten hebben
zoveel keus en willen alleen maar de mooist
uitziende groenten. Laten we tomaten als
voorbeeld nemen. Supermarkten kunnen bij
boeren afdwingen dat ze alleen maar tomaten
van een bepaald formaat willen. Met als
gevolg dat er meer geproduceerd wordt dan er
eigenlijk naar de winkels gaat. Terwijl het
voor de smaak echt niet uitmaakt of een
tomaat wel perfect rond is of niet. Oh, hier zo
meteen links.” Ze steekt haar hand uit en
manoeuvreert zich door het drukke verkeer.

‘Ikzelf ben er ook bewuster door gaan
leven’

“Ik vind het jammer dat de overheid zich niet
meer tegen voedselverspilling inzet. In
Frankrijk is er niet zo lang geleden een wet
ingevoerd om supermarkten de left-overs te
laten doneren. Hier berust het vooral op
vrijwilligers en wordt maar een klein gedeelte
van de verspilling door organisaties als de
onze tegengegaan.” Caroline stopt even om
haar jas uit te doen. “Maar goed, als de zon
schijnt als vandaag is het een goede workout.”, lacht ze.
Maar ook bij minder mooi weer, of wanneer
het regent – en daarop is de kans in ons
landje natuurlijk vaak best reëel – gaat ze de
straat op. “Ja, dat is minder fijn, maar we
hebben juist een goede verstandhouding met
de winkels doordat we zo consequent zijn. En
ook de organisaties rekenen op ons. Maar het
geeft me veel voldoening en ikzelf ben er ook
bewuster door gaan leven.” Of ze nog tips
heeft?
“Ik ken ondertussen veel recepten waarmee ik
restjes op kan maken, die zijn gewoon op
internet te vinden. En oud brood kun je
bijvoorbeeld nog prima toasten of er
wentelteefjes van maken.”
Aan de linkerkant van een redelijk vervallen
twee-onder-een-kapwoning in Lombok is het
Ubuntuhuis gevestigd. Ondanks de sjofele
uitstraling is het er gezellig druk. “Het is hier
een komen en gaan van mensen”, begint
Annelies Neutel, werkzaam en nauw
betrokken bij het huis. “Sommige van de
gasten slapen in de nachtopvang en zijn
overdag aan de straat overgeleverd. Wij
proberen hen een beetje een thuis te bieden.”
Caroline legt ondertussen de appels en de
bloemkolen op het aanrecht. “Ah, fijn! Precies
op tijd voor een hartige snack.” Annelies
bedankt Caroline.
Ondertussen is een nieuwsgierige man de
keuken in gekomen. “Jou heb ik hier nog niet
eerder gezien. Wie ben jij?” Hij steekt zijn
hand uit. “Ik ben Caroline. Ik kom hier elke
week, maar ben er altijd maar kort”,
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antwoordt Caroline hem. “Mijn naam is
Lasagne”, zegt de man in het Engels.
“Nou ja, ik heet niet echt Lasagne, maar
iedereen noemt me altijd zo omdat het op
mijn naam lijkt en die voor de meesten
moeilijk uit te spreken is. Maar je moet maar
gewoon aan het gerecht denken de volgende
keer dat je me ziet.” Terwijl Caroline en
Lasagne met elkaar praten en Annelies de
appels wast wordt er in de achtertuin
gelachen, gerookt, muziek geluisterd en
fanatiek geschaakt.
“Ik wil hier altijd het liefste langer blijven,
maar omdat ik ook nog langs de daklozen
nachtopvang moet lukt dat meestal niet”,
vertelt Caroline als ze afscheid heeft genomen
en de voordeur achter zich dichttrekt. Ze zet
een sprintje in naar de nachtopvang, om daar
de laatste spullen naartoe te brengen. Al met
al is ze toch bijna twee uur onderweg geweest.
“Zo. Op naar yoga.

De cijfers
-

Per persoon gooien we zo’n 50 kilo voedsel
per jaar weg.
Dit is 15 procent van al het voedsel dat we
kopen.
De kosten hiervan zijn 340 euro per
huishouden en ruim 150 euro per persoon.
In totaal wordt in Nederland elk jaar
tussen de 1,7 en de 2,8 miljard kilo
verspild.

Bron: rijksoverheid.nl
Taste Before You Waste

Het initiatief Taste Before You Waste is in 2012 gestart
in Amsterdam, is ook actief in Bussum, Utrecht en
zelfs Kingston, Canada. Het doel van de organisatie is
om voedselverspilling tegen te gaan, maar ook
bewustzijn te creëren omtrent de hoeveelheid voedsel
dat wordt weggegooid en wat daar al op kleine schaal
tegen gedaan kan worden. Naast het ophalen van
voedsel organiseren de vrijwilligers ook gratis markten,
kookcursussen en voorlichtingsdagen.
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