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Voorwoord
Afgelopen maandag, 18 februari, was het
een feestelijke en bijzondere dag: Ik ging
naar de notaris waar ik om 11.00 uur definitief tekende voor de oprichting van onze
stichting: Project 7 – blad.

Als ik nu een bijeenkomst binnenloop (als
ik er überhaupt nog in kom met mijn inmiddels 35 jaar), dan kent niemand me nog. Is
dat erg? Welnee, het gaat erom dat alles
wat wij 15 jaar geleden hebben gewenst
neer is gezet en uit is gekomen.
Afgelopen maandag, 15 jaar later vertrok ik
weer naar de notaris. Met de intentie dat ik
weer over 15 jaar kan zeggen:
Wat ben ik trots hieraan te hebben kunnen
bijdragen! Want het bestuur, de mensen,
immers komen en gaan, maar project 7 –
blad blijft bestaan!
Pozdrav,
Lamija Dzigal

Spannend en bijzonder tegelijk. Gevoelsmatig ben ik weer 15 jaar terug in de tijd.
De Bosnische Jongerenorganisatie heb ik
samen met nog vier anderen opgericht met
als doel ons netwerk uit te breiden, samen
te werken en ons land uit het slop te trekken.
De leeftijd limiet toentertijd hadden we op
30 gesteld. Tegenwoordig worden er internationale seminars georganiseerd, jongeren ontmoeten elkaar en helpen elkaar op
sociaal en economisch vlak. Simpelweg
door samen te werken en elkaar alles te
gunnen.
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Bezoek aan de Maalderij
de Genneperwatermolen
Draaien voor de prins
Als ‘ze draaien voor de prins’ dan gaat de
sluis een klein beetje open.
Wanneer de molen voor de prins draait dan
betekent dit dat de stenen in de molen niet
op elkaar liggen. Het waterrad draait, maar
er wordt niet gemalen. Deze uitdrukking
stamt af uit de tijd van de 80-jarige oorlog
met de Spanjaarden. Om de Spanjaarden
een rad voor de ogen te draaien’. Zo dachten ze dat er volop graan was, integendeel,
er was honger! Foppen is dus van alle tijden…

Een maand geleden reed ik naar de biologisch-dynamische boerderij de Genneper
Hoeve in Eindhoven om vlees te halen,
voorbij de oude watermolen.
Tot mijn verbazing zag ik de waterrat
draaien en mensen de molen in en uit lopen. Ik twijfelde geen moment, parkeerde
de auto en ging naar binnen. Is de molen
open? Ja, zeker! Zeven jaar geleden was ik
hier voor het laatst maar de molen werkte
niet en werd gebruikt als een winkel. Mensen waren nu druk in de weer, verkochten
meel en maakten een praatje met geïnteresseerden, zo ook met mij.
Ik werd hartelijk ontvangen door Annemie.
Er was gelijk een klik. Ze vertelde met passie over de molen, haar geschiedenis, maar

ook dat ze een vrijwilliger is. Samen met
haar man en zwager runt ze de molen. Dat
het hier niet om een commerciële business
gaat, was mij gelijk duidelijk, maar geheel
vrijwillig . . .

Annemie nam alle tijd voor mij, ook al was
het ijskoud daarbinnen. In de zomermaanden vast aangenaam, maar in de winter
schoot zelfs een winterjas te kort. Ik sloeg
een behoorlijke voorraad in en besloot terug te komen in het voorjaar.
Toen ik de kinderen vertelde dat ik bij een
watermolen was geweest, wilden zij er ook
graag heen. Het idee kwam gelijk in mij op.
Waarom laat ik de kinderen de vrijwilligers
niet interviewen zodat we ons verhaal kunnen delen in onze Junior Nieuwsbrief.
Zo, gezegd, zo gedaan!
Samen met Emir en Aisha reed ik naar de
molen. Bas, de zwager van Annemie leidde
ons rond. Hij had duidelijk humor!
Emir: Waar halen jullie het meel vandaan?
Bas: We krijgen graan/tarwe binnen van de
lokale biologische boer hier in de omgeving.
Emir: Een niet biologische boer doodt insecten met gif wat doet een biologische boer
eigenlijk met insecten?
Bas: Ik ben zelf geen boer, maar weet dat
lieveheersbeestjes gebruikt worden, die
eten andere insecten op, maar geen graankorrels.
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Ook planten zoals afrikaantjes zorgen ervoor dat insecten wegblijven.
Emir: is er ook een nadeel als je biologisch
werk?
Er is duidelijk minder opbrengst, dus er
komt minder geld binnen dan bij collega’s.
Dat is dan ook het enige nadeel. Daarom
zijn vaak biologische producten duurder,
het voordeel dat wij hier vrijwillig werken,
zie je gelijk terug in de prijs. Ons meel is
goedkoper dan het reguliere meel in de
winkel.
Bas gaf ons een rondleiding van het scheiden van vuil graan tot het verkopen van het
meel. Bij mijn dochter Aisha maakte de
WAN ‘machine om het vuile graan te scheiden’ de meeste indruk.

Emir is bijna 12, hij zal dus drie jaar moeten
wachten. Bas geeft ook aan dat een paar
vrijwillige handen altijd welkom zijn:
‘Vooral in de weekenden kunnen we extra
mensen gebruiken’.
Wij gaan jullie niet alles verklappen, maar
raden sterk aan de molen te bezoeken. Dit
kan op eigen initiatief maar ook met een
groepje. Rondleidingen kun je geheel inplannen met Hans Kalkhoven.
Aisha, Emir en ik weten nu hoe het graan
verwerkt wordt tot meel en waar het graan
vandaan komt.

De wan
Draaien, schudden, zeven en tot slot weggeblazen. Ook ik moet bekennen dat ik onder de indruk was en niet wist dat zulk geavanceerd apparatuur van hout bestond
drie eeuwen geleden. Ja, ja, we leren samen.
Emir: Kan ik bijvoorbeeld hier later ook komen werken?
Ja zeker, als je ongeveer 15 bent kun je hier
ook komen. We kunnen wat handjes gebruiken.

Voordat we afscheid namen kreeg ik van
Annemie nog een recept mee voor zuurdesembrood. Deze wil ze graag met jullie delen. Al vind ik het wel een uitdaging om het
te maken.
Wij hebben duidelijk de smaak te makken
en gaan de volgende keer de kaasmaker interviewen. Dit delen we graag in de volgende nieuwsbrief!
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De ene helft terug te koelkast in
Haal de helft eruit, doe dit in een schone
pot en zet dit terug in de koelkast met de
deksel erop.
Deze helft kan 7 tot 10 dagen in de koelkast
blijven staan tot je het weer nodig hebt.
Voeden hoeft helemaal niet in deze tussen
tijd.

Ook andere kinderen sloten zich aan

Met de andere helft gaan we brood bakken
Doe in een kom het droge meel
Bijv. 250 gram volkoren tarwe (kamut) met
250 g tarwe (spelt) bloem
Doe bij dit droge mengsel zout bij (halve
eetlepel) en meng.
Voeg 2,5 dl koud water toe.
Voeg zuurdesem toe die je niet in de koelkast hebt gezet.

Annemie met moederzuurdesem

Zuurdesembrood recept van Annemie Kalkhoven
Moederdesem / starter
Haal het moeder desem (200g) uit de koelkast b.v. ’s avonds.
Meng 100 gram rogge (rogge zorgt voor
stabiel zuurdesem) met 1 dl koud water.
Doe dit roggemengsel (200 gram) bij de
moederzuurdesem en meng.
Zet het 8 uur weg.
Als het goed is, is het deeg gerezen.

Meng met een houten lepel, plakkerige
boel. Niet erg!
Zet het deeg 10 min weg.
Vouw dit deeg dan naar binnen, pak steeds
een ander stukje, doe dat 10 keer.
Draai het deeg om en steek er een vinger
in. Herhaal dit na 10 min.
Steek er dan twee vingers in. In totaal 10
keer herhalen, dus je bent er anderhalf uur
mee bezig.
Het resultaat, soepel en mooi deeg.
De zuurdesem moet vermengd met de rest
van het meel.
Dek nadien het deeg af met een vochtig
doekje.
Zet het weg, een uur of 8. Vorm dan het
deeg, leg het op een bakplaat bestrooid
met rogge. Strooi er rogge overheen. Dek
het deeg af met een natte doek.
Laat het nog 3 uur rijzen.
In een voorverwarmde over 250 graden
Bak het brood op 200 graden 35 minuten.
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Eventueel het brood boven insnijden, met
een scherp mesje, zodat. het vocht kan ontsnappen. Doe dit voorzichtig zodat. het
brood niet inzakt.
Als de oventijd verstreken is, klop dan, b.v.
met een heft van een mes, op de onderkant
van het brood. Klinkt het dof dan is het
brood niet gaar. Klinkt het HOL, pok pok,
dan is het brood gaar.
Succes!
Lamija Dzigal

Bezoekers adres:
Maalderij de Genneperwatermolen
Genneperweg 143, 5644 RS Eindhoven
Contact: Hans Kalkhoven
0625567156
biogist

vuil graan

uitleg hoe de stenen malen, in miniatuur
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Rode klaver – Trifolium
Pratense

Deze keer ga ik wat vertellen over de Klaver. In de kruidengeneeskunde wordt
meestal de Rode Klaver gebruikt maar de
Witte Klaver is ook heel nuttig bij bepaalde
kwalen. Trifolium betekent letterlijk ‘blad
(folium) bestaande uit drie (tri) delen’. Pratense komt van pratum, weide, en dat
geeft meteen aan waar Klaver graag groeit;

vochtige weiden, langs slootkanten en in
bermen.
Witte Klaver – Trifolium Repens, lijkt veel
op de Rode Klaver maar kruipt en dat is wat
zijn naam al aangeeft, repens is kruipend.
De naam Klaver komt van het Oud Germaanse ‘cloefre’, splitsen. Het Klaverblad
bestaat uit 3 blad lobben, de 3 blaadjes zijn
samen 1 blad maar dat zegt de naam eigenlijk ook al.
De blaadjes zijn donkergroen met een witte
V erop. Drie keer een V waaruit de uitdrukking is ontstaan ‘Voer Voor Vee’. Dit verwijst weer naar de volksnamen voor Klaver
zoals Koeienbloem, Paardenklaver en Schapenbloem.

8

Deze Rode Klaversoort is rijk aan eiwitten
en mineralen en verrijkt de bodem met
stikstofknolletjes die aan de wortels
groeien.

De bloemen van Rode Klaver zijn purper
van kleur. Purper ontstaat wanneer je de
kleuren rood, wit en blauw mengt.
De bloemen zijn opgebouwd uit allemaal
kleine buisbloemetjes, die dus samen het
leuke bolletje vormen.
Als je een salade wilt versieren is het leuk
om deze bloemetjes uit elkaar te plukken
en over de salade te strooien.

In de jonge worteluitlopertjes nestelen zich
bacteriën die stikstof uit de lucht vastleggen in waardevolle stikstofverbindingen
waardoor de stikstofknolletjes ontstaan.
Daarom werden al van oudsher velden met
Rode Klaver aangeplant om de bodem
vruchtbaarder te maken.
Klaver groeit vanuit een bladrozet waaronder een penwortel te vinden is. De rode
maakt boogvormige stengels in een kring
en de witte gaat liggend over de grond en
wortelt op elke knoop. Een knoop is de plek
waar een blaadje of nieuw stengeltje uit de
stengel komt.

Klaver bloeit van Mei tot ver in September
je ziet dan de purperen bolletjes op veel
plekken boven het gras uitsteken. Rode
Klaver is een plant voor hommels, alleen zij
kunnen bij de nectar komen die diep in de
buisbloemetjes zit en zo zorgen de hommels er ook voor dat de bloemen bestoven
worden.
Onze klaverhoning is dus meest afkomstig
van de Witte Klaver omdat die kleinere,
minder diepe, bloemen heeft. Rode Klaver
is eetbaar en heeft geneeskracht, omdat
het fyto-oestrogenen bevat helpt het bij allerlei klachten die met hormonen te maken
hebben zoals bijv. de overgang en het stimuleert de botvorming.

Als je Rode Klaver laat groeien kunnen de
stelen wel tot 40 cm hoog worden, wordt
de plant een aantal keren per jaar gemaaid
dan worden de stengels korter en steviger
en geeft hij veel meer bloemen.

Het ondersteunt bij reumatische aandoeningen en is bloedverrijkend en bloedzuiverend.
Het kalmeert ontstekingen van onder andere huid en slijmvliezen en is ook krampwerend en kalmerend, dus heel geschikt
om te gebruiken in een hoestdrank. De hele
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plant is eetbaar en de bloemen smaken
licht zoetig, de jonge blaadjes kan je rauw
eten of stoven als spinazie. Voor thee gebruiken we alleen de bloemen, soms met
de blaadjes die eraan vast zitten.

Broodje met Rode Klaver.

Klaver heeft een apart plekje in mijn hart,
mijn oma heette van haar meisjesnaam
Klaver en op de dag dat zij jarig zou zijn geweest vond ik een keer tijdens een wandeling, op verschillende plaatsen, totaal 6 klavertjes vier . . .hoe bijzonder☺
Marja Frederiks
Foto’s© Anneke Bleeker

Een broodje met het blad van rode klaver,
los geplukte rode klaverbloemen, jong blad
van duizendblad en een paar bloempjes
van duizendblad los geplukt.
Een feestelijk broodje als je langere tijd geniet in de natuur.
De 'wilde' groenten, kruiden en eetbare
bloemen groeien zo voor onze voeten.
Anneke Bleeker
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Het maken van
Wildplukpannenkoeken
Kinderen
eten
heeeeeel
graag
pannenkoeken of poffertjes. De ene doet
er jam op en de ander stroop met
poedersuiker. Gelukkig zijn deze koeken uit
de pan ook lekker door er een kleine
wildplukactie aan toe te voegen.
Mensen weten vaak niet dat er lekkernijen
in de natuur groeien die het eten van een
pannenkoek interessant en gezond maken.
De zoetigheden kunnen vervangen worden
door eetbare wilde planten of bloemen toe
te voegen. Dit kan gedaan worden door de
bloemen in het beslag te leggen dat net in
de pan is gegoten.

In de natuur zijn niet alleen de bladeren
eetbaar, vaak zijn ook de bloemen eetbaar.
Neem nu klein hoefblad (gele bloem op
foto). Dit is een van de eerste bloemen die
je in de lente ziet. De gele kleur zie je al van
ver. Deze bloemen kun je op de grond
vinden waar het vochtig is, denk daarbij
aan slootkanten.
Het is een lekkere en aparte smaak om
deze bloem in een pannenkoek toe te
voegen.
Geniet van de lekkere en gezondere
pannenkoeken! Onthoud, de eetbare
natuur is dichterbij dan je denkt!
Jochem
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Kleur doet leven
De kleur geel
In de vorige nieuwsbrief heb ik jullie iets
verteld over de kleur oranje. Deze keer is
de kleur geel aan de beurt.

de kleur bij Pasen, gele bloemen, kaarsen,
forsythiatakken.
In het voorjaar is het ook heerlijk genieten
van de gele narcissen in mijn tuin. Zo langzamerhand heb ik er heel wat pollen in
staan.
Geel is een warme kleur, net als rood en
oranje. Geel geeft energie net als de zon en
is een vrolijke en optimistische kleur.
Geel is een opvallende kleur die in het verkeer wordt gebruikt als signaalkleur! Let
maar eens op de borden, de gele strepen
op de weg en de gele hesjes die worden gebruikt als er wegwerkzaamheden zijn.
Gele borden met zwarte letters geven vaak
‘gevaar’ aan.
Dit geldt ook in de natuur. Denk aan bijen,
wespen, slangen.
Geel vind je ook terug in gezegdes als je
groen en geel ergeren, geelzien van nijd,
woede, jaloezie.

Laat eerst de kleur weer op je inwerken om
te zien wat deze met je doet.
Ik wil je vragen rustig te gaan zitten met je
ogen dicht.
En stel je maar weer voor dat je in een kamer zit waar alles geel is, de wanden, de
vloer, het plafond, de stoel of bank waar je
op zit.
Voel en ervaar wat deze kleur met je doet.
Word je rustig van deze kleur of begin je te
wiebelen en te draaien?
Geel is een van de drie primaire kleuren, de
andere primaire kleuren zijn rood en
blauw.
Geel is een kleur om blij van te worden. Het
is een opvallende kleur die doet denken
aan de zon en aan het voorjaar. Ook hoort

We kennen denk ik allemaal de gele Post-it
velletjes om een notitie op te schrijven wat
je moet onthouden. Het velletje plakt een
korte tijd en moet opvallen☺. Als je er te
veel rondom je beeldscherm plakt zie je
ook hier de bomen niet meer door het bos.
Geel is een perfecte kleur om te kunnen focussen, je te kunnen concentreren.

Op scholen zou men er goed aan doen een
of meerdere wanden in de klas geel te verven. Rood maakt de leerlingen onrustig en
krijgen ze een opgejaagd gevoel van, oranje
willen kinderen plezier maken, op avon-
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tuur, maar bij geel kunnen ze zich veel beter concentreren.
Als je moet leren of een opstel of werkstuk
moet schrijven, neem dan eens een geel vel
papier voor een betere focus en concentratie.
Zo heeft elke kleur energie en een eigen
trillingsveld, een eigen golflengte. Elke
kleur beïnvloedt ons onderbewuste in ons
dagelijks leven.
De complementaire kleur van geel, de kleur
die tegenover geel in de kleurencirkel licht
is paars. Toen ik dit voor het eerst hoorde
ging ik ’s avonds naar het theater en in het
donker was goed de paarse, de complementaire kleur rondom de gele lampen op
het podium te zien.
De vorige keer heb ik een oefening voor jullie beschreven om de complementaire
kleur te kunnen zien. Heb je die gedaan?
Ik herhaal deze hier nog een keer.
Pak een vel geel papier.

Laat iemand, bijvoorbeeld een van je
(groot)ouders, dit gele vel papier tegen een
witte muur houden, het beste kun je dit
overdag bij goed daglicht doen.
Kijk/ staar naar het gele vel papier dat tegen de muur wordt gehouden en houd je
blik gericht op het midden.
Zie je aan de buitenkant van het vel papier
een kleur verschijnen? Vraag degene die
het papier vasthoudt deze weg te halen.
Jij blijft naar de muur kijken, wat zie Je? Als
het goed is zie je de complementaire kleur
dus paars/violetachtig licht achterblijven
op de witte muur.
Zo heb ik aura’s om mensen heen leren
zien. Iemand die voor een witte muur zit
heeft voor mij een witte waas om zich
heen. Veel kinderen en ook volwassenen
kunnen dit zien en sommigen zien dit ook
in kleur. Veelal in een van de kleuren van
de regenboog.
Niks mis mee, niks geks.
ls iemand boos is zeggen we wel die ziet
rood van woede. Sommige kinderen en volwassenen zien letterlijk die kleur rood als
een waas boven iemand zijn hoofd verschijnen.
We hebben allemaal naast een fysiek lichaam (botten, huid, organen etc) ook een
energielichaam. Dat is ons aura en we hebben 7 chakras’.
Over de chakra’s de volgende keer meer.
En we gaan het de volgende keer over de
kleur groen hebben.
Ik wens je veel kleurplezier de komende
maand.
Barbera Smit
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Vierkante moestuin
Heb jij ook een vierkante moestuinbak?
Ik heb 4 bakken staan die op dit moment
behoorlijk rommelig zijn, dus hoogste tijd
om er weer mee aan de slag te gaan.
Maar ja hoe? Wat kun je in het voorjaar
doen?
Tijdens een wandeling vertelde Jos dat als
je een vierkante moestuinbak hebt dat het
nu in februari een prima tijd is en je heel
goed kunt beginnen met het zaaien van
tuinbonen en zet daar sla onder.
Als de tuinbonen geoogst zijn zaai je mais
en stokbonen, die groeien mooi om de
mais heen en hoef je er geen stokken in te
zetten en daar kun je ook weer sla onder
zetten.
Goed plan. Ik ga gelijk beginnen in een van
de drie bakken. Eentje staat rabarber in en
aardbeien, daar kan straks nog weer wat
anders bij in gezaaid worden. In een
tweede (tuin)bonen en sla en in de derde
bijvoorbeeld snijbiet, bietjes, pastinaak en
wortelen.

Ik heb drie moestuinbakken dicht tegen elkaar aan staan met een hek van gaas erom,
de vierde staat achter in de tuin en zit de
hond steeds in. Die wil graag graven, dus
laat ik dat maar zo. En dan heb ik nog een
bak op poten.

Tuinbonen kunnen tegen een beetje nachtvorst, zet ze eerst een nachtje in het water
voor je ze in de grond zet. Plant ze om de 510 cm en je houd ca 20-30 cm tussen de
rijen, al hoeft het voor mij niet zo precies
en netjes in rijtjes☺.
Barbera Smit,
Foto’s © Barbera Smit en Anneke Bleeker

Vorige week zijn we een week naar Grandchamp geweest met het bestuur van Project7-blad om elkaar beter te leren kennen
en plannen te maken voor de toekomst.
We werden daar perfect verzorgd door Jos
en Christelle met heerlijke vegetarische
maaltijden van groente uit eigen tuin.
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Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Redactie
Barbera Smit
Frank Bleeker
Tekst en Foto’s
Anneke Bleeker
Lamija Dzigal
Marja Frederiks
Jochem Hagoort
Barbera Smit
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvangen? Stuur dan een mailtje naar:

Anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl

Tot volgende maand!

Mandala gemaakt door het bestuur van
project 7-blad tijdens een uitstapje naar de
Ardennen.
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