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Voorwoord 
 
Vandaag wordt het een feestelijke en bijzondere dag: 18 februari 2019. Ik vertrek zo naar de 
notaris waar ik om 11.00 uur definitief teken voor onze stichting: Project 7 – blad.   
 
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 semi-
nars georganiseerd, jongeren ontmoeten elkaar 
en helpen elkaar op sociaal en economisch vlak.  
Simpelweg door samen te werken en elkaar al-
les te gunnen.  
 
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 er om dat alles wat 
wij 15 jaar geleden hebben gewenst neer is ge-
zet en uit is gekomen.  
 

 
Vandaag, 15 jaar later vertrek 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  
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Tien jaar ervaring opgedaan . . . en nu? 
Ik heb een idee . . . 
 
17 februari 2009 – 17 februari 2019 . . . 
Tien jaar, wat is nu tien jaar? 
Tien keer 365 dagen, even de schrikkeljaren niet meegenomen. 
Dan zijn dat 3650 dagen. Dat klinkt eigenlijk minder lang dan tien jaar. 
Een jaar is snel voorbij, we ervaren het allemaal en we uiten het ook op vele momenten, zo 
van . . . alweer maandag, of . . . alweer voorjaar; voor we het weten is het weer najaar, kortom: 
de dagen vliegen voorbij. 
We hebben het allemaal druk en als we het niet druk hebben dan maken we ons wel druk. 
We leven in een bijzondere wereld en ervaren met elkaar heel veel, de één weer anders dan 
de ander maar we zijn in beweging. 
Tien jaar op een mensenleven is eigenlijk wel weer een hele periode en als ik terugkijk dan is 
er in de afgelopen tien jaar mega-veel gebeurd, ontstaan en met velen in beweging gebracht. 
 
Tien jaar geleden, van 15 op 16 februari, zo rond de klok van 24.00 uur zei ik . . . 
Ik heb een idee! 
Dat idee bestond uit het ontketenen van een mailactie om via scholen en anderen zoveel mo-
gelijk ouders te bereiken met meisjes in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. 
De aanleiding was het uitrollen van een vaccinatiecampagne om deze meisjes te injecteren 
met het HPV-vaccin, zogenaamd om baarmoederhalskanker te voorkomen. 
Dit idee heb ik toen gedeeld met een paar personen en samen met een dame wonend in 
Davos, Irene genaamd, was de actie een feit en mailden we wie we maar mailen konden. 
 

We begonnen dus op 17 februari 2009. 
Vele scholen werden benaderd met het verzoek aan meisjes vanaf 
11 jaar een brief mee te geven aan de ouders of verzorgers gericht 
om zich eerst goed in te lezen; bezint eer gij begint! 
Er waren al veel negatieve geluiden bekend en in die tijd vielen bij 
velen de kwartjes want alle vaccinaties zouden een bron van ellende 
kunnen ontketenen bij baby’s, volwassenen, maar ook bij dieren. 
Van het één kwam het ander en via het geven van lezingen, het 
schrijven van een boek: Wat je niet verteld wordt over vaccinaties, 
uitgegeven door Uitgeverij Succesboeken, vielen we van de ene ac-
tiviteit in de andere. 
We, ja ‘we’ waren mijn gezinsleden en de personen waar ik mee aan 
de slag was gegaan, de velen die ik inmiddels had mogen ontmoeten 
en via de media die aandacht schonk, weliswaar op hun ‘eigen wijze’ 
en ingefluisterd door ministerie en farmacie, stond ons leven be-
hoorlijk op zijn kop en de dagen werden niet meer zoals voor mijn 
inmiddels gevleugelde uitspraak . . . Ik heb een idee! 

Niet alleen vaccins werden kritisch belicht maar allerhande onderwerpen als E-nummers, Ri-
talin en andere middelen, voeding in het algemeen en voor ik er erg in had riep ik weer . . . ik 
heb een idee. 
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De Gezond Verstand Avonden ontstonden; vele locaties door het land waar op maandelijkse 
basis een lezing op de agenda stond en in die hoogtijdagen mochten we rond de 90 locaties 
tellen. 
Het ene idee volgde het andere idee op en Frank, mijn wederhelft voegde zich steeds maar 
weer als het op de site aan kwam, een nieuwe site, dan weer dit en dan weer dat. 
De Gezond Verstand Avonden in september 2015 als Stichting overgedragen en mijn idee was 
dat ik graag de aandacht volledig wilde vestigen op de ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare 
bloemen. 
Ook over dat onderwerp gaf ik inmiddels al geruime tijd lezingen, we schreven boekjes, we-
derom uitgegeven door Uitgeverij Succesboeken en ik was happy toen de overdracht een feit 
was. 
Anderen met de lezingenlocaties aan de slag en ik studiegroepen van de grond tillen, lees 
studie tussen aanhalingstekens, we zitten tenslotte niet de hele middag achter de boeken; 
groepen en groepjes die het samen vooral gezellig hebben en oude kennis delen. 
Waardevolle dingen aan elkaar doorgeven, geen algemene kletsverhalen maar samen kokke-
rellen, zuurkool maken, andere lekkernijen maken, verantwoorde verzorgingsproducten ma-
ken, spreken over Permacultuur, een medicijnwiel maken, bloemenlabyrint maken, kortom 
allemaal onderwerpen die te maken hebben met ‘puur natuur’, ons welbevinden en ons blij 
maken zien we voorbijkomen bij deze groepen. 
In 2015 bestonden er nog maar een paar groepen maar daar kon toen verandering in komen 
omdat ik de focus daarop wilde richten. 
Er kwamen ook meer groepen, zo ook de ‘wandelende’ groepen, gericht op van alles wat we 
culinair kunnen inzetten en in de vrije natuur en tuinen groeit. 
De groepen draaien minimaal zesmaal per jaar en de ‘wandelende’ van het voorjaar tot in het 
najaar, steeds op een andere locatie in de provincie. 
Dat zijn heerlijke dagen. 
Helaas verliep de overdracht van de Gezond Verstand Avonden niet zoals gewenst en zo ont-
stond er toch weer een tak met locaties waar op maandelijkse basis een lezing op de agenda 
stond. 
We zeggen dan . . . Het loopt zoals het loopt! 
 

Roerig . . . 
Het waren roerige jaren; inmiddels is Project7-blad een Stichting, hebben we een 7-talig be-
stuur waar ik nog wel in deelneem, maar zonder functie. 
Lamija ken ik al enige jaren en haar zag ik als voorzitster een mooie rol vervullen voor Project7-
blad. 
 

Alles hierboven beschreven is een rechte rode draad, er is heel veel meer te vertellen als we 
echt terugblikken maar het gaat even om waar we begonnen en waar we nu staan. 
 

Wellicht denk je als je dit leest . . . geweldig, ze zal veel vrienden gemaakt hebben. 
Hmmm . . . ja en nee. 
Als je dergelijke acties ontketent dan ben je al snel veel bekenden ‘kwijt’, oftewel je kring met 
kennissen en anderen verandert in rap tempo. 
Daarentegen krijg je er heel veel andere contacten voor terug en heel andere kansen. 
De overheid, het RIVM en anderen waren echt niet blij met mij.  
En ik niet met hen. 
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Overtuigen kun je niemand maar als je zeker weet dat je de waarheid in handen hebt dan wil 
je iedereen wel overtuigen. 
Het resultaat was: vanuit de overheid, het RIVM en de farmacie juist meer tegenactie. 
Wel heeft het iets in beweging gebracht, het heeft velen aan het denken gezet en dat mocht 
ik over de afgelopen jaren samen met velen doen. 
Samen zaaien, samen oogsten! 
Teamwork is cruciaal en ook daarbij loop je tegen minder fijne schakels op want niet iedereen 
helpt met de juiste intentie. 
Sommigen willen helpen maar zien hun eigen toko in gedachten al meegroeien. 
Anderen beginnen met een mooi verhaal bij binnenkomst maar ontpoppen zich al snel tot een 
ander persoon en weer anderen laten na jaren hun ware identiteit pas zien, maar al met al . .  
dank ik al die mensen die op welke wijze in de afgelopen jaren met mij mee wandelden op het 
pad van bewustwording aanreiken. 
Want het heeft mij ook bewust gemaakt, ernstig bewust en dat is de reden dat ik nu wederom 
mijn eigen pad ga bewandelen. 
 

Dankzij een concept dat we ruim een jaar geleden op vele manieren onder de ogen van o.a. 
ook de lezers van deze nieuwsbrief hebben getracht te delen zijn mijn doelen waarheid ge-
worden. 
We kregen via bekenden binnen Project7-blad een gouden kans en deze pakten we met beide 
handen aan. 
Een mogelijkheid om een passief inkomen op te bouwen. 
Schrijf je doelen op! 
Een heel bekend gegeven; schrijf op wat je wilt en dus had ik mijn doelen ook bepaald. 
Allereerst was mijn doel om Project7-blad een financiële basis te geven zodat zij altijd kan 
doordraaien met gepassioneerde personen, zolang dat nog nodig is en er nog behoefte blijft 
bestaan aan georganiseerde bijeenkomsten met gelijkgestemden. 
Of dat nu lezingen zijn of de studiegroepen, wellicht in de toekomst weer onder een andere 
vorm, het maakt niet uit hoe maar er moet een basis blijven om op terug te kunnen vallen. 
Dat is gelukt. 
Een ander doel, passend bij Project7-blad was anderen helpen, personen die het heel moeilijk 
hebben een financiële mogelijkheid geven om daar verandering in te brengen. 
Ook voor een deel gelukt want er mogen meer personen geholpen worden of mooie initiatie-
ven ondersteund worden. 
En mijn tweede doel, gericht op onszelf was dat wij, Frank en ik, onze vrijheid terug zouden 
krijgen; niet meer volop ons in moeten zetten en daardoor werk uithanden kunnen geven. 
Dat onderdeel is in die zin ook gelukt, we kunnen gaan en staan waar we willen, er zijn al 
werkzaamheden overgenomen en er staan er nog een stel op de nominatie. 
Tot zover doelen bereikt. 
Mooi zo. 
Een mooie balans na tien jaar. 
 

Maar . . . op naar de volgende jaren! 
Er is weer een prachtig concept op ons pad gekomen. 
De wereld ligt vol met plastic afval; we weten allemaal dat de zeeën vervuild zijn (plastic soep), 
dat plastic een wereldwijd schrikbarend probleem is. 
Maar . . . samen zaaien, samen oogsten! 
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Er is een manier om plastic om te zetten in brandstof. Brandstof voor (zware) motoren, die-
selmotoren, kortom: er is een begin om een probleem aan te pakken en daar een product 
voor terug te krijgen dat schoner is dan de huidige brandstof. 
En . . . het bijzondere is: wie helpt, een beetje investeert, krijgt daar een goed gevoel van en 
kan daar zelf ook de vruchten van plukken. 
Letterlijk samen zaaien, samen oogsten! 
“Ah,’ ik hoor velen al denken . . . “An is gek.” 
Ja, ik begrijp het; die reacties riep ik ook op bij dezen en genen omtrent het opbouwen van 
een passief inkomen. 

Wat dat betreft is het wel . . . Wie het laatst lacht, lacht het best (ik dus 😊 en daardoor velen 

met mij 😊). 
En dat gaat nu weer gebeuren. 
 

Mijn doelen had ik eerder al gesteld en deze zijn verwezenlijkt 
Wat moet je dan om weer iets te creëren? 
Dat is niet zo moeilijk. 
Georgië . . . we gaan het oplossen via Georgië. 

 
Tbilisi, de hoofdstad van Georgië 

Tbilisi, afgelopen kerstvakantie zijn wij met ons gezin daar geweest en hebben we tevens an-
dere mooie plaatsen en natuurschoon bekeken. 
Tbilisi, daar komt onze lieve schoondochter vandaan. 
Tbilisi, daar staat een kliniek die bacteriofagen maakt en daar patiënten mee helpt. Patiënten 
die uitbehandeld zijn en murw gemaakt zijn door de antibiotica. 
En daar zie ik mijn kansen. 
Wederom komt het RIVM om de hoek kijken maar ik schenk geen aandacht aan hen. 
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Ben je mal, negeren; alles wat je aandacht geeft groeit! 
 
Die ervaring heb ik al opgedaan, jaren geleden. 
Het heeft totaal geen zin hen je eigen ‘weten’ te vertellen. 
Zij leven in de overtuiging dat ze de industrie moeten volgen en de handel verdient aan vac-
cins, aan antibiotica en van alles wat niet natuurlijk is. 
Als jij als eenling of groep(je) tracht uit te leggen dat er nog een andere kant aan het verhaal 
zit dan mag je zonder een moment adem te halen snel vertellen wat jij weet en zij krijgen alle 

tijd en vullen het grootste deel van een uit-
zending. 
Nee, we gaan hen vermijden. 
Recent verscheen op de televisie bij ‘Dok-
ters van morgen’ een uitzending over de 
bacteriofagen in Georgië. 
Met 100 jaar ervaring beweert het RIVM 
keihard dat er geen wetenschappelijk be-
wijs is dat het werkt en dat dit in Nederland 
niet zomaar toegelaten kan worden. 
Wetenschappelijk is niet bewezen dat… 
Wel, wie deze uitzending heeft gezien of 
alsnog gaat bekijken via ‘uitzending gemist’ 

zal tot andere inzichten komen. 
Georgië, niets is toeval, toch? Wij zijn er net geweest. 
We zijn van plan daar een huis te laten bouwen voor vakanties. 
We gaan 25 februari op pad met eigen auto naar Georgië. 
We zijn net een nieuwe business gestart met als missie: helpen het plastic afval op te ruimen. 
Dat idee moet ook in rap tempo de wereld over. 
En als dat in rap tempo gedeeld gaat worden dan pikken wij daar toch weer een graantje van 

mee en die graantjes moeten naar een 
goed doel. 
Mijn volgende doel! 
Een aantal appartementen in Tbilisi waar 
we Nederlanders kunnen laten verblijven 
en hen helpen om via de kliniek in Tbilisi 
waar men de bacteriofagen toedient een 
betere gezondheid te laten ervaren. 
Als we daarmee voldoende voorbeelden 
hebben waar men positief is geholpen dan 
kunnen we via media-aandacht deze heel 
normale en natuurlijke methode breed de-
len en wereldkundig maken. 
Minister Bruins van Volksgezondheid heeft 

na de uitzending wel aangegeven dat er zeker in Nederland naar gekeken moet worden. De 
praktijk is alleen dat dit niet zomaar breedschalig ingezet zal zijn, dus we gaan op onze eigen 
wijze aan de slag. 
Tbilisi, deze stad kwam niet per ongeluk op ons pad. 



 

 
9 

Via onze schoondochter en daarnaast zijn er teveel ‘toevalligheden’ die mij steeds weer op 
het pad van de fagen brengen. 
 

Mooi!  
Na tien jaar, verbonden blijven aan Project7-blad, bij nog enkele studiegroepen een soort van 
gastvrouw zijn en naast kennis blijven delen over ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloe-
men gaat de blik ook op de fagen en de vele mogelijkheden. 
Zeker weten, er zijn er velen die nu zeggen of stiekem denken . . . ze is gek! 

Ben ik al gewend! 😊 Trek mij er niets van aan! Wie meer wil weten over het concept waarbij 
plastic omgezet wordt in brandstof, en zelf gevoelsmatig daaraan wil bijdragen maar het ook 
kan waarderen een extraatje op te bouwen voor zichzelf of anderen mag zich melden bij mij. 

Dan breng ik je met één van mijn 
collega’s in contact. 
Samen zaaien, samen oogsten!  
 
De komende twee maanden zijn 
wij op pad. 
Via de piramides in Bosnië gaan 
we naar Sofia, vervolgens naar 
Istanboel, bij de Zwarte Zee de 
grens over met Georgië, daar 
wat langer ‘pierewaaien’ en te-
rug via voormalig Joegoslavië, en 
na nog een rondje piramides 
weer naar Gaasterland. 
In Georgië kijken we op twee 
manieren, namelijk naar de pure 

schoonheid en alle heerlijke gerechten die puur gemaakt worden, maar ook naar veel andere 
zaken, want Tbilisi gaat toch een beetje ons tweede verblijf worden en we streven naar snelle 
resultaten via het concept om plastic op te ruimen om met de resultaten diverse landgenoten 
te mogen helpen met een behandeling met fagen. 
Voor wie meer wil weten, klik op onderstaande links. 
 
Tot zover, dank aan iedereen die ons in alle afgelopen jaren heeft ondersteund, ons trouw is 
gebleven en dank voor het lezen. 
Wij laten weer van ons horen, maar mijn rol gaat er iets anders uitzien in de komende tijd. 
Op naar nieuwe, spannende en mooie belevenissen en toch samen met het bestuur van Pro-
jet7-blad meedenken. 
 
Anneke 
Gaasterland 9 februari 2019 

(Friesland blijft trouwens ons woonadres 😊) 
 
https://zorgnu.avrotros.nl/uitzendingen/achtergrondartikelen/detail/een-behandeling-
met-bacteriofagen-hoe-pak-je-dat-aan/ 
https://www.medicalfacts.nl/2019/02/07/bruins-na-uitzending-dokters-van-morgen-posi-
tief-over-nederlands-fagenonderzoek/ 

https://zorgnu.avrotros.nl/uitzendingen/achtergrondartikelen/detail/een-behandeling-met-bacteriofagen-hoe-pak-je-dat-aan/
https://zorgnu.avrotros.nl/uitzendingen/achtergrondartikelen/detail/een-behandeling-met-bacteriofagen-hoe-pak-je-dat-aan/
https://www.medicalfacts.nl/2019/02/07/bruins-na-uitzending-dokters-van-morgen-positief-over-nederlands-fagenonderzoek/
https://www.medicalfacts.nl/2019/02/07/bruins-na-uitzending-dokters-van-morgen-positief-over-nederlands-fagenonderzoek/
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Bestuur Project7-blad, Grandchamp en plannen . . . 
Het bestuur van Project7-blad kwam vanaf maandag 11 februari tot en met vrijdag 
15 februari bij elkaar in Grandchamp, een heel klein plaatsje in de Franse Ardennen. 
Project7-blad is inmiddels een Stichting, dus we konden daar meteen op proosten! 
Jos en Christelle waren onze gastheer en -vrouw; we voelden ons er helemaal thuis. 

 
Christelle verzorgde de innerlijke mens op perfecte wijze, helemaal passend bij de missie van 
Project7-blad, namelijk puur natuur, bewust en supergezond. 
Naast deze ingrediënten waren de maaltijden die we kregen voorgeschoteld een feestje, een 
plaatje om naar te kijken. 
Kunstwerkjes getoverd in de keuken en gepresenteerd op gezellige borden en in mooie scha-
len. 
Jos en Christelle inspireren eenieder die bij hen komt en samen beleefden we gezellige dagen. 
Op maandagmiddag, tegen de avond waren we com-
pleet, allen kwamen uit verschillende windrichtin-
gen. 
 
Het idee van deze dagen was om samen te brainstor-
men, het gezellig te hebben en te genieten van de lo-
catie en de omgeving. 
We kunnen niet anders zeggen dan dat het heel ge-
zellig was, we elkaar beter hebben leren kennen en 
er door live rond een grote houten tafel te zitten di-
verse plannen zijn ontstaan. 
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We gaan de mogelijkheid om lezingen te organiseren uitbreiden. 
Hoe? Dat gaan we in de komende weken uitwerken en opstarten. 
 
Middels wandelingen door het land, verspreid van het noorden tot het zuiden, kunnen 
nieuwsgierigen kennismaken met de mogelijkheden van Project7-blad. 
Samen wandelen, gelijkgestemden ontmoeten en ‘het loopt zoals het loopt’, oftewel: de ge-
sprekken ontstaan vanzelf al genietend van de omgeving. 
Degenen die zich hebben opgegeven voor een bepaalde wandeling komen samen in een ho-
recagelegenheid waar gestart kan worden met een consumptie die die men zelf betaalt. 
De wandeling is een cadeautje van Project7-blad en de gastvrouw of -heer kan een ieder in-
formeren die belangstelling heeft om na deze wandeling wellicht aan één van de studiegroe-
pen mee te doen of om eens een eenmalige lezing of workshop te volgen. 
 

Leren, helpen en genieten in Grandchamp . . . 
We gaan workshops organiseren met Jos en Christelle. 
Permacultuur zal de rode draad door de dagen zijn. 
Wie kennis wil maken met Permacultuur als leefwijze, 
want het gaat niet alleen om tuinieren maar om ook 
om hoe je denkt, leeft en de maaltijden bereidt. Het 
gaat om alles… 
Helpen bij Jos en Christelle is een mooie manier om te 
voelen, te ervaren en te leren maar ook om te genieten 
en op te laden. 
We gaan met Jos en Christelle plannen wanneer we de 
workshop via Project7-blad op de agenda presenteren. 
Deze plannen zijn net vers gesmeed en noemen we . . 
. vers van de pers! 
 
Het was een inspirerende bijeenkomst, we gingen natuurlijk ook aan de wandel want de om-
geving lokt al snel uit om te genieten van de glooiingen, de bomen, de maretak in de mist en 
in de zon. 
Heel bijzonder was de ochtend toen we twee mandala’s maakten van natuurlijke materialen, 
twee mandala’s die we aan elkaar verbonden en daarmee was het overduidelijk dat we als 
team kunnen samenwerken. 
De mandala’s gaven we terug aan de natuur, de ene ging in het papier waarop we deze maak-
ten in de aarde en de ander mocht het universum in verdwijnen middels verbranden. 
Heel bijzonder om dit samen te creëren. 
Dit alles op een prachtige zonnige dag en een wandeling na deze mooie uren. 
 
Het was leuk, het was mooi en het was inspirerend.  
Een mooie start van de Stichting met inspirerende evenementen in het vooruitzicht. 
Zevenblad is als plant niet uit te roeien! 

Hoe symbolisch is deze gedachte? 😊 
 
We staan aan het begin van vele nieuwe kansen om beet te pakken. 
Op naar mooie resultaten om velen blij te maken. 
Anneke  
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Wat was dat gezellig! 😊 
 

Exmorra . . . 23 januari, woensdagmiddag een heerlijke middag samen met de aan-
wezigen van de studiegroep. 
Sterker nog . . . in tijden niet zo'n leuke bijzondere middag beleefd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is al jaren leuk in Exmorra maar soms heb je van die uitschieters en dat mochten we deze 
woensdag beleven. 
Terugkijkend waren er vele uitschieters maar deze mid-
dag viel ook weer even extra op. 
We spraken over het drogen van vruchten, kruiden, bla-
deren en groenten in een droogoven. 
We maakten een winterkrans met vogelvoer en een 
knipoog naar het voorjaar. Al 'knutselend' vlogen de ver-
schillende gesprekken over tafel en we genoten van de 
heerlijke worteltjestaart van Aïda en van de lekkernijen 
van onszelf meegenomen uit Georgië toen we daar in de 
kerstvakantie waren. 
 
We proefden van de kweepeerlikeur en walnotenlikeur 
die wij recent thuis maakten, we smikkelden van de pan-
nenkoeken gebakken door Frank en al met al kijken we 
terug op een gezellige, waardevolle en inspirerende mid-
dag.  
Gila behandelde de mispel als 'plant van de middag' en 
trakteerde ons op potjes jam gemaakt van deze bijzon-
dere vrucht.  
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Op deze wijze kan Exmorra met de studiegroep, lees studie tussen aanhalingstekens en met 
een knipoog maar besef ook dat er veel ontstaat waar velen blij mee zijn, nog jaren voortbe-
staan. 
De volgende keer valt op 20 maart. 
Hmmmm . . . de eerste keer dat ik niet aanwezig zal zijn. 
Wij gaan eind februari een reis maken met eigen auto naar Georgië en komen rond 6 april 
weer thuis. Marja en Joke vullen de middag op 20 maart in met zelfgemaakte verzorgingspro-
ducten, uiteraard 100% verantwoord. 
 
Dank aan allen die aanwezig waren, wij hebben genoten, in mei, de 22ste, zullen we weer 
aanwezig zijn. 
Frank komt dan weer mee en gaat verantwoorde frietjes voor ons bakken. 
Ikzelf zal jullie dan begeleiden bij het maken van een zelfgemaakte hanging basket welke we 
met kruiden gaan vullen. 
Kruiden zullen dan als onderwerp ook centraal staan. 
Zo zijn de volgende twee middagen alweer ingevuld. 
 
Anneke Bleeker  
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Hoi lieve mensen 
 
Nu zo in het prille voorjaar kan ik het verlangen bijna niet weerstaan om 
met mijn vingers in de grond te gaan wroeten om te kijken of er zaden 
zijn die al kiemen 
Om te ontdekken of het leven binnen in het zaadje al in beweging komt. 
Maar ervaring heeft mij al geleerd dat als ik elke week even kijk of het 
zaadje al groeit ik die groei daardoor bederf. Ik moet het stil in zijn 
(w)aarde laten. 
 
Dit herken ik bij mijzelf ook. Als ik een zinvolle boodschap toebedeeld 
krijg, moet ik dat eerst laten bezinken en met rust laten en toe laten dat 
het rijpt in mijn duisternis. Wordt dit gelijk beroerd en in het volle licht 
geplaatst wordt het dor en zal het geen innerlijke groei geven. 
Bezieling moet eerst rijpen om voldoende levenskracht op te bouwen. 
En zoals veel zaden eerst een vorstperiode nodig hebben om te gaan kie-
men, begint onze groei ook vaak pas na een traumatische periode. 
Maar genoeg gefilosofeerd!  Het verleden is voorbij en doet er nu niet 
meer toe. 
 
Het leek mij een goed voornemen om vaker mensen te ontmoeten, dus belde ik iemand op. 
Wat kom je doen?  
Deze vraag had ik zo niet verwacht, dus daar dacht ik over na. 
Toen stelde ze nog een vraag, om de stilte te verbreken denk ik, waar kom je vandaan? 
Nu had ik ineens twee levensvragen te beantwoorden . . . 
 
Als kind vond ik het voldoende antwoord dat ik uit mama’s buik kwam maar nu denk ik ook na 
over voorgeboortelijke levens.  
En wat kom ik doen? Já spelen natuurlijk . . . en eigenlijk past dat antwoord mij nog steeds. 
De aarde is voor mij een soort grote zandbak waar ik samen met god allerlei avonturen kan 
beleven. 
Tuut, tuut, tuut, ooah nu heeft ze opgehangen, ach ik ga een andere keer wel koffiedrinken 
bij haar. 
Nu ben ik aan het dagdrome . . ., luchtka . . . euh zandkastelen aan het bouwen in mijn zandbak. 
Ik mag echt lekker plezier maken en aanmodderen van god.  
En hij brengt steeds situaties op mijn pad waardoor het nooit saai wordt. 

 
 
 
God ik hou van je.  
Het spijt mij dat ik fouten maak. 
Vergeef mij. 
Dank je wel. 
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Je begrijpt dat als ik s avonds klaar ben met spelen, vol met krassen en builen zit en ik nodig 
in bad moet.  
En zelfs mijn schepje moet ik dan achterlaten in de zandbak.  
Maar tijdens het spelen gebeuren er ook vervelende dingen, “mijn kasteel viel in duigen en ik 
kreeg soms zand in mijn ogen gestrooid”. 
 
Zolang ik daar in blijf hangen ervaar ik de wereld als vreselijk, terwijl we in een prachtige we-
reld mogen leven.  

En als ik nu iemand zie lopen met een zandschepje, kan ik 
zelfs boos worden op die persoon omdat het mij herinnert 
aan mijn ingestorte zandkasteeltje.  
Zo reiken de mensen waar ik een probleem mee heb mij 
handvatten aan om mijn eigen probleem te kunnen ontdek-
ken. 
 
Emoties uit het verleden borrelen zo soms op in het hier en 
nu en vragen om waardering (en niet om een oordeel) om-
dat ze ons bewustzijn en begrip van het aardse leven kun-
nen vergroten.  
 
Door dit menselijke drama groeit ons begrip van wat liefde 
is.  
 
Liefs Arie  
 

 

 

 
Het zorgenkindje 

 

Waar zijn de artsen en wetenschappers met gezond verstand van weleer ge-
bleven?  
Elke zwangere vrouw weet dat ze voorzichtig moet zijn met wat ze tot zich neemt. Ze draagt 
een ongeboren, onvolgroeide en dus zeer kwetsbare vrucht in haar bekken. Nog niet zo lang 
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geleden kregen we te horen dat roken en drinken taboe was. Nu krijgen zwangere vrouwen 
de aanbeveling om zich te laten vaccineren met het kinkhoestvaccin Boostrix.  
 
Voor de goede orde: er bestaat géén los kinkhoestvaccin, en een zwangere krijgt dus altijd een 
combivaccin toegediend (DKT of DKTP: difterie-kinkhoest-tetanus-polio).  
 
Dat betekent in beide gevallen dat hun ongeboren baby’s doorgespoeld worden met alumi-
nium hydroxide, formaldehyde, 2-fenoxyethanol, polysorbaat 80 en andere lichaamsvreemde 
stoffen. Is het nodig? Is het vaccineren van zwangeren een effectieve manier om kinderen te 
beschermen? Is het veilig?  
 

Is het bewezen dat het veilig is? 
Vaccineren gaat niet over inslikken of inademen, maar over inspuiten.  
Dat betekent dat de vaccinvloeistof in de bloedbaan terecht komt en de ongeboren baby korte 
tijd na ‘toediening van de prik’ doorspoeld wordt met ziekteverwekkers, chemische stoffen, 
en vervuilingen afkomstig van het medium waarop de vaccins gekweekt zijn.  
 
Maar het RIVM – en door het RIVM geïnstrueerde voorlichters – maken geen onderscheid 
tussen stoffen die worden ingeslikt en worden ingespoten.  
Welke moeder zou het in haar hoofd halen om een heeeeel klein beetje moedermelk in te 
spuiten bij haar baby? Wie zegt ons dat het inspuiten van een heeeeel klein beetje aluminium 
geen kwaad kan?  
 
Als we ertoe overgaan om stoffen in te spuiten zouden we dan niet vast dienen te stellen hoe 
groot de maximale hoeveelheid is die veilig bij een zwangere vrouw/ foetus geïnjecteerd kan 
worden?  
➢ Waar zijn de normen?  
➢ Waar is het wetenschappelijk bewijs dat het veilig is wat we doen?  

 
Er zijn geen veiligheidsnormen vastgesteld voor het injecteren van deze stoffen in zwangere 
vrouwen, laat staan voor foetussen.  
En onderzoek dat bestudeert of de effecten van de stoffen (zoals kanker of neurodegenera-
tieve aandoeningen) vaker optreden bij kinderen waarvan de moeder tijdens de zwanger-
schap gevaccineerd is ontbreken.  
Toch wordt zonder blikken of blozen aanbevolen dat zwangere vrouwen zich laten vaccineren.  
 
Lees verder:  
https://stichtingvaccinvrij.nl/de-website-is-uitgebreid-met-een-nieuwe-pagina-vaccineren-
voor-zwangeren-pas-toch-op/ 
 
© Ellen Vader 
 
Meer informatie over vaccineren:  
https://stichtingvaccinvrij.nl 
Voor actueel nieuws, discussies, vragen, documenten, ondersteuning:  
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij 
 

https://stichtingvaccinvrij.nl/de-website-is-uitgebreid-met-een-nieuwe-pagina-vaccineren-voor-zwangeren-pas-toch-op/
https://stichtingvaccinvrij.nl/de-website-is-uitgebreid-met-een-nieuwe-pagina-vaccineren-voor-zwangeren-pas-toch-op/
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij
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Gezond Verstand Locatie Panningen 

 
Panningen, het grootste dorp in de gemeente Peel 
en Maas ligt centraal tussen de steden Roermond, 
Weert en Venlo in de Nederlandse provincie Lim-
burg en is een van de Gezond Verstand Locaties die 
elke maand een lezing organiseert. 
 
Deze maand staat Stef Freriks op de agenda met 
het onderwerp: “De Kracht van Bewustzijn’. 
 
Tijdens deze lezing legt Stef uit over aura’s, lichtli-
chamen, materie en antimaterie.  
De energievormen die vanaf december 2012 naar 
ons toe zijn gekomen worden benoemd. U hebt 
deze wellicht ervaren. Na de uitleg over hoe wij 
functioneren en het bizarre vergelijk tussen mens 
en computer is het tijd voor ervaren en meditatie. 
 
Tijdens deze meditaties kun je ervaren wat het met 
je doet om kwalitatief te gronden. Bij niet al te 
grote groepen laat Stef iedereen aura’s zien en laat 
hij bijzondere energievormen ervaren, zoals hoe je 
externe hersenen werken en waar ze zitten 
 
 
Als kind realiseert Stef Freriks zich dat situaties en ervaringen op een bijzondere wijze door 
hem worden beleefd. Later wordt deze bijzondere wijze gebruikt om de omgeving waarin 
mensen en dieren zich bewegen, te begrijpen. Meer en meer kennis wordt opgedaan door het 
voeren van gesprekken, onderzoek, studie en levenservaring.  
En deze kennis gebruikt Stef nu in zijn werk en vertelt hierover in zijn lezingen. 
 
Margot Boshoven is de gastvrouw van deze locatie.  
Aanmelden voor de lezing:  
gvlpanningen@gmail.com 
   0628 59 55 62 

Barbera Smit 

NB  
Stef Freriks heeft ook een boek geschreven met de titel  
‘De kracht van Bewustzijn’. Dit boek is via zijn site te bestellen: 
http://www.dekrachtvanbewustzijn.nl/ 
 
  

mailto:gvlpanningen@gmail.com
http://www.dekrachtvanbewustzijn.nl/
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Gezond Verstand Locatie Sneek 
Wat een bijzondere zondagmiddag, 27 januari 2019 
 
Een mooi aantal bezoekers waaronder onze voorzitter Lamija Dzigal, zelf uit Bosnië afkomstig 
en ook Anneke en Frank Bleeker waren aanwezig. Niet alleen omdat wij (Geertrui Potveer en 
ondergetekende) ons 1e lustrum vierden. Het onderwerp van de lezing ‘het mysterie van de 
Bosnische piramides en andere krachtplaatsen sprak hen en alle bezoekers aan.  
 
John Breukels, heldervoelend en hel-
derwetend, ging vaak naar Servië en 
Kroatië, maar reed altijd om Bosnië 
heen. In januari 2014 werd John ge-
diagnostiseerd met Non Hodgkin. 
Bijna tegelijkertijd ontving hij een 
mail over het bijzondere water van 
de Bosnische piramides wat hij is 
gaan gebruiken en 7 weken later was 
er tijdens de controles niets meer 
van de ziekte in zijn bloed terug te 
vinden. 
 
De Bosnische piramides zijn in 2005, niet lang na de Balkanoorlog, ontdekt door Semir Osma-
nagiҁ. Als eerste is de piramide van de zon ontdekt, de grootste en oudste piramide van de 
aarde. De piramide van Cheops in Egypte is 138 meter hoog, de piramide van de zon is 220 
meter hoog.  
Tevens is het de enige plaats op de aarde met de hoogste energie, meer dan 100.000 Bovis 
(lichtfrequentie). Een gemiddeld mens zit op 7500 Bovis, de Shuman resonantie (het natuurlijk 
hartritme van Moeder Aarde) zit op 27.000 en geeft aan dat we dan op ons eigen zelfgenezend 
vermogen zitten.  
 
Naast de piramides van de zon vindt men er ook de piramide van de Maan, de piramide van 
de Liefde, tempel van Moeder Aarde en de piramide van de Bosnische Draak. 
De constellatie van de piramides in Bosnië bestaat uit de Heilige Geometrie van 1 grote drie-
hoek met daarin een kleinere driehoek. 
Helpt het piramide water onze Boviswaarde te verhogen, ook de 7-mineralenkristallen heb-
ben deze werking. 
Er valt nog heel veel meer te vertellen. Veel te leuk om zelf een Gezond Verstand Lezing van 
John bij te wonen. Ook organiseert hij reizen naar de Bosnische piramides en andere 
(kracht)plaatsen in Bosnië. 
 
Geertrui en ondergetekende werden door Anneke in het zonnetje gezet en Geertrui had voor 
elke bezoeker een kaars gemaakt van gerecycled kaarsvet. Wij zeggen altijd, als je kaarsvet 
hebt, restanten kaarsen, neem mee, Geertrui is er blij mee en maakt er weer mooie kaarsen 
van. 
 
24 februari ontvangen wij Michiel Koperdraat met het onderwerp: ‘Hoe gezond is ons gezond 
verstand eigenlijk? 
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Graag tot de 
24e februari. 
 

♥groet, 
Barbera Smit 
 

Foto’s ©  
Anneke Bleeker 
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Het was weer inspirerend en gezellig tijdens de middag 
van studiegroep Alkmaar . . . 
 
Zondagmiddag 3 februari mochten 
we luisteren naar Anna Belle. 
Anna Belle deelde haar kennis en in-
zichten omtrent planten, bomen en 
struiken. 
De samenwerking tussen de mens 
en de natuur is het meest belang-
rijke wat we kunnen bedenken ten 
aanzien van onze gezondheid en 
welbevinden.  
 
Anna Belle is kunstenares en schrijf-
ster en we genoten van haar prach-
tige tekeningen die ook in haar boek 
zijn verwerkt. 
Onder het genot van een kop thee of 
koffie met iets lekkers erbij vloog de 
middag snel voorbij. 
 
De volgende keer op 3 maart zal 
Jenny Stam de gastvrouw zijn en zo 
ook op 7 april. 
Beide middagen staan in het teken 
van natuurlijke gezondheidspro-
ducten maken, denk aan een medi-
cijnbuidel, wierook of een knoflook-
krans. 
 
In mei zal ik er weer zijn en dan ma-
ken we een basket voor aan de 
muur, een soort hoorn van over-
vloed met kruiden erin. 
 
De middagen in maart en april volg ik op verre afstand, wij gaan op pad met eigen auto naar 
Georgië via vele mooie locaties zowel heen als terug. 

Zal mijn best doen in mei aanwezig te zijn! 😊 
 
Anneke 
 
 
 



 

 
25 

 
 
 
 
 
  



 

 
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recept speltbrood met kruiden en golden drink  
 
De hoeveelheden ingrediënten zijn gebaseerd op een glazen cakevorm (gangbare maat), even 
voor het idee, maar paste perfect in onze schaal van Bunzlau Castle; de vorm vet je in met 
biologische roomboter. 
De oven hoeft niet voorverwarmd te worden en het deeg hoeft niet te rijzen. 
Het is een kwestie van de ingrediënten goed door elkaar roeren met een houten pollepel, 
eventueel even kneden met de handen. 
Hoeveelheden verdubbelen als je meer broden tegelijk wilt bakken. 
 
Ingrediënten (basisrecept): 
325 gram speltmeel 
1 schep Keltisch zeezout of andere variant  
1 theelepel natriumbicarbonaat (zuiveringszout) 
Flinke scheut bronwater met koolzuur (koolzuur maakt luchtig en zet natriumbicarbonaat aan 
tot rijzen. Zuur doet dit ook, dus karnemelk of een scheut appelazijn is ook een optie. 
Bij dit brood ging er minder bronwater in het beslag maar wel een pakje van 250 ml ‘golden 
drink’. Dit is biologische rijstdrank met kurkuma en zwarte peper. 
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Extra: 
(Deze ingrediënten zijn niet noodzakelijk voor het wel-
slagen van het brood, zij maken het gewoon ‘lekker-
der’.) 
2 eieren  
Gedroogde grof gemalen rode peper en gedroogde 
oregano. 
 
Werkwijze: 
Alle ingrediënten goed mengen totdat een egale massa 
ontstaat. Daarna in de cakevorm of ovenschaal schep-
pen. 
De vorm in het midden van de oven plaatsen en op ongeveer 170 graden drie kwartier tot een 
uur laten garen. 
Exacte tijd is moeilijk aan te geven omdat elke oven anders reageert; de ene is feller dan de 
andere, dit is inmiddels ‘proefondervindelijk’ vastgesteld.  
Alleen de onder-warmte gebruiken, maar het kan zijn dat het gewenst is tegen het eind de 
bovenwarmte in te schakelen. 
Zelf even in de gaten houden.  
 
Om te bepalen of het brood door en door gaar is, prik je er even in met een vork. Als de vork 
‘schoon’ uit het brood komt, is dit klaar. 
 
Eet smakelijk! 
 
Anneke Bleeker  
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Dinsdagmiddag 5 februari met een klein gezelschap ge-
noeglijk om tafel gezeten in Kimswerd . . . 
 
Studiegroep Kimswerd, heel bijzonder, blijft een heel klein groepje op zes dinsdagmiddagen 
verdeeld over het jaar. 
Exmorra, waar ook een groep draait maar op zes woensdagen is het zesde jaar in gegaan met 
9 van de 10 keer een aardige opkomst, soms zelfs veel. 
De onderwerpen zien we ook overal terugkomen, maar dins-
dagmiddag is blijkbaar geen middag om een grote groep te 
mogen verwelkomen. 
Het is zoals het is, maar gastvrouw An had een heerlijke pom-
poensoep gekookt welke we gezellig aten ter afsluiting van 
de middag, aangevuld met ciabatta en met overheerlijke 
groente muffins gemaakt door Piteke.  
 
Gerrit Koning vulde de middag in en nam als spreker ook nog 
zelfgebakken appeltaart mee. Dat is dan toch helemaal een 

verrassing. 😊 
De levensboom liep als rode draad door de middag, de zon 
scheen, de middag vloog voorbij en we wensen wel dat er nog 
wat meer belangstelling voor deze middagen gaat komen. 
Heel apart dat dergelijke groepen in Exmorra en Alkmaar 
goed draaien, als ik spreek over de groepen vallend onder 
'mijn verantwoording', maar in Kimswerd blijven we klein-
schalig. 
En . . . een aantal van hen draait al mee in Exmorra en iemand 
anders overweegt zich daar ook bij aan te sluiten. 
Gerrit sprak al eerder bij de groep in Exmorra; hoe het verder loopt zien we wel, alleen op 2 
april cancelen we de middag wegens te veel afwezigen. 
Op 4 juni gaan we het zien, tincturen maken is dan het onderwerp dat op de agenda komt. 
Enne . . . studiegroep is 'studiegroep', samen kennis delen, mooie producten maken passend 
bij 'puur natuur', gelijkgestemden die samenkomen en de nadruk ligt op genieten, samen goed 
contact hebben en elkaar inspireren. 
  
Anneke 
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Het maken van Lente pannenkoeken 
 
Tegenwoordig is het steeds eerder lente, dit weekend was het erg warm voor de tijd van het 
jaar. Mensen gaan dan naar buiten om te vertoeven in de zon. Ook wordt er gezegd dat de 
natuur in de war is en de seizoenen niet zo goed meer op elkaar aanslutien. Persoonlijk denk 
ik dat de natuur zich aanpast aan de fouten die de mensen maken. Kijk maar om je heen, alles 
valt logisch te verklaren wat de natuur doet.  
 
Doordat het eerder lente is geworden groeien de lenteplanten ook eerder. Veel van deze lente 
planten kunnen worden gebruikt in de keuken of als toevoeging van een maaltijd. 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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Ingezonden 

Graag delen wij de aankondiging van onderstaand congres over orgaandonatie 
 

Zaterdag 13 april 2019, Congres: “Orgaantransplantatie; en hoe zit het met de 
donor?” (Breda) 
 

Omdat veel mensen erg hechten aan het leven, vinden we het normaal dat 
we mensen in leven houden, ook al klopt de dood al onmiskenbaar hard op 
de deur. We hebben machines om mensen kunstmatig in leven te houden in 
de hoop dat het tij zal keren en wij onze geliefde weer in de armen kunnen 
sluiten. Wat ook als een doodgewone zaak wordt beschouwd is dat wij onze 
organen ter beschikking stellen aan anderen, op het moment dat wij zelf 
ogenschijnlijk niet meer in het leven terug kunnen keren. Maar weten wij wel 
waar we aan beginnen? Een orgaan dat wordt getransplanteerd kan immers 
niet worden gebruikt als er geen leven meer in het lichaam van de donor zit. 

 
 Merkt de donor nog iets van de uitneem operatie? En als hij iets merkt, is dat dan acceptabel? 
 
Orgaandonatie is een gevoelig thema. We horen over de lange wachtlijsten en de medische 
mogelijkheden. Complex wordt het als we ook de donor in het verhaal betrekken. Mensen die 
bij leven een nier doneren, zullen zich daar goed over hebben geïnformeerd. Anders is dat als 
het om een overleden donor gaat. Dan zou donatie, zo lijkt de algemeen geldende regel, van-
zelfsprekend moeten zijn. Maar is dat ook zo?  

De donor is veelal “hersendood” verklaard. Is hij dan werkelijk dood? Het pro-
bleem is dat daar verschil van mening over bestaat. Wat doet orgaan uitname 
met de donor? Wat doet orgaandonatie met naasten? Om een bewuste en 
weloverwogen beslissing te kunnen nemen ten aanzien van donorregistratie 
zouden we niet alleen aan de ontvangers moeten denken, maar ook de be-
langen van de donoren zelf in ogenschouw moeten nemen. We zouden een 
visie moeten hebben op wat sterven voor ons betekent, want wie zijn orga-
nen doneert, sterft op de operatietafel aan de gevolgen van de uitname. 
Heeft dat immateriële consequenties? Wat weten wij over bewustzijn? 
En hoe verhoudt zich dat tot het hersendood criterium? 

 
Inmiddels is de aangepaste Wet op de orgaandonatie door de Eerste en Tweede kamer goed-
gekeurd en wordt in 2020 van kracht. De wet houdt in dat iedere Nederlander automatisch 
geregistreerd staat als orgaandonor, tenzij men laat registreren in het donorregister dat men 
geen donor wenst te zijn. Dit betekent dat iedereen in zijn eigen belang dan een goede afwe-
ging zou moeten maken om wel of geen donor te willen zijn. In de diverse campagnes voor 
orgaandonatie en op de diverse websites van de overheid wordt weinig aandacht besteed aan 
de positie van de donor. De overheid zegt niet meer dan dat het hersendood criterium onfeil-
baar is en dat wij ons geen zorgen hoeven te maken. Maar is dat ook zo? Of is er een andere 
kant aan het verhaal?  
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Dit congres is bedoeld om eerlijke en open informatie te geven over de 
voors- en tegens van orgaantransplantatie vanuit het perspectief van de do-
nor. Zodat eenieder zijn eigen overwogen keuze kan maken om zich wel of 
niet als donor ingeschreven te laten staan in het donorregister. 
 

Programma: 
10.00 uur: Ontvangst 
10.30 uur: Inleiding 
10.45 uur: Erwin Kompanje: 1: “De totstandkoming van het hersendood criterium”, 2: “De 
positie van de donor die zwanger blijkt te zijn” 
11.45 uur: Koffiepauze 
12.00 uur: Ger Lodewick:  “Wat weten we over de orgaandonor en wat mogen we niet we-
ten?” 
13.00 uur: Lunchpauze 
14.00 uur: Pim van Lommel: “Hersendood en Bewustzijn” 
15.00 uur: Mieke Mars: “Sterven in een veld van liefde” 
15.35 uur: Koffiepauze 
15.55 uur: Ton Verlind: “Medialogica en orgaandonatie” 
16.30 uur: Forumdiscussie met aansluitend  
17.30 uur: Borrel en gelegenheid persoonlijk met de sprekers kennis te maken  
 

Aanmelden 

Aanmelden voor dit congres kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar 
info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Congres orgaantransplantatie”.  
De kosten bedragen € 50,– per persoon in de voorverkoop inclusief één consumptie (koffie of 
thee). Lunch is niet inbegrepen, maar ter plekke zijn broodjes verkrijgbaar. De aanmelding is 
definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt € 50,– pp overmaken op NL78 ABNA 
0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).  
Aan de zaal is de prijs € 60,–. 
 

Locatie 
De kapel van de Sacramentskerk 
Zandberglaan 58 
4818 GL Breda 
Voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving 
 

 

Boekbespreking:  
Invloed op kanker, gezond denken en doen. 
 
Kanker is een vreselijke ziekte. Wanneer we hiermee geconfronteerd worden is het vaak af-
wachten wat er gaat gebeuren. Echter dit hoeft niet passief te gebeuren. Je kunt invloed uit-
oefenen op het ziekteproces. Door gezond te denken en te doen kun je de kwaliteit van leven 
verhogen, en het immuunsysteem stimuleren. 
 

https://www.skyhighcreations.nl/?page_id=10
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Rob van Overbruggen Ph.D, heeft jaren onderzoek gedaan hoe emoties, overtuigingen en ge-
dragingen invloed hebben op het proces bij kanker. Hierover heeft hij ook het boek geschre-
ven “Invloed op kanker – gezond denken en doen” 
 
De vertaling van de bestseller Healing Psyche. Ja, gezond Denken en Doen heeft invloed op 
kanker, de bewijzen liegen er niet om, en die kun je ook allemaal teruglezen. 
Eerlijk gezegd: dit boek zou je leven kunnen redden ‘Invloed op kanker is een schat aan nauw-
gezet onderzoek naar de lichaam-geestconnectie bij kanker – allemaal gepresenteerd op een 
praktische manier die zowel toegankelijk is voor artsen als voor hun patiënten en met gemak 
toe te passen is.  
 
Rob van Overbruggen 
 
Voor nadere informatie zie:  
https://invloedopkanker.nl/ 
Je kunt hier tevens een gratis en  
gesigneerd exemplaar van het boek winnen. 
 

Colofon: 

Redactie:  Barbera Smit, Frank Bleeker 
 
Teksten: Anneke Bleeker, Lamija Dzigel, Arie de Groot, Ellen Vader, Barbera Smit 
 
 
 
Foto’s: Anneke Bleeker, Arie de Groot, Ellen Vader 
 
 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
(Barbera Smit) 

Mail naar: NieuwsbriefGVL@project7-blad.nl   

Aan-/afmelden voor deze Nieuwsbrief  
(Marja Frederiks) 

Mail naar: Marja.nieuwsbrief@project7-blad.nl  

Starten Studiegroep Project 7-blad 
(Marja Frederiks) 

Mail naar: Marja.studiegroepen@project7-blad.nl  

Interesse in spreken voor of starten van  
een GVL-locatie:  

(Barbera Smit) 

Mail naar: posters@project7-blad.nl 

Aanmelden voor de Nieuwsbrief Project 7-blad Junior 
(Anneke Bleeker) 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl   
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