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Kopfoto: ‘Muurleeuwenbek in Dubrovnik’ - Anneke Bleeker ©
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Het Wilde Genieten kan overal…
…in elk land uitgevoerd worden
Wij, Frank en Anneke zijn op 25 februari vertrokken uit Nederland.
Via Moers in Duitsland, Graz in Oostenrijk, Sofia in Bulgarije en Istanboel in Turkije zijn we
verder gereisd naar Georgië.
Daar verbleven twee weken.

Een lokale markt in het binnenland, onderweg van Batoemi naar Tbilisi

We genoten van vele pure maaltijden, van hoe mensen daar nog denken en handelen als we
over biologisch spreken, we keken naar wat er in de bermen en elders groeit en natuurlijk
genoten we van de dorpjes en steden.
Vanuit Georgië kreeg de auto de sporen naar Turkije, we bleven toen niet langer in Samsun
en Istanboel.
We reisden daarna via Griekenland waar we in Kavala overnachtten, via Albanië waar we in
Pogradec van een fantastisch hotel genoten, ideaal als je op doorreis bent.
Vanuit Albanië reden we naar Dubrovnik in voormalig Joegoslavië zoals wij dat nog altijd
noemen.
We hebben vele grenzen gezien, de ene ging makkelijk en de ander leverde uitdagingen op
(tot je auto aan toe leeghalen) maar al met al is dat het wel waard.
We beleven genoeg, zien veel en delen in deze nieuwsbrief diverse planten die we onderweg
zagen.
Ook krijg je bij dezen de link van onze website, Frank is bezig alle dagen daarop te plaatsen
met heel veel foto’s door Anneke gemaakt.
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Wellicht kunnen we op deze wijze anderen inspireren de blik eens op een ander land te laten
vallen of om informatie te verschaffen aan hen die plannen hebben met eigen auto door
Europa en deel van Azië te reizen.
Er is één enorm minpunt
aan alles wat we zagen
en zien, namelijk de
overheersende hoeveel
afval die men overal
neergooit.
Te bizar voor woorden,
het vervuilt de aanblik
maar daarnaast ook de
bodem.
Het gif verdwijnt in de
bodem en er blijft er
tientallen jaren liggen als
de mensen dat niet
opruimen.
In deze nieuwsbrief een
prachtige oplossing om
plastic om te zetten in brandstof.
Met een link naar onze site voor informatieve avonden; daar gaan er meer van komen.
Zaterdag 30 maart heeft de ‘wandelende’ studiegroep in Friesland op zes zaterdagen per
jaar een bijzonder fijne dag beleefd.
Anneke was er niet bij deze keer, maar dat maakt totaal niets uit, alles ging en gaat gewoon
door. Voor de sfeer het verslag gemaakt door Barbera Smit, zij nam de honneurs voor
Anneke waar.
Op 1 juni staat de volgende zaterdag op de agenda, verzamelen bij Barbera thuis waar we
koffie of thee zullen drinken, daarna gaan we wandelen in het Heempark te Heeg, bij
Barbera letterlijk ‘om de hoek’.
Deelname aan deze dagen bedraagt altijd 10 euro, verzamelen vanaf 10.30 uur, starten om
11.00 uur.
Als we ergens in een horecagelegenheid opsteken dan betaalt eenieder de eigen
consumptie.
Het doel van deze groepen is om samen te ontdekken wat allemaal als ‘wilde’ groenten,
kruiden en eetbare bloemen om ons heen groeit.
Op zes woensdagen loopt er ook een groep in Friesland, op zes donderdagen in Limburg en
zes zondagen in Zuid-Holland.
Dit kan overal plaatsvinden, wie zin heeft ‘gastvrouw of gastheer’ te zijn kan zich bij ons
melden om meer informatie te krijgen.
Veel leesplezier met deze ‘Het Wilde Genieten’.
Hartelijke groet vanuit Dubrovnik,
Frank en Anneke Bleeker
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Gespot in een klein tuincentrum bij Istanboel...
Recent vertrokken wij uit Istanboel naar Kavala in Griekenland.

De Blauwe Moskee (r) en de Hagia Sofia (l)

De Hagia Sofia

Prachtige fontein

Onderweg naar de Grote Bazaar

Bij de tramhalte

Blauwe Moskee bij avond – een sprookje

Istanboel is een megagrote stad met zo'n 10 miljoen inwoners en als we de kleine
voorsteden meetellen rond de 20 miljoen.
Als we bedenken dat Nederland er 17 miljoen heeft dan kun je je wellicht voorstellen dat
Istanboel een megagrote stad is, dat autorijden daar geen gezellig 'feestje' is en dat er van
een landelijke uitstraling al helemaal geen sprake is.
Vanuit de binnenstad rijdend richting Griekenland kwamen we het ene naar het andere
tuincentrum tegen.
Anneke kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen dus we zijn gestopt en zo kon ze even op
strooptocht.
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De foto's zijn van dat moment en allemaal planten die we ook in Nederland tegenkomen.
Alleen... willen we deze als eetbare gewassen gebruiken dan moeten zij wel biologisch zijn,
mogen ze niet gemanipuleerd zijn, je kunt dus niet zomaar een plant uit een doorsnee
tuincentrum culinair gebruiken.
Heb je bepaalde soorten al jaren in je tuin, denk bijvoorbeeld aan chrysanten, anjertjes,
lavendel, dan kun je deze gewoon gebruiken, maar 'gisteren' gekocht en 'vandaag' op je bord
is een ander verhaal of je moet zeker weten dat de afkomst correct is.
De foto's zijn in dit geval als voorbeeld om aan te geven wat o.a. eetbaar is.

Afrikaantjes

Madeliefjes

Madeliefjes

Afrikaantjes, bloemblaadjes los geplukt en jonge malse blaadjes doen het ook goed in een
salade. Madeliefjes, bloemen en bladeren zijn beiden eetbaar. De blaadjes kun je vergelijken
als veldsla, een plukje blaadjes op het bord of door een salade.
Chrysanten, bloemen en jonge blaadjes. Wanneer we spreken over jonge blaadjes wil het
niet zeggen dat de oudere niet eetbaar zijn, ze zijn alleen veel minder mals.
Campanula, leuk eetbaar bloempje.

Chrysant

Campanula

Hibiscus

Hibiscus. Zal vreemd overkomen maar is familie van den stokroos en het kaasjeskruid.
Gedroogde hibiscus kun je ook kopen voor bijvoorbeeld thee.
Dahlia's, de bloemen los geplukt doen het geweldig als eetbare decoratie. De knollen zijn
ook eetbaar, moeten verwerkt worden.
Tulpen, de bloemblaadjes zijn leuk om als schuitje te dienen voor een hapje, maar doen het
ook goed in salades. Bollen zijn verwerkt ook eetbaar.
Margrietjes, bloemblaadjes doen het gezellig op een gerecht.
Extra noot!
Eetbare bloemen zijn voor mij een toevoeging aan de maaltijd om een gerecht gezellig te
presenteren.
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Dahlia

Tulp

Margrietjes

Met deze eetbare versieringen dwing je eigenlijk af dat je de tijd neemt om van de maaltijd
te genieten en als je dan ook nog met een gezelschap zit kan dat de sfeer alleen maar
verhogen.
We zeggen niet... Nu eten we een bord vol bloemen. Eetbare bladeren als groente kan een
ander verhaal zijn.
En zo kunnen overal ter wereld mensen genieten van 'wilde' groenten, kruiden en eetbare
bloemen.
Deze sortering komt overeen met wat we in Nederland kunnen aantreffen.
Mijn idee was om voor Nederland even vooruit te lopen op het seizoen, in mei na de
IJsheiligen kunnen alle eenjarige planten weer zonder kans op nachtvorst geplant worden.

Begonia...
Deze begonia stond te
stralen in Dubrovnik
op 31 maart.
Begonia's zijn eetbaar,
de blaadjes smaken
een beetje
appelachtig, zijn fris
knapperig en doen het
goed in een salade.
De bloempjes zijn
gezellig op salades en
elke willekeurige
maaltijd of hapjes
waar je een eetbare
bloem aan wilt
toevoegen.
Begonia's zijn er in
diverse kleurtjes en van kleinbloemig tot grootbloemig.
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Ook in Istanboel kunnen we 'wilde' groenten, kruiden
en eetbare bloemen scoren...
En... nee ik ga hier geen wandelingen organiseren, ik zal meteen eventuele ideeën in de kiem
smoren. :)
Mijn ogen zijn echt helemaal gericht op wildplukken terwijl ik van alles en nog wat zie.

Dus... een rondje Istanboel qua wildpluk, wat
we vrijdag 8 maart in het voorbijgaan zagen.
Bladeren van stokrozen (ook van kaasjeskruid,
familie van de stokroos), kleefkruid, paarse
dovenetel, vogelmuur, melkdistel en eigenlijk
nog wel meer.
Overal ter wereld groeit de groente letterlijk
op straat.
Anneke
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Muurleeuwenbek
De muurleeuwenbek is in Nederland ook lang geen onbekende.
De bloempjes en blaadjes zijn eetbaar en het is leuk daar een aantal van als eetbare
versiering te gebruiken.

Een van de haventjes bij Dubrovnik (Stari Grad – Oude stad)

De muurleeuwenbek kan met weinig toe want het leeft in feite op dat wat het uit de muren
of straten haalt; we komen het ook volop tegen tussen basaltblokken bijvoorbeeld langs de
Afsluitdijk, maar ook elders waar deze blokken te vinden zijn.

Wie over een oude muur of een (nieuwe) muur van gestapelde stenen of dakpannen
beschikt kan deze plant daar of verwachten na verloop van tijd of wellicht zelf aanplanten.
Plant je muurplanten aan dan is het raadzaam daar wel wat goede grond aan toe te voegen
om de plant sneller te laten wortelen.
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Wij zagen de muurleeuwenbek op zondag 31 maart in groten getale in en rond Dubrovnik,
op de muren maar ook tussen stenen traptreden.
Anneke

Gezocht: ‘Go-getters’
We hebben al verschillende keren geschreven over het plastic probleem dat wij tijdens onze
reis steeds weer zien: enorme bergen plastic, vuilnis, flessen en wat al niet meer.

Hoe mooi is het om plastic afval om te zetten in brandstof? En hoe mooi is het als we mee
profiteren van de opbrengst, namelijk de olie?
Hoe mooi is het als die opbrengsten weer andere mooie initiatieven op gang kunnen helpen?

Je kunt meedoen in de crowdfunding, d.w.z. geen donatie waarbij je geld weggeeft, maar
door te investeren als vóórfinanciering om de plasticverwerking respectievelijk de
olieproductie op te starten.
Net als bij andere passieve inkomens heb je de mogelijkheid extra beloningen te krijgen voor
het aanbrengen van medefinanciers door een team te bouwen.
En je kunt je wel voorstellen: omdat de oliebusiness zeer lucratief is, zijn de rendementen
ook navenant.
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De sleutelwoorden zijn: ‘investeren’ en ‘voorfinanciering’. Zoiets lukt een mens niet voor
een dubbeltje op de 1e rang… maar omdat er in een team gewerkt wordt, kan de een de
ander helpen.
Link naar een informatief filmpje over hoe schrikbarend de plasticvervuiling op dit moment
al is:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=-o11KCoMGiA
Informatie over lezingen m.b.t. dit concept:
http://www.project7-blad.nl/page59.html

Gedroogd fruit...
Gedroogd fruit is gemakkelijk mee te nemen en kan dienen als een snoepje tussendoor.
Tijdens onze reis is het heerlijk een glazenbakje met diverse soorten gedroogd fruit binnen
handbereik te hebben.

Dit fruit kochten we in Istanboel maar we weten zeker dat wat we daar kochten thuis ook
gaan drogen in onze droogoven.
Aardbeien (door de helft gesneden), ananas in schijven, kiwi in plakjes, papaja in partjes en
daarna in schijfjes, mango, er is zoveel wat jezelf kunt drogen.
We droogden al heel wat soorten.
Appels, kruiden, tomaten, paprika's, 'wilde' groenten zoals zevenblad en brandnetels, maar
we gaan ons zekerweten ook richten op fruit.
Een droogoven is aan te raden boven een 'gewone' oven omdat deze fijner te stellen is en
het vocht weg kan. Wie eenmaal enthousiast is gaat steeds meer bedenken en de resultaten
zijn prachtig. De kleuren blijven mooi, de smaak is intens, je moet er alleen handig in worden
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en secuur kijken of het eindresultaat goed is want er mag absoluut geen vocht in het product
achterblijven.
Oefening baat kunst.
https://www.kieskeurig.nl/oven/droogoven/beste
Deze hieronder hebben wij:
https://www.kieskeurig.nl/oven/product/6425423-byzoo-opvouwbare-droogovenscorpion

Wat een supergezellige dag,
voor herhaling vatbaar☺
Zoals jullie weten is Anneke op stap naar Georgië, Bosnië en
zo nog heel wat landen die ze samen met Frank in de auto
doorkruist en heeft ze mij gevraagd de honneurs waar te
nemen voor een aantal wandelende studiegroepen.
Ja hoor, lijkt me leuk.
Vandaag, 30 maart, met de wandelende studiegroep op
zaterdag in Friesland zijn we naar Martenastate in Koarnjum/
Cornjum net boven Leeuwarden geweest.
Wat was het een gezellige dag en wat troffen we het met het
weer. Het zonnetje heeft ons de hele dag vergezeld en dat is
toch wel heel aangenaam.
We zijn gestart bij Restaurant Valerius in Leeuwarden waar
we al pratend onze dag zijn begonnen met koffie. Het idee
was een stins te bezoeken om te zien welke stinzeplanten er
groeien.
Even op Wikipedia gekeken wat een stins is. Een stins is een
middeleeuwse, verdedigbare, bewoonbare toren in
de provincie Friesland.
Het Friese woord stins betekent steenhuis. Onderzoek wijst
uit dat er honderden van zulke stinzen zijn geweest. Vele zijn
later opgegaan in de grote landhuizen die de naam 'state'
droegen.
De enige nog bestaande middeleeuwse stins is
de Schierstins in Veenwouden.
Wij zijn dus naar Martenastate geweest, Veenwouden volgt
vast nog wel een keer. Rondom Martenastate stonden
verschillende stinzenplanten, een verzamelnaam voor een
bijzondere groep verwilderde voorjaarsbloemen, verwilderingsbollen.
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Het zijn vooral bol-, knol- en wortelgewassen die vanaf de 16 eeuw werden aangeplant. We
kennen allemaal de sneeuwklokjes, krokussen, narcissen, maar ook winterakoniet, het
lenteklokje, de bos- en gele anemoon, de holwortel en nog vele anderen behoren tot de
stinzenplanten.
Na Cornjum zijn we op de terugweg nog naar het Leeuwarder bos geweest en naar het
voedselbos in wording gewandeld. Dit voedselbos is een initiatief van Anastasia Limareva,
afkomstig uit Oekraïne.
Anastasia groeide op bij haar oma in Oekraïne. Daar
leefden ze op een groot stuk land met fruitbomen, een
moestuin, velden met tarwe en boekweit en allerlei
dieren.
“Toen we in 2007 in Nederland kwamen, dacht ik: er
klopt iets niet. Het voedsel dat je in de supermarkt
koopt, je weet niet waar het vandaan komt.
Ik werd vegetariër en begon me af te vragen hoe ik me
actief kon inzetten voor milieu en natuur.”
Dit markeerde het begin van haar zoektocht. Anastasia
raakte gefascineerd door permacultuur.
Het werd één van de leidende thema’s voor haar werk
en leven. Toen ze echter in aanraking kwam met
permacultuurinitiatieven zag ze vooral moestuinen. “Ik
dacht, waar zijn de bomen?”.
Voor de slotopdracht van haar opleiding Milieukunde
wijdt ze zich aan voedselbossen in Nederland en dit
heeft geleid tot de aanleg van een voedselbos in het
Leeuwarder bos.
http://toekomstboeren.nl/portretten/voedselbosleeuwarden/
Wat is zo’n dag toch leerzaam.

Barbera Smit

De volgende wandeling staat gepland op zaterdag 1
juni aanstaande in Heeg.
We bezoeken dan het Heempark. Opgeven bij Anneke: Anneke@project7-blad.nl. We
verzamelen bij Barbera Smit. Haar adres krijg je bij het aanmelden, want aanmelden is
verplicht!
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Kopij voor de volgende Nieuwsbrief?
(Anneke Bleeker)

Mail naar:

Anneke@project7-blad.nl

Deze Nieuwsbrief standaard ontvangen?

Mail naar:

Anneke@project7-blad.nl
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