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Voorwoord 
 

De maand maart staat in het teken van het 
voorjaar.  
De kleur GROEN wel te verstaan. Bewust 
omgaan met kleuren is een specialiteit van 
Barbera en ook deze maand deelt ze haar 
kennis met ons.   
In deze nieuwsbrief alles over varkensgras. 
Wat kun je er mee en hoe herken je het? 
Dank aan Marja, voor de gedetailleerde on-
derbouwing.  
Anneke helemaal uit Georgië deelt de 
foto’s van het varkensgras met ons en Pi-
teke heeft een gemakkelijk pesto recept 
beschreven. Je kunt gelijk aan de slag met 
de kinderen!  
 
Maar het meest bijzondere van alles. De in-
zending van Fleur Dols, gedicht ‘LENTE’. 
Dankjewel Fleur, dat je dit met ons wilt de-
len! 
Veel leesplezier! 
 
Pozdrav Lamija  
 

LENTE 
 
Van water tot zon. 
Groene blaadjes aan de boom. 
Toen de lente begon. 
Mooie bloemen dat is een droom. 
Als ik er aan denk dan word de lucht weer 
blauw. 
Vers groen gras. 
Dan zegt iemand ik hou van jou. 
Terwijl je een tijdschrift las. 
De vogeltjes fluiten. 
De jonge eekhoorn dartelt achter de moe-
der aan. 
Kom laten we een wandeling maken bui-
ten. 
Lekker buiten staan. 
Een ijsje in je hand. 
Mooi uit zicht met de zon die is onder ge-
gaan. 
Liggend in het warme zand. 
Pas maar op die zomer komt er aan. 
 
Fleur  
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Het deeg van de Genne-
per watermolen Is 100% 
goedgekeurd!  
 

 
Weten jullie nog? Lamija heeft in de vorige 
junior nieuwsbrief over een bezoek aan de 
Genneper Watermolen geschreven.  
 
Emir en Aisha, de kinderen van Lamija 
hebben toen allemaal vragen gesteld aan 
de vrijwilligers van de molen.  
Van het meel dat zij en haar kinderen toen 
hebben meegenomen is intussen een 
overheerlijke pizza gemaakt. 
 
Een beeldverslag en een ‘lekkere’ groet 
van Aisha en Emir! 

Jammie!  
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Dit kleine lieveheers- 
beestje vloog gisteren zó 
in mijn mond . . .  
niet lekker natuurlijk! 
 
Gelukkig floepte ik hem zo snel uit mijn 

mond dat hij nog leefde . . . 😊 en mocht ik 
hem daarna op de foto zetten!  
Mooi is hij he?  Terwijl ik heerlijk in mijn 
hangmat lag heb ik m nog een poosje liggen 
bewonderen. Twee stippen heeft hij . . . of  
 

 
is het een zij? Geen idee! Vroeger dacht ik 
altijd dat je aan het aantal stippen kunt zien 
hoe oud een lieveheersbeestje is, dan zou 
dit vriendje dus twee jaar zijn, maar dat 
klopt niet! 
Want de meeste lieveheersbeestjes leven 
maar een jaar, dat heb ik opgezocht op in-
ternet, daar kun je alles vinden over lieve-

heersbeestjes 😊ook dat er héél véél soor-
ten zijn, gelukkig maar!!  Ik word altijd erg 
blij als ik ze zie, hun naam alleen al!  
 
Lente groetjes van Anita 
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Kleur doet leven, 
de kleur groen 
 
Na de kleur geel komt de kleur groen in de 
regenboog. Daar gaan we het deze keer 
over hebben.  
Laat eerst de kleur maar weer op je inwer-
ken om te zien wat deze met je doet. 
 

Ga rustig te gaan zitten met je ogen dicht. 
Goed ontspannen, nek los, schouders los. 
En rustig met je buik in- en uitademen en 
met je mond dicht ademen. 
 
Stel je voor dat je in een kamer zit waar al-
les groen is, de wanden, de vloer, het pla-
fond, de stoel of bank waar je op zit.  
Voel en ervaar wat deze kleur met je doet.  
Word je er rustig van of juist onrustig, be-
gin je te wiebelen en te draaien? 
 
Groen is een secundaire kleur, een mix van de 
primaire kleuren geel en blauw. 
 
 

Groen is de kleur van de natuur, van het 
voorjaar, kijk maar om je heen als je naar 
buiten gaat. In het voorjaar kleurt het gras 
weer mooi groen, de blaadjes aan de bo-
men en struiken komen weer uit en je ziet 
met de dag de wereld weer groener wor-
den.  
Groen symboliseert vernieuwing. Als je 
veel buiten bent voel je het nieuwe leven 
van het voorjaar. 
En zoals rood de kleur van het bloed is van 
ons mensen, is groen de kleur van het 
bloed van de planten. 
 
De groene kleur is een balanskleur die in 
het midden staat van enerzijds de warme 
kleuren rood, oranje, geel en aan de andere 
kant blauw, indigo en purper/violet.  
De kleur heeft een kalmerende werking en 
geeft een gevoel van tevredenheid, opti-
misme, vertrouwen.  
 
Groen is een rustgevende en helende kleur. 
Op operatiekamers dragen artsen vaak 
groene kleding en worden groene lakens 
gebruikt. Groen is de complementaire 
kleur (weet je het nog, de tegenoverlig-
gende kleur in de kleurencirkel) van rood, 
de kleur van bloed. Door groene kleding en 
lakens valt bloed valt minder op.  
Ook geeft de kleur groen rust in de sfeer en 
rust voor de ogen als een specialist lang 
moet opereren. 
 
We kennen natuurlijk ook de kleur groen in 
het verkeer, zoals het groene stoplicht, bij 
groen licht mag je oversteken en bij een 
groene streep in het midden van de weg 
mogen auto’s 100 km per uur rijden.  
 
In het verkeer staat groen voor ‘veilig’ in de 
natuur niet altijd. Groene vruchten zoals 
onrijpe bananen of tomaten moet je vaak 
nog wat langer laten hangen om te rijpen. 
Onrijp fruit kun je beter niet eten, dat is 
niet goed voor je spijsvertering.  
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In de politiek kennen we een paar groene 
partijen, gericht op duurzaamheid en deze 
partijen delen onder andere ideeën met de 
milieubeweging en de vredesbeweging. 
Groene partijen zijn bijvoorbeeld Groen 
Links en de Groenen. 
 
De vorige keer hebben we het gehad over 
het feit dat wij naast een fysiek lichaam 
bestaande uit botten, spieren, pezen, or-
ganen, huid etc. ook een ‘energielichaam’ 
hebben.  
Er zijn kinderen en volwassenen die een 
(gekleurde) waas om andere kinderen of 
volwassenen of om bijvoorbeeld bomen of 
planten zien.  
Dat noemen we ons aura, ons energieveld. 
Ons aura is een groot zintuig, we zijn het 
ons meestal niet bewust maar als je met 
de rug naar de deur zit voel je soms ineens 
iemand achter je staan, dan voel je elkaars 
energieveld.  
 
Zo hebben we in ons aura ook 7 chakra’s 
waarvan de trillingen overeenkomen met 
de kleuren van de regenboog. Chakra’s 
ook wel energiecentra of wielen van licht 
genoemd, zijn nauw verbonden met ons 
zenuwstelsel, endocriene klieren, organen 
en lichaamsdelen. Elk chakra heeft ook 
een emotionele en psychische functie. 
 
Het rode chakra is ons basischakra en 
geeft energie aan onder andere de botten, 
benen en voeten en onderrug en staat 
voor geworteld zijn, onze verbinding met 
de aarde.  
 
Het oranje chakra is het heiligbeenchakra 
en geeft energie aan onder andere de nie-
ren, blaas en de bloedsomloop en staat 
voor fysiek en emotioneel blootgeven of-
tewel openheid en eerlijk je gedachten uit-
spreken. 
 
Het gele chakra noemen we de zonne-
vlecht en geeft onder andere energie aan 

de spieren en bijnieren en staat voor 
kracht, eigenwaarde, durf en moed. 
 
Het groene chakra is het hartchakra en 
geeft energie aan bijvoorbeeld de longen, 
het hart, onze armen en handen en staat 
voor familie- en vriendschapsbanden. 
 
Als je ziek wordt begint dit vaak met een 
verstoring in je energieveld, in je aura en 
je chakra’s door bijvoorbeeld onverwerkte 
emoties.  
Heeft dat te lang geduurd ga je fysieke 
klachten krijgen. Onder andere Touch for 
Health, Acupuntuur, (Shiatsu) Massage 
maar ook Quantum Touch waar ik zelf 
mee werk richten zich op het weer laten 
stromen van de energie waarmee het zelf-
genezend vermogen wordt getriggerd. 
 

Foto wikipedia 
 
De volgende keer gaan we het over de 
kleur blauw hebben. 
Ik wens je een groene maand, ga maar lek-
ker veelvuldig naar buiten om te genieten 
van de groene natuur! 
 
Barbera   
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Varkensgras – Polygo-

num Aviculare 
 

Wie kent dit plantje? Varkensgras.  

Alleen de naam vind ik al leuk. Wij hebben 

jarenlang een groot hangbuikzwijn, James, 

en een klein hangbuikzwijntje, Julia, gehad.  

 

Dus als het over varkens gaat ploppen deze 

twee bij mij in mijn hoofd omhoog. James 

met zijn grote lijf rondscharrelend, te knor-

ren en mopperen en Julia die we kregen 

toen ze nog maar 1 kilo woog. Ze woonde 

de eerste maanden gewoon in huis en deed 

haar middagdutje verplicht in een cavia 

kooi, anders bleef ze de hele dag achter me 

aan wandelen.  Ha ha wat een naam als var-

kensgras al aan herinneringen omhoog-

haalt, leuk! 

Polygonum Aviculare dus.  

Poly is Latijns voor veel, en gonum bete-

kend knoppen; veelknopig. Dit verwijst 

naar de verdikkingen in de stelen, knopen 

genaamd, van het Varkensgras. Avis is La-

tijns voor vogel, en cular betekend tot 

voedsel dienend oftewel vogelvoer. De 

naam Varkensgras heeft de plant gekregen 

omdat de kleine bloemetjes op varkens-

kopjes lijken. Beetje fantasie moet je wel 

hebben, maar dat is mijn idee. 

 

Varkensgras is volgens mij een plant die 

niet heel bekend is. Het is een éénjarige 

tredplant, wat wil zeggen dat hij er goed te-

gen kan wanneer er over hem heen gelo-

pen wordt.  

Hij ligt op de grond en kan zich uitbreiden 

tot een soort mat van wel één vierkante 

meter groot. De blaadjes zijn dofgroen en 

variëren van grootte en vorm. Ze zijn lan-

cetvormig tot rond. Varkensgras behoort 

tot de Duizendknoop familie en alle plan-

ten van deze familie bewegen ’s nachts hun 

bladeren naar elkaar toe.  

 

De plant bloeit de hele zomer tot in de 

herfst met witte, roze of geelgroene trech-

tervormige bloemetjes, die dus op varkens-

kopjes moeten lijken.  

De bloemetjes zijn klein, en zitten in de 

bladoksels. Het is een echte pioniersplant 

wat wil zeggen dat hij als een van de eerste 

verschijnt op braakliggende grond, als een 

echte pionier.   
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Varkensgras vind je ook vaak tussen tegels 

en stenen en afhankelijk van de ruimte en 

grond zijn het of hele kleine ieniemini 

plantjes of juist erg uit de kluiten gewassen 

exemplaren.  

 

Het is een plantje dat helpt je weerstand te 

verhogen, dat kan je zien aan de enorme 

groeikracht en het feit dat het een pioniers-

plant is. Bovendien zitten er opbouwende 

mineralen in het plantje die je helpen om 

weer sterk te worden na een ziekte bijvoor-

beeld.  

Tredplanten helpen bij trauma’s en de ver-

schillende kleuren van de bloemetjes heb-

ben ook hun specifieke werking. Zo werkt 

rozerood harmoniserend, helpt het hart en 

het bloed en geeft energie.  

De geelgroene bloemetjes hebben meer in-

vloed op maag, darmen en milt, en helpen 

de suikerstofwisseling.  

Daarnaast is varkensgras reinigend voor 

het bloed en werkt licht laxerend.  

 

Best een goed kruidje om eens een kopje 

thee van te maken dus. Als je thee gaat ma-

ken van varkensgras gebruik je de plant het 

best net voordat hij gaat bloeien. Vind je 

het nou erg lekker dan kan je hem ook goed 

drogen zodat je ook later nog eens een 

kopje thee kan maken.  

 

Hier een recept voor thee die de basis ener-

gie versterkt, je lichaam opbouwt en je 

weer sterk maakt. 

 

Je neemt van elk kruid dezelfde hoeveel-

heid: 

• Heermoes;  

• Fenegriek;  

• Brandnetel en  

• Varkensgras. 

 

Marja Frederiks 

Varkensgras is ook lekker als kruidje 

in de soep 
 

Je kunt varkensgras ook heel goed als lek-

ker kruidje in de soep gebruiken en dat kan 

groentesoep zijn maar ook andere soepen. 
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Varkensgras op een broodje  
 
Ook heel erg lekker is varkensgras op een 
broodje samen met duizendblad en bloem 
van paardenbloem 
 

 
Foto’s Anneke Bleeker© 
 
 
 

Pesto maken kan heel 
eenvoudig en veganis-
tisch 
 
Ik heb pesto gemaakt met heel weinig in-
grediënten en toch was het heel smaakvol. 
 
Het recept is ook heel goed te gebruiken sa-
men met en/of door kinderen. 
Wat ook leuk is, is dat je wilde planten kunt 
gebruiken. 
Als er binnenkort weer van alles buiten te 
plukken is, kun je ook de volgende planten 
gebruiken 

• Daslook; 

• Fluitenkruid; 

• Zevenblad; 

• Kraailook; 

• Look-zonder-look. 
 
Ik houd ervan om zoveel mogelijk van 
groenten te gebruiken en zo kwam ik op 
het idee om het wortelloof te gaan verwer-
ken. 
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Ik heb een basilicum plant in huis en samen 
met het wortelloof had ik een prima basis 
voor een pesto. 
 

Werkwijze: 
1. Het wortelloof fijnsnijden en in een 

hoge mengbeker doen 
2. Daarna pluk je 3 takjes basilicum 

kaal en doe je de blaadjes ook in de 
mengbeker 

3. Dan voeg je een scheut olijfolie toe 
en met behulp van een staafmixer 
pureer je de groente.  

4. Misschien moet je nog wat olijfolie 
toevoegen om een glad geheel te 
krijgen. 

5. Voor de smaak voeg je nog knof-
lookpoeder toe of twee tenen knof-
look die je eerst in stukjes snijdt en 
ook nog even mee mixt. 

 
De pesto is lekker bij een pastagerecht 
maar ook op een toastje. 
 
Geniet ervan! 
Piteke van der Meulen 
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Tot volgende maand! 
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