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Voorwoord 
 
Deze nieuwsbrief staat in het teken van het leggen van verbindingen. Met mensen waarvan 
we dachten nooit mee te zullen samenwerken en die ineens voor de deur staan. Mensen uit 
ons verleden die weer opduiken. Leggen van verbindingen buiten en daarom ook binnen 
onszelf. Wetend dat alles maar dan ook alles van buiten een afspiegeling is van wat zich van 
binnenuit afspeelt. Zo werd ik geconfronteerd met al het plastic in mijn moederland. Ik vroeg 
me gelijk af, waar het vuil ineens vandaan kwam. Waarom liet het zich nu zo duidelijk zien?  
Mijn eerste reactie; de regering, de mensen de . . . NEE! 
In plaats van de vraag buiten mijzelf te stellen, vroeg ik mijzelf af ‘wat het vuil mij te zeggen 
had’. En ja, confronterend, echt wel! Mijn lage zelfbeeld. De vrouw in mij schreeuwde om 
aandacht en wilde gehoord worden.  
Concreet betekent dit voor mij. Het plastic opschonen door mijn vrouwelijkheid meer ruimte 
te geven en mijn zelfbeeld op te krikken. Een uitdagende taak, dat zeker. Ook ben ik er niet 
1-2-3 mee klaar. Maar wat ik wel weet is dat alles, maar dan ook alles wat je niet aanstaat 
van binnenuit veranderd kan worden, mits je de moed hebt en de tijd neemt hierbij stil te 
staan.   
Ik wens jullie veel leesplezier toe!  
 
Ik 
Magnolia 
Reisde af vanuit Florida 
Op zoek naar reinheid ver van huis 
Voilà 
Paris 
Jardin botanique Royal 
Dit wordt mijn nieuwe thuis 
Très dommage 
De reinheid daar was ver te zoeken 
Na de bestorming van de Bastille 
Besloot ik verder te zoeken… 
Spanje 
Portugal 
Een zoektocht, door heel Europa 
Tegenwoordig zie je mij overal 
Bij Piet en bij Jan 
Dus ook in de tuin van de gewone 
man 
Reinheid 
Vaak afgebeeld in weelde 
Voor mij een zoektocht naar 
EENVOUD 
In schilderkunst en beelden . . . 
 
Pozdrav Lamija  
Foto Magnolia: Anneke Bleeker© 
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Een bijzondere maandag in maart . . . 
Met Lamija in de tunnels bij de piramides geweest, Melisa ontmoet en zij ziet kansen 
de activiteiten van Project7-blad in Bosnië op de kaart te zetten... 
 
Maandagochtend 4 maart begon bijzonder en de middag eindigde eveneens bijzonder. 
Lamija, net voorzitster van Project7-blad ken ik al enige jaren en we hadden al snel een ge-
spreksonderwerp, namelijk Bosnië, voormalig Joegoslavië toen wij elkaar voor het eerst spra-
ken. 
Lamija is als jong meisje met haar familie in Nederland komen wonen ten tijde van de oorlog. 
Wij leerden elkaar kennen via Gerdy van Brussel, zij zag namelijk al eerder, voordat Lamija en 
ik elkaar hadden ontmoet, dat er een mooie samenwerking zou kunnen ontstaan. 
 
Beide dames kwamen indertijd bij de studiegroep Nederweert. 
Van het één kwam het ander en voor we het wisten is alles gelopen zoals het is gelopen, Lamija 
voorzitster van 'mijn' kindje Project7-blad, vandaag elkaar ontmoetend bij de piramides van 
Bosnië, bij Visoko; Melisa en vriendin van Lamija ook meteen ontmoet en samen naar het 
klooster in Fojnica, de plaats waar Lamija haar jeugd heeft doorgebracht voor zij naar Neder-
land kwam, waar zij, als zij in Bosnië is, haar kruiden koopt en . . . waar zij al over verteld had 
indertijd in Nederweert. 

Melisa heeft ook in Nederland gewoond maar is weer teruggegaan naar Bosnië. 
Zij spreekt vloeiend Nederlands en ziet kansen om in haar omgeving met Lamija samen te 
werken ten aanzien van studiegroepen die ook in Bosnië opgezet kunnen worden. 

En . . . dan hebben wij des te meer redenen om elkaar te blijven ontmoeten☺. 
Na ons bezoek aan de tunnels bij de piramides te Visoko ging de reis naar Fojnica. 
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De plaats waar Lamija met haar ouders, broer en zus heeft gewoond en op gezette tijden naar 

haar familie gaat. 

Als klein meisje kwam ze al met vriendinnetjes bij het klooster hoger gelegen op een berg bij 
Fojnica. 
Tijdens de zes zaterdagmiddagen per jaar met de studiegroep waar we elkaar ontmoetten 
toen de groep nog in Nederweert draaide, vertelde Lamija al over deze locatie. De kruiden zijn 
puur en bijzonder, geoogst in een mineralenrijke omgeving en zo nam zij prachtige producten 
mee naar Nederland. 
 
De eerste maandag in maart 2019 mag dan ook als bijzonder omschreven worden door het 
feit we elkaar in de tunnels bij de piramides mochten ontmoeten omdat Lamija 'toevallig' een 
paar dagen in Bosnië is tegelijkertijd met ons, onafhankelijk van elkaar gearrangeerd, Lamija 
ons weer in contact bracht met Melisa en we samen naar de plek gingen waar de mooie krui-
den en zalven vandaan komen. 

Natuurlijk kocht ik daar ook wat, wat dacht je dan☺? 
 
Lieve dames, het was een topdag. 
Wij gaan onze reis voortzetten naar Georgië met eerst 
nog tussenstops in Sofia en Istanboel. 
In april komen we weer terug bij de piramides als we in 
omgekeerde richting rijden. 
Een energierijke groet na een meer dan energierijke ex-
plosie in een zeer energierijke omgeving, de tunnels en 
omgeving zijn meer dan bijzonder in het prachtige Bos-
nië. 
 
Zbogom oftewel; Tot ziens en op z'n Fries Oant Sjen! 
Anneke Bleeker 
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Van een Nederlandse tulp naar een Bosnische lelie... 
 
Lamija Dzigal-Bektesevic heeft een boek geschreven met als titel 'Mijn integratie' . . .  
Van een Nederlandse tulp naar een Bosnische lelie... 
 
In dat boek mocht ik een bescheiden bijdrage leveren en schrijven over lelies en tulpen met 
een recept om culinair in te zetten. (Niet alle lelies zijn eetbaar, ga niet af op deze foto). 
 
Lamija is verliefd op de 'Bosnische lelie' en op 4 maart, samen staand in de kerk bij het klooster 
te Fojnica in Bosnië, konden we een paar lelies aanschouwen bij het beeld van de heilige An-
thonius van Padua. 
Lelies, Bosnië, wij bij elkaar en samen verbonden met veel toekomstplannen! De tulpen 
bloeien over een paar weken weer in Nederland! 
 
Link naar het werk van Lamija: http://www.mijnintegratie.nl/ 
 
Anneke Bleeker 
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Hoi lieve mensen 
 
Hier weer een bespiegeling voor in mijn boek der spiegels.  
Waarin ik uit wanordelijke losse gedachten flarden een poging gedaan heb het tot een lees-
baar geheel om te vormen. 
 

Op mijn tuin zijn er kippen en naast het kippen-
hok heb ik een soort houtwal wat meer een com-
posthoop geworden is voor heel grof materiaal 
zoals de stelen van de aardperen en yacon bij-
voorbeeld. 
En achter mijn kippenhok loopt een sloot.  
 

Mijn tuinhuisje staat er ook vlakbij. Deze biotoop 
is daardoor heel geschikt voor de cultuurvolger 
de bruine rat.  
Ratten houden van mensen en zijn graag in hun 
buurt.  
 

Wanneer mijn kippen op stok gaan duurt het niet lang of er komen ratten die iets te eten 
zoeken. Soms lopen ze ook naar mijn stoel toe want niet alleen kipjes laten kruimeltjes vallen. 
Ik bestudeer ze, denk en mijmer wat is dat toch?  Ratten en kippen vormen soort een goed 
huwelijk.  
 
Zelf lijk ik wel een broedse kip zo zit ik erop te broeden in de hoop uiteindelijk een transfor-
matie ondergaan te hebben waardoor een geestelijke werkelijkheid zich openbaart. 
Het is echt net een getrouwd stel, ook al leven ze op dezelfde plaats, ze leven totaal langs 
elkaar heen. En doordat ze dat doen blijft het goed gaan.  
 

Eerst deed ik ongediertebestrijding en later 
noemden we dat plaagdierbeheersing. Van rat-
tenvanger naar plaagdierspecialist . . . een hele 
promotie. Maar ik bleef gewoon zoveel mogelijk 
ratten dood maken. 
 
Echter zolang ik iets een plaagdier noem bete-
kent het dat ik nog niet genoeg inzicht heb in het 
grotere geheel, waarin dit dier wel degelijk een 
belangrijke schakel vervuld. 
Het kan niet zo zijn dat het een fout is die be-
staat.  

Omdat we dan suggereren dat god een fout gemaakt heeft in zijn schepping. Dat geldt natuur-
lijk ook voor wat ik onkruid noem. Want ook die plant is geschapen en heeft dus een functie 
in het geheel.  
Wat heerlijk dat we dit ook tegen onszelf mogen zeggen; Ik mag bestaan want god heeft geen 
foutje gemaakt. 
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Maar als ik zo’n hekel heb aan ratten moeten ze 
haast wel heilig zijn voor mij omdat ze mij iets 
proberen te reflecteren wat ik nog ontwikkelen 
mag, iets wat ik als negatief al bij mij draag. 
Hé hoe belicht ik deze opmerking nu weer. 
 
‘s Nachts is de zon niet afwezig, dan leven we in 
een schaduw juist doordat de zon schijnt. 
Het licht is nodig om mijn schaduwkant te kun-
nen zien. 

Hier wordt het niet helderder van geloof ik😊 

 
Probeer ik het via een andere gedachtekronkel. We kunnen via de media horen en zien dat 
het erg slecht gaat met de wereld en er is zoveel onrecht, maar hoe intenser het licht schijnt 
hoe donkerder de schaduw wordt. Er gebeurt evenveel goeds in de wereld dan dat er kwaad 
geschied. Echter wat ik buiten mijzelf waarneem komt overeen met hetgeen in mij leeft, iets 
anders waarnemen komt niet in mij boven. Wat ik bewonder bij een ander zijn talenten die ik 
ook zelf ontwikkelen kan. Wat ik afkeur zijn dingen die ook in mijn rugzak zitten en ik zelf nog 
verwerken mag. Deze duisternis in het licht proberen te zetten.  
 
Ik denk dat ratten afkomen op de energie van jaloerse ergernis. 
En dat ze mij te hulp komen als ik mijn leven moeilijk op orde krijg. De rat zelf heeft een energie 
die helpt om kansen te pakken (opportunist) en om planmatig een doel te bereiken. 
De rat werkt de hele nacht en ze gaan “geheimzinnig” door tot het hun lukt wat ze beoogden. 
Daarbij zijn ze sociaal en helpen elkaar. Hoe anders is dat bij kippen met hun egoïstische pik-
orde en haantjesgedrag vol uiterlijk vertoon. Als er 15 kippen bij elkaar zitten ontstaan er al 
verschillende groepjes maar bij ratten zijn 60 exemplaren nog steeds een hechte familie waar-
bij de oudste rat het meeste aanzien heeft. Ratten transformeren dualiteit door hun goedheid.  
 
Dus denk ik dat de kip de man is in dit huwelijk en dat de rat het gezin bij elkaar houdt. 
Dat wanorde op orde brengen zie je ook terug in de ontlasting. Ratten poepen vaak in een 
latrine of voor markeringen. Maar kippen laten hun ontlasting gewoon vallen en lopen daar 
weer doorheen om vervolgens op hun eten te gaan staan o.i.d. 
 
Een kip is echt een aards dier maar verlaat ‘s avonds de aarde als hij op stok gaat en zelfs zijn 
oogleden sluiten van onder naar boven. De rat komt daarna soort uit de aarde tevoorschijn. 
Ik denk dat kippen overdag met hun poten de aarde toegankelijk maakt voor een soort energie 
stootjes die ze met hun snavel aan de aarde afgeven. Kippen geven moeder aarde een welda-
dig gevoel. Met hun gepik in de aarde geven ze haar een soort massage. ‘S-avonds komt de rat 
om het geheel weer te stabiliseren. Vergelijkbaar met zoals wij elkaar afstrijken na een ener-
getische behandeling.  
 
Als mensen kippengedrag vertonen, dat onvriendelijk uiterlijke vertoon, is dat voor mij heel 
herkenbaar. Maar hoe ratten elkaar verzorgen is voor mij meer een utopie. Misschien dat ik 
daarom meer van kippen hou, omdat ik mij beter kan voelen dan hun, terwijl als ik ratten 
observeer mijn eigen tekortkomingen tevoorschijn komen. Ze laten een loyaliteit zien waar ik 
jaloers op ben.  
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De rat stelt betrouwbaarheid tegenover de stiekeme mens. De rat vraagt mij te onderzoeken 
en het goede te behouden. Met zoveel lovende woorden moet ik toch welhaast een rattery 
opstarten maar dat is overbodig want als ik donkere gedachten heb, of in duisternis gehuld 
wordt door een ander, komen er vanzelf meer ratten omdat ze dan meer transformatie werk 
te doen hebben. Door met ergernis over iets na te denken raakt dat overbelicht en ervaar ik 
het leven nog donkerder.  
Het denken moet ik op zijn juistheid controleren door het te doorvoelen tegelijkertijd krijgt 
het voelen helderheid door erover na te denken. Intuïtie verifiëren met kennis en die kennis 
op wijsheid onderzoeken. En ondertussen ook steeds bepalen of wat ik voel wel van mij is, of 
dat ik het aangenomen heb van iemand anders. 

 

Dat een rat een opportunist is kon ik aan de spo-
ren in de sneeuw zien bij een dode zwaan. 
Een dode zwaan heeft mij te zeggen dat een an-
der niet minder is dan mij en ik een ander in zijn 
waarde moet laten (blijkbaar is een zwaan voor 
mij net een grote kip) vervolgens zie ik in de 
sneeuw dat ratten deze zwaan opeten. (een le-
vende zwaan duidt mij: iedereen is gelijk) 
 

Zo zit ik in de schemer hele verhalen te “verzin-
nen”.  
 

 
Zoektip: https://webwinkel.ark.eu/producten/schoolplaten-tekeningen/sleutelrol-dood-
doet-leven 
 
Kippen hebben ieder een eigen persoonlijkheid. Er zit verschil tussen ochtend en avondkippen. 
Maar ook in de opvoeding van hun kuikens zit er veel verschil tussen de kloeken. Nu geloven 
we nog dat dieren geen eigen ik hebben maar je begrijp dat ik daar allang aan twijfel.  
Wij dachten vroeger ook dat dieren geen gevoel en emoties hadden, enkel doordat een prooi-
dier het probeert te verbergen als hij zwak is. Pas sinds de evolutietheorie zijn we dat anders 
gaan benaderen. (Bij hersendode mensen wordt zelfs nú nog vivisectie toegepast).  
Ook bij insecten zijn we er niet meer helemaal zeker van dat ze geen ongerief ervaren als we 
er een pootje uittrekken of een vleugeltje afknippen.  
Zoals vroeger een gemeenschap meer een groeps-ik had, terwijl nu steeds meer mensen een 
individueel bewustzijn krijgen, denk ik dat ook dieren nieuwe vermogens ontwikkelen en dat 
er steeds meer dieren zijn met een besef van hun eigen ik.  
En dat die ontwikkeling bespoedigd wordt wanneer er veel van dat dier gehouden wordt net 
zoals liefde voor onze ontwikkeling noodzakelijk is.  
Zouden deze dieren ook karma opbouwen? 
 
Ik wil eenieder uitdagen zijn eigenwaarheid te (onder)zoeken en dan vooral eigenwijs te zijn. 
Zelf mag ik mijn waarheid steeds weer bijstellen, vanuit een ander gezichtspunt bezien of an-
ders in de tijd geplaatst, blijkt het steeds heel anders maar toch ook dé waarheid te zijn. 
 
Liefs, Arie 

https://webwinkel.ark.eu/producten/schoolplaten-tekeningen/sleutelrol-dood-doet-leven
https://webwinkel.ark.eu/producten/schoolplaten-tekeningen/sleutelrol-dood-doet-leven
https://webwinkel.ark.eu/producten/schoolplaten-tekeningen/sleutelrol-dood-doet-leven
https://webwinkel.ark.eu/producten/schoolplaten-tekeningen/sleutelrol-dood-doet-leven
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Gezond Verstand Locatie Sneek 

 
24 februari jl. kwam Michiel Koperdraat naar Sneek voor de lezing ‘Hoe gezond is ons gezond 
verstand eigenlijk?’ 
Michiel is musicus, muziekdocent en coach. Hij speelt Griekse muziek en organiseert in Grie-
kenland muziekworkshops.  
Daarnaast is hij filosoof en vertelt graag over wat naar zijn ervaring van belang is op het gebied 
van innerlijke ontwikkeling. 
Praktische filosofie is zijn grote liefde en hij vindt het fijn zelfkennis en innerlijke ontwikkeling 
bij hemzelf en bij anderen aan te (blijven) wakkeren. 
Michiel heeft een website met heel veel informatie om door te lezen en is deels op de filosofie 
van de Vierde Weg gebaseerd. Een methode voor innerlijke ontwikkeling die naar West-Eu-
ropa is gebracht door een Russisch filosoof P.D. Ouspensky, een leerling van Gurdjieff. 
 
Als mens kunnen we denken, dit onderscheid ons van dieren. 
Gevoelens en emoties zijn de taal van de ziel, gevoelens veroorzaken denken en denken ver-
oorzaken gevoelens en dit gaat 30.000 keer sneller dan je denkt. 
Er zijn 15 organen in de hersenen, zoals de waarnemer: Bewust gewaar zijn en gevoel van 
bestaan, Ik Ben of Ik Besta beleving.  
Manas, de actieve werkgeest, het denken, de mind, associeert en combineert wat we kennen 
en onze ervaringen. 
Buddhi, ons onderscheidingsvermogen tussen waar en onwaar. 
Citta, het vermogen om ervaringen en kennis op te slaan en ons te herinneren. 
En zo zijn er ook het gevoel, gehoor, zicht, smaak, reuk en nog 6 organen met elk hun eigen 
functie. 
 
Een bijzondere mooie en interactieve middag. Dank je wel Michiel. 
Zie voor informatie over bovenstaande de uitgebreide website van Michiel  
https://www.zelfkennis.nu/ 
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31 Maart komt Robert van der Wolk naar Sneek en vertelt over het onderwerp: 
‘Emotioneel Meesterschap’  
 
Wat als je werkelijk voor 100% de mogelijkheid had om je leven vorm te geven zoals jij dat 
wilt? Hoe zou je je voelen, gedragen en wat zouden je idealen zijn? 
Emotioneel Meesterschap is de krachtige fundering die duizenden mensen heeft geholpen 
kapitein te blijven over eigen schip, ongeacht welke omstandigheden dan ook. 
 
Spreker en auteur Robert van der Wolk heeft aan den lijve ondervonden hoe zwaar het leven 
kan zijn: suikerziekte, ernstige slechtziendheid, en zelfs nierdialyse regeerden zijn leven voor 
ruim 25 jaar.  
Toch laat hij zien dat er d.m.v. Emotioneel Meesterschap het ogenschijnlijk onmogelijke mo-
gelijk is. 
 
Wil je erbij zijn de 31e maart? Meld je dan even aan bij b.e.smit@wxs.nl 
 
Barbera Smit 
 
 

  

mailto:b.e.smit@wxs.nl
mailto:b.e.smit@wxs.nl
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De brief 

 

De brief die eind februari vanuit de Stichting Vaccinvrij naar het College voor de Rechten van 
de Mens is geschreven, heeft veel stof doen opwaaien en is een voorbeeld van de gebruikelijke 
behandeling die ex-vaxxers en non-vaxxers krijgen in de media. 
 
Een groeiende groep burgers voelt zich namelijk gediscrimineerd in Nederland.  
 
Het afgelopen jaar is de Nederlandse bevolking in de media onderverdeeld in pro-vaxxers en anti-
vaxxers. De anti-vaxxers zijn ten eerste geen anti-vaxxers. Als wij onszelf al een naam zouden willen 
geven, dan is dat de term ex-vaxxer of non-vaxxer. 
 
Ex-vaxxers zijn ouders die gestopt zijn met vaccineren. Dit is een aanzienlijke groep ouders die eerst 
in het volste vertrouwen hun kind hebben laten vaccineren, maar zijn gestopt omdat ze hebben erva-
ren dat vaccins ernstige, soms levenslange schade kunnen veroorzaken. 
 
Non-vaxxers zijn ouders die er bewust voor kiezen om hun kind niet te laten vaccineren. 
Het overgrote deel van de non-vaxxers is maanden- jarenlang bezig met onderzoek, en zeer goed ge-
informeerd voordat zij ertoe besluiten om hun kind niet te laten vaccineren. 
 
Discriminatie van ex-vaxxers en non-vaxxers in de media 
De provaxxers krijgen uitgebreid podium in de media om aan te geven waarom zij vinden dat de vac-
cinatiegraad omhoog moet. De ex-vaxxers en non-vaxxers krijgen geen ruimte om aan te geven 
waarom zij niet willen vaccineren (hoofdredenen: hun kind is door vaccins ernstig beschadigd; de vei-
ligheidsnormen ontbreken evenals objectief wetenschappelijk bewijs dat vaccineren veilig en effectief 
is; en de volledige, gespecificeerde, cijfers ontbreken eveneens). 
 
Discriminatie van ex-vaxxers en non-vaxxers in de nationale politiek 
Er is een schrijnend gebrek aan kennis onder de ‘pro-vaxxers’. Journalisten, artsen, Tweede Kamer-
leden, en andere ‘deskundigen’ zijn niet in staat om de ziektes te beschrijven die we ‘bestrijden’ (artsen 
herkennen ze zelfs vaak niet eens); de cijfers aan te halen van de mate waarin deze ziektes in Neder-
land voorkomen; de stoffen te benoemen die we inspuiten, laat staan de werking ervan, en meer. Het 
is onvoorstelbaar – van de deskundigen die beslissingen nemen, het vaccin inspuiten, ons erover ‘in-
formeren’, blijken er maar bitter weinig bereid te zijn om (buiten de informatie die zij beroepsmatig 
ontvangen) zich goed te verdiepen in het onderwerp. 
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Er zijn genoeg aanwijzingen om te denken dat de hetze in de media wordt gevoed door economische 
belangen en niet rust op medische gronden of een gevaar dat infectieziektes in Nederland grote aan-
tallen slachtoffers zullen eisen. En de discriminatie van ex-vaxxers en non-vaxxers in de media lijkt deel 
uit te maken van de strategie (niet de noodzaak) om ‘de vaccinatiegraad te verhogen’.  
 
Het Nederlandse vaccinatiebeleid wordt steeds meer beïnvloed door het Europese en zelfs mondiale 
vaccinatiebeleid die beide sterk worden beïnvloed door de belangen van het bedrijfsleven  
 
We hebben vrijheid van meningsuiting, maar wie afwijkt van de norm en zich dingen afvraagt, of vra-
gen stelt, wordt al snel iets genoemd. En daarna worden er maatregelen genomen om deze groep te 
bestempelen als gevaar voor de samenleving en monddood te maken. Vaccinbeschadigde kinderen 
tellen kennelijk niet mee in het hele verhaal over de ‘dalende vaccinatiegraad’.  
 
Lees verder: https://stichtingvaccinvrij.nl/brief-van-de-stichting-vaccinvrij-naar-het-col-
lege-voor-de-rechten-van-de-mens/ 
 
© Ellen Vader 
 
Meer informatie over vaccineren: https://stichtingvaccinvrij.nl/ 
Voor actueel nieuws, discussies, vragen, documenten, ondersteuning:  
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/ 
 
 

 

Het plastic gevaar 
 

Voorwoord 
Met mijn bedrijf Singor Content Marketing schrijf ik artikelen voor MKB-Nederland. Toen ik 
Anneke per e-mail meldde dat ik geïnteresseerd was om in te stappen bij Cloud Horizon, 
voegde ik dit artikel toe in de bijlage met de mededeling dat ik me al jaren druk maak om het 
plastic afval in de wereld. Zij mailde mij een dag later met de vraag of dit artikel in de nieuws-
brief van Project7-blad geplaatst mocht worden. Waarom meld ik dit, voorafgaand aan het 
artikel zelf? Omdat ik het eind 2016 geschreven heb voor een uitgeverij van huis-aan-huis 
kranten die in Leeuwarden, Drachten en Sneek verspreid worden. Daarom is het artikel zelf 
inmiddels qua kleine details, zoals leeftijden et cetera, wel wat gedateerd, maar in de grote 
lijnen is het uiteraard nog steeds actueel! 
 
Leo Singor.  

https://stichtingvaccinvrij.nl/brief-van-de-stichting-vaccinvrij-naar-het-college-voor-de-rechten-van-de-mens/
https://stichtingvaccinvrij.nl/brief-van-de-stichting-vaccinvrij-naar-het-college-voor-de-rechten-van-de-mens/
https://stichtingvaccinvrij.nl/brief-van-de-stichting-vaccinvrij-naar-het-college-voor-de-rechten-van-de-mens/
https://stichtingvaccinvrij.nl/brief-van-de-stichting-vaccinvrij-naar-het-college-voor-de-rechten-van-de-mens/
https://stichtingvaccinvrij.nl/
https://stichtingvaccinvrij.nl/
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
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Plastic in de lucht 

Dick Vethaak en Heather Leslie van Kennisinstituut Deltares en Instituut voor Milieuvraagstuk-
ken aan de VU in Amsterdam hebben ontdekt dat plastic deeltjes die in de lucht zweven een 
probleem kunnen worden voor de volksgezondheid. Dat plastic afval in de wereldzeeën een 
groot probleem is, wist ik al. En dat dat niet het enige probleem is qua plastic, wist ik ook. 
Maar dat plastic ons blijkbaar ook bedreigt via de lucht om ons heen, is nieuw voor mij. Het 
wordt dus hoog tijd voor een nader onderzoek. 
 

De geschiedenis van plastic  
Plastic ontstond bij toeval doordat rond 1820 piepschuim is uitgevonden. Maar veertig jaar 
later werd in 1860 het echte plastic uitgevonden wat men celluloid noemde en voornamelijk 
gebruikt werd voor fotorolletjes. Echt bruikbaar was het nog niet, omdat het alleen tegen lage 
temperatuur kon, erg brandbaar was en er kans was op ontploffingsgevaar. Tussen 1920 en 
1930 ontdekten scheikundigen hoe van aardolie plastic kan worden gemaakt.  
Aardolie is een mengsel van gemiddeld zo’n vijfhonderd verschillende stoffen. Na bewerking 
in een olieraffinaderij ontstaat Nafta. Hiervan wordt een soort basisplastic gemaakt door het 
te verwarmen tot negenhonderd graden Celsius. Chemische fabrieken maken daar weer met 
hoge druk en warmte verschillende soorten plastics van. 

 
Waar wordt plastic voor gebruikt? 
Bekende voorbeelden zijn: bij elektronica, in auto's, voor verpakkingen van producten, in al-
lerlei voorwerpen en meubelen in huis, bij geneeskunde, in onderdelen van gebouwen en in 
de voedingsindustrie in de vorm van onder andere plastic bekers, borden en bestek. Maar het 
wordt ook verwerkt in verzorgingsproducten zoals tandpasta, shampoo, douchegel, scrubs, 
deodorant, make-up, haargel, huidcrème, zonnebrandcrème, wasmiddelen en vloeistof voor 
contactlenzen. 
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Plastic in zee 

Plastic komt in zee via rivieren en doordat het er direct in gedumpt wordt. Door het draaien 
van de aarde, in combinatie met de heersende windrichtingen, zijn de oceanen constant in 
beweging. Er zijn vijf grote roterende zeestromingen. Dit zijn een soort reusachtige draaikol-
ken met een doorsnee van duizenden kilometers die gyres worden genoemd.  
 
Al het plastic wat in zee komt, wordt langzaam maar zeker naar het midden van deze gyres 
gezogen. Je hebt de North Pacific Gyre, de South Pacific Gyre, de Indian Ocean Gyre, de North 
Altantic Gyre en de South Atlantic Gyre. Ze liggen boven en onder de evenaar. Het plastic drijft 
niet alleen aan de oppervlakte, maar zweeft ook onder water. 
Het is een misvatting dat de gyres drijvende eilanden of tapijten van plastic zouden zijn. Het 
gaat wel om een verhoogde concentratie van plastic dat voor een groot deel uit hele kleine 
stukjes bestaat. Dan hebben we het over stukjes microplastics van een duizendste millimeter 
of zelfs nano plastics van een miljardste millimeter.  
 
De concentratie plastic wordt uitgedrukt in het aantal stukjes zwevend plastic per kubieke 
meter of het aantal drijvend plastic per vierkante kilometer. Om een beeld te krijgen van de 
omvang van deze gyres, en dus het drijvende plastic erin, nemen we de North Pacific Gyre als 
voorbeeld. In deze gyre past Nederland vierendertig keer.  
 

 
Hotspots 
Het probleem van de plastic soep, zoals het ook wel genoemd wordt, houdt niet op bij de 
wereldzeeën. Er zijn andere plekken waar de concentratie plastic ook groot, of zelfs groter is. 
Deze plekken hebben niets te maken met de circulerende zeestromen en worden hotspots 
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genoemd. We hebben het dan over de zogenaamde binnenzeeën zoals de Middellandse Zee, 
de Zwarte Zee en de Oostzee.  
 
Als voorbeeld nemen we de Middellandse Zee. Aan de ene kant is er een constante toevoer 
van plastic via de rivieren die erin uitmonden en vanuit de kuststeden. Aan de andere kant is 
de verbinding met de Atlantische Oceaan door de Straat van Gibraltar zo nauw dat het plastic 
nauwelijks weg kan. Het plastic dat eenmaal in de Middellandse Zee belandt, verdwijnt dus 
niet. Voor de Middellandse Zee is een gemiddelde van honderdzestienduizend stukjes plastic 
per vierkante kilometer gerapporteerd. Verder gaat het wereldwijd om baaien waaraan grote 
steden liggen, plekken waar rivieren in zee stromen, industriële kustpopulaties en plekken of 
eilanden waar verschillende oceaanstromen bij elkaar komen.  
 

Honderdvijfenzeventig miljoen ton aan plastic afval 
Een Amerikaans onderzoeksteam van het National Center for Ecological Analysis and Synthesis 
(NCEAS) heeft op basis van wereldwijde kustpopulaties onderzoek gedaan naar de hoeveel-
heid plastic wat jaarlijks in zee terecht komt, en komt uit op ruim twaalf miljoen ton. Deze 
hoeveelheid schijnt dertien keer de oppervlakte van Amsterdam met plastic tot aan onze en-
kels te kunnen vullen en dit getal neemt de komende jaren alleen maar toe! Dit heeft te maken 
met populatiegroei en economische groei, vooral in stedelijke gebieden en in zich ontwikke-
lende Afrikaanse landen. Hierdoor zou er tot 2025 gemiddeld nog eens honderdvijfenzeventig 
miljoen ton aan plastic afval in de oceanen bijkomen. 
 

We consumeren plastic  

Als er zoveel plastic in de zeeën voorkomt, is het niet meer dan logisch dat de mens door 
consumptie van vis, zeker door de stukjes micro- en nano plastics, ook plastic binnen krijgt. 
Dit wordt bevestigd door Dick Vethaak: “We krijgen steeds meer plastic deeltjes binnen via 
zee voedsel. Aan die deeltjes kunnen giftige stoffen als pcb’s plakken die, net als bacteriën, 
een bio film op plastic vormen. Zo krijgen we dus niet alleen plastic binnen, maar ook nog eens 
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andere giftige stoffen die door het plastic als een spons uit het zeewater opgenomen worden.” 
Vethaak voegt eraan toe dat in honing en melk ook fijne plastic deeltjes gevonden worden.  
 

We ademen plastic in 
Volgens het recente onderzoek van Dick Vethaak en Heather Leslie krijgen we via onze adem-
haling ook plastic deeltjes binnen die in de lucht zweven. Vethaak: “Denk aan slijtage van 
vloerbedekking in huis, van synthetisch textiel en van kunststof sportvelden. Jonge voetbal-
lertjes zien niet groen van het gras, maar zwart doordat er allerlei plastic afval in de sportvel-
den wordt gerecycled.”  
 
Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat plastic producten en plastic afval fragmenteren in mi-
croplastics en nano plastics. Volgens Vethaak en Leslie laten studies zien dat deze diep in de 
longen kunnen doordringen en ontstekingen veroorzaken. Vethaak: “Nano plastics kunnen 
ook celmembranen passeren, in het bloed terechtkomen en onder meer hersenschade en 
schade aan de placenta opleveren. Er zou veel meer onderzoek gedaan moeten worden naar 
wat plastic qua gezondheid doet met de mens. Kwantitatief onderzoek is er amper. Vreemd 
dat er bijvoorbeeld nooit concentraties fijn plasticstof binnenshuis zijn gemeten.”, aldus Vet-
haak. 
 

Er is ook goed nieuws 

Een paar jaar geleden schreef de nu tweeëntwintigjarige Boyan Slat op de middelbare school 
een werkstuk over een door hemzelf bedachte techniek om het plastic afval in de wereldzeeën 
op te ruimen. Nu heeft hij de leiding over tientallen mensen en lijken zijn ideeën van toen 
werkelijkheid te worden. Hij heeft een stichting opgericht onder de naam ‘The Ocean 
Cleanup’. Vorig jaar zomer voer hij met een vloot van dertig schepen van Hawaï naar San Fran-
cisco om te onderzoeken hoe groot de hoeveelheid plastic soep in de Stille Oceaan precies is. 
Er is een gebied van drie miljoen vierkante kilometer onderzocht. Volgens Boyan Slat zijn er in 
de drie weken die het onderzoek in beslag nam, meer metingen gedaan dan in de afgelopen 
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veertig jaar. Met de informatie hoopt Boyan vanaf 2020 binnen tien jaar tijd een derde van al 
het plastic uit zee te verwijderen.  
 
Hij bedacht op de middelbare school een techniek die op het eerste oog eigenlijk heel simpel 
lijkt. Met twee armen van zo'n honderd kilometer lengte maak je een V-vorm in de zee. Door 
de stroming wordt het plastic de armen binnengedreven en bij elkaar verzameld. Nadat on-
derzoekers en wetenschappers in het idee gingen geloven, stopte Boyan met zijn studie aan 
de TU Delft, startte de stichting en richtte zich volledig op zijn project. Langs de Nederlandse 
kust wordt momenteel het eerste honderd meter lange Cleanup systeem getest. Deze test 
helpt de ingenieurs om de risico’s op het grote werk te onderzoeken. In de tweede helft van 
dit jaar krijgt The Ocean Cleanup haar eerste installatie voor de kust van Tsushima, een eiland 
tussen Japan en Zuid-Korea. Deze installatie wordt twee kilometer lang en zal minimaal twee 
jaar gebruikt worden.  
 
Hierna zal Boyan zich focussen op de grootste schoonmaak ooit: de verwijdering van een 
derde van al het plastic uit de zee wereldwijd. Voor bovengenoemde tests heeft Boyan via 
crowdfunding twee miljoen dollar bij elkaar gekregen. Voor het echte werk vanaf 2020, wat 
naar schatting zo’n driehonderd miljoen dollar gaat kosten, heeft Boyan gezegd niet te zullen 
crowdfunden om dat geld bij elkaar te krijgen: "Aangezien het rondzwevende plastic in de 
oceanen zo'n dertien miljard dollar schade per jaar veroorzaakt, denk ik dat het geld wel komt 
zodra de techniek er klaar voor is." 
 
Bronnen: www.volkskrant.nl, www.plasticsoupfoundation.org, www.kennislink.nl, 
www.voordewereldvanmorgen.nl en www.nos.nl 
 

 

Plastic afval is momenteel een van de grootste proble-
men ter wereld. 
 

http://www.kennislink.nl/
http://www.kennislink.nl/
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Zoals je in het stuk hierboven hebt kunnen lezen is plastic afval een groot probleem. Als Pro-
ject7-blad dragen we graag ons steentje bij. Er wordt door een groep mensen op deze aarde 
aandacht besteed aan deze problematiek. 

 
Wij liepen op 27 januari tegen een geheel nieuw concept aan, dat juist die dag in Nederland 
werd geïntroduceerd.  
In Thailand werken wetenschappers al jarenlang aan een mogelijkheid om uit plastic weer 
olie te winnen.  
Eind februari is de eerste ‘plant’ op commerciële basis in gebruik genomen en is de eerste 
commerciële olie geproduceerd. 
Hoe een en ander werkt wordt in onderstaand filmpje haarfijn uitgelegd. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-o11KCoMGiA  
 
Dat dit ons ook persoonlijk iets kan opleveren is mooi. Hoe een en ander gaat, wordt uitge-
legd tijdens informatieavonden. Hieronder vind je de plaatsen waar dit de komende week 
gebeuren gaat. 
Voor wie is deze uitleg bestemd? 
Is het voor jongeren?  
Mensen van middelbare leeftijd?  
‘Ouderen’?  
Het is voor iedereen vanaf 18 jaar.  
  
Project7-blad zal de komende tijd aandacht blijven besteden aan de voorlichting over de po-
sitieve ontwikkelingen op dit gebied. 
Kom naar een lezing, laat je voorlichten en denk buiten je box! Hieronder vind je een over-
zicht van de informatiemiddagen/-avonden. 
 
Voel je welkom. 
Wanneer je mij aangeeft interesse te hebben kan het zijn dat ik later antwoord. We lezen in 
deze periode in elk geval elke avond de mail. Op de site staat ook een pagina aan dit verhaal 
besteed inclusief de agenda die in de komende tijd steeds zal veranderen dus je kunt zelf in 
de gaten houden waar wellicht ook lezingen komen.  

https://www.youtube.com/watch?v=-o11KCoMGiA
https://www.youtube.com/watch?v=-o11KCoMGiA
https://www.youtube.com/watch?v=-o11KCoMGiA
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Voorlopig zijn het onderstaande data.  
Anneke /anneke@project7-blad.nl  
 

Overzicht van informatieavonden over een mogelijke oplossing voor het plasticpro-
bleem: 

Datum Tijd Plaats Eventuele opmerkin-
gen 

Zaterdag 16 maart 2019 14.00 
uur 

Tiel  

Maandag 18 maart 2019 20.00 
uur  

Sneek  

Donderdag 21 maart 2019 20.00 
uur 

Nieuw-Vennep  

 
 

 

Colofon: 

Redactie:  Barbera Smit, Frank Bleeker 
 
Teksten: Anneke Bleeker, Lamija Dzigal, Arie de Groot, Barbera Smit, Ellen Vader, Loe Singor 
 
Foto’s: Anneke Bleeker, Arie de Groot, Ellen Vader, Leo Singor 
 
 

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 GVL-locaties:  
(Frank Bleeker) 

Mail naar: Frank@project7-blad.nl 

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

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl   
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