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Voorwoord
De zon schijnt en ik zit heerlijk op mijn ligstoel het voorwoord te schrijven. Wat is het leven
toch GOED! Ik ga deze keer geen samenvatting maken van de nieuwsbrief, maar nodig jullie
uit deze op je gemak te lezen. Pak je laptop of print de nieuwsbrief uit, ga lekker zoals ik de
tuin in en neem de tijd . . .
Het stemt mij positief dat studiegroepen zelfstandig draaien en de behoefte om elkaar te ontmoeten blijft bestaan, ook als Anneke 2.500 km verderop zit. Voor de lezers die pas de nieuwsbrief krijgen. Anneke is ongeveer vijf jaar geleden gestart met studiegroepen door het hele
land. Om op een toegankelijke en goedkope wijze informatie te delen op een gezellige manier.
‘Iedere studiegroep heeft zijn eigen specifieke karakter en thema’s’, zie verderop in de nieuwsbrief. Iedereen kan zich hierbij aansluiten. Dus woon je in de buurt en gaat het kriebelen om
zelf ook van alles te maken met gelijkgestemden. Mail ons gerust en voel je welkom!
Woon je uit de buurt maar spreekt een studiegroep je aan? We ondersteunen je graag met
het opzetten van een eigen groep in de regio. Wat heb je daarvoor nodig?
Recept studiegroep
1 zakje enthousiasme
1 kopje liefde
1 ons bereidwilligheid
½ kopje humor
3 el eenvoud
1 pond zelfvertrouwen
2 el doorzettingsvermogen
4 druppels ontspanning.
Ik wens jullie veel leesplezier toe!
Pozdrav,
Lamija
‘Studiegroep’ moet je natuurlijk ook weer niet te letterlijk nemen, het is leuk om uit te vogelen welk plantje dit nu is dat
we met de wandelende studiegroepen tegen kwamen.
Ook Anneke haar antwoord maakt veel duidelijk☺.
“Anemoon is ook mijn gedachte, of boterbloem. Beiden hebben een grote familie maar vallen ook allebei onder de Ranonkelfamilie. Ik heb een plantenboek bij me omdat we in landen buiten Nederland ook weer andere soorten tegenkomen.
Kijk ik bij de geel bloeiende planten komt dit blad niet voor maar zie ik wel overeenkomsten
met beide soorten, anemoon of boterbloem. De bos boterbloem ziet er ook weer anders uit
qua blad dan het soort wat we nu weer hoog op de stelen tegenkomen. Maar is weer niet dit
blad op de foto. Schiet lekker op☺. Ik durf wel hardop te zeggen een soort binnen de Ranonkelfamilie is”.
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Studiegroep Exmorra, 20 maart 2019
Deze keer, maar ook voor de allereerste keer, was Anneke hier niet bij aanwezig.
Zij dacht aan ons vanuit het verre Georgië en wij dachten aan haar.
Deze middag werd door Anneke in vol vertrouwen overgedragen aan Marja en Joke, en wat
hebben zij er een fijne invulling aan weten te geven.
Dit keer betrof het een volledige damesgroep, de heren lieten helaas (met geldige reden) verstek gaan.
Door Joke werden we telkens op een zachte manier, met een fijn klinkende klankschaal, “bij
de les” gehaald. Wat erin resulteerde dat wij haast op onze tenen naar onze plek liepen en
zacht gingen praten. Jaja, het werd géén kippenhok.
Het was ook een bedrijvige middag waarin we vier verschillende zaken hebben gemaakt.

Allereerst maakten we een tandpoeder, te gebruiken als tandpasta al dan niet in combinatie
met kokosolie. Heerlijk geurend, ook door de toegevoegde etherische olie.
Thuis hadden wij al vier biologische aardappelen moeten schillen.
Niet de aardappelen waren nodig maar de schillen. Deze werden nu gekookt en het aftreksel hiervan samen met druppels
rozemarijn in flesjes gedaan. Dit is onze haarlotion voor de komende haarwasbeurten.
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Bijenwasdoekjes hebben we ook gemaakt, van leuke katoenen lapjes met ingestreken bijenwas. Deze doekjes zijn ongeveer een jaar lang te gebruiken om voedsel in te bewaren,
denk bijvoorbeeld aan boterhammen in plaats van in plastic
boterhamzakjes. Deze bijenwasdoekjes zijn lucht- en vochtdicht en bacterievrij.
En als vierde onderwerp
maakten wij een natuurlijk antibioticum van o.a. knoflook,
ui, kurkuma, rode peper en
mierikswortel. Dit staat nu eerst 2 weken te trekken.
Natuurlijk werd deze middag ook een “plant van de dag” behandeld. Dat werd de eik, hier was heel veel informatie over
gevonden. Heel veel verschillende soorten, wat je kon gebruiken, thee maken, medicinaal gebruik etc. Maar ook bijvoorbeeld dat er vroeger onder de eik “recht werd gesproken”.
De inwendige mens was dit keer ook niet vergeten. Bij de koffie/ thee hadden wij appelcake,
courgettebrood en notenkoek. Jammie!
Na de drukke werkzaamheden sloten wij de middag af met een overheerlijke linzensoep, met
als speciale smaakmaker kardemom. De soep werd begeleid met een broodje met eigengemaakte kruidenboter. Deze boter was verrijkt met daslook, zevenblad en een enkel blaadje
speenkruid.
N.a.v. het broodje bij de soep kwamen ook de koolhydraten
nog even aan bod en werd er eiwitbrood in diverse smaken
tevoorschijn getoverd vanuit de keuken. We kregen te horen
dat dit in Duitsland volop te koop is en in Nederland via de
webshop van diverse supermarktketens. Dit brood bevat bijna
geen granen en is er in diverse smaken, o.a. met noten.
Ook had een van de dames nog een heleboel daslook, vers
geplukt, meegenomen. Ieder kon voldoende mee naar huis
nemen.
Tja en wat doe je dan de volgende dag thuis.
Er stonden nog vier aardappels (geschild) onder water in een pannetje in de koelkast.
Dan bedenk je een stamppotje!
Aardappelen gekookt met wat Keltisch zeezout en weinig water, zodat je de aardappelen niet
hoeft af te gieten en er geen vitaminen verloren gaan.
Twee uien gesnipperd en zachtjes gefruit in een lekkere klont roomboter.
Vervolgens anderhalve puntpaprika in stukjes toegevoegd.
Ik had ook nog een half doosje kastanjechampignons staan die wel op konden, dus ook toegevoegd.
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Deksel op de pan en zachtjes gesmoord.
De daslook in stukjes heel even mee gewarmd.
De gare aardappels fijngeprakt met een vork en dit door het
mengsel geschept.
Oh, ik had ook nog geraspte kaas staan. Kon er ook nog wel
door.
En… het smaakte heerlijk!
Ik ga ervanuit dat alle dames het erover eens zijn dat het een
heel fijne middag was in een superfijne sfeer.
Dit weet ik wel zeker!
Kea van der Werf, Foto’s Marja Frederiks
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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
stinzenplanten 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. 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 daar 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 permacultuur-initiatieven zag ze vooral moestuinen.
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“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/voedselbos-leeuwarden/
De volgende wandeling staat gepland op zaterdag 1 juni aanstaande in Heeg.
We bezoeken dan het Heempark. Opgeven bij Anneke: Anneke@project7-blad.nl
Wat is zo’n dag toch leerzaam.
Barbera Smit
Foto’s, Jan, Janny en Barbera

8

9

Wandeling studiegroep Limburg
Donderdag 4 april is de eerste ontmoeting weer geweest in Limburg van de wandelende studiegroep.
Het was een prachtige dag het weer was perfect om een mooie wandeling te maken.
We kwamen samen op Landgoed Bleyenbeek
een erg mooie locatie bij een ontzettend mooie
ruïne, gelegen in de gemeente Afferden Noord
Limburg.
We waren maar met een klein groepje omdat
verschillende personen nog iets anders hadden
die dag. Maar we waren er het samen over eens
dat we blij waren erbij te zijn het deed ons goed
om samen te zijn in de natuur en te zien wat er
zoal allemaal aan het groeien is om deze tijd.
Nu ik dit schrijf ontrollen zich hier de lindenboom
blaadjes; één voor één en wordt de wereld
steeds groener. Héérlijk te voelen dat de lente
weer volop in de lucht hangt.
We zijn de dag gestart met een kop koffie in de mooie gelegenheid om elkaar even een beetje bij te kletsen na de voorbije wintermaanden. Er is in dit mooie gebied volop gelegenheid om te
wandelen, zo lang en zó veel als je zelf wilt. Wij maakten onder
leiding van Riet Kool een mooie wandeling rondom en op een
plek waar we prachtig zicht hadden op de Maasduinen.
Wat mij daar persoonlijk op viel was dat er een horizon te zien
was zonder zendmasten en dat soort zaken.
Ik benoemde dat en toen bleek dat de mensen zich daar erg hard
voor ingezet hadden, omdat er anders de nodige masten inmiddels wél gestaan zouden hebben. Het was zo een mooi uitzicht
en noemenswaardig dat er gelukkig steeds meer ook op dié manier gedacht wordt.
Het was zeér de moeite
waard.
Zoals gestart met een drankje zijn we geëindigd met een
héérlijke kop soep. Niet omdat dat moet maar omdat we
daar samen nog wel zin in hadden ☺
Al met al een geslaagde dag zo samen.
In de middag liet zelfs de zon zich nog even zien, grappig
dat het op de terugweg in de auto regende terwijl wij fantastisch weer hadden tijdens wandeling . . .tja . . .
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De volgende gelegenheid is donderdag 2 mei. Wij nodigen jullie van harte uit mee te wandelen
in het prachtige natuurgebied in Nationaal Park de Grooten Peel. Wat we nu al kunnen verklappen is dat dit een erg mooi gebied is om te wandelen en te kijken wat er zoal aan eetbaar
te groeien staat.
Graag tot dan ☺
Petra Wilmsen
Foto’s Jeanne Peters

Japanse duizendknoop
De exoot dat niet met gif bestreden hoeft te worden.
Ze zijn overal, langs wegen, in tuinen en op vervallen stukken grond. Dan heb ik het over de
Japanse duizendknoop, de kruid die niemand terug weet te dringen. Gemeentes weten niet
wat ze ermee aan moeten. Ze schoffelen het weg, spuiten ze plat of zetten de fik erin. De
exoten zijn niet weg te krijgen zonder de natuur en het milieu te beschadigen. Wat ze niet
weten is dat deze plant in zijn jonge fase erg goed eetbaar is.
Zorg wel dat je eerder bij de Japanse duizendknoop bent
dan de gemeente.

Japanse duizendknoopmoes klaarmaken als rabarbermoes
Op de foto is een stengel te zien met een groene kleur en
rode blaadjes.
Wanneer je deze stengels ziet verschijnen kan je ervan uitgaan dat er meer komen. Pluk ze of snij ze af, was ze vervolgens goed met water. Na het wassen kunnen de bladeren van de stengels worden gehaald.
Daarna de stengels in stukjes snijden. Dan kook je de stukjes rustig en blijf erbij! Het koken gaat aardig snel.
Roer regelmatig totdat het een mooie moes is. Je kunt suiker en kaneelpoeder toevoegen om de smaak minder zuur
te maken. Dat komt door de grote hoeveelheid vitamine
C, die in de jonge stengels zit.
Daarna kan de moes overal bij gebruikt worden: bij een
toetje of zoals ik deed bij het ontbijt en de havermout.
De moes is erg gezond en zo makkelijk te maken, onthoudt dat de exoten bestreden kunnen
worden door het te verwerken als wildplukdelicatesses en niet met gif . . . !!
Jochem
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Hoi lieve mensen
Ik voelde pijn en wilde de spelletjes niet meer mee spelen, trok mij terug, en hing zelfs luxaflex
voor het raam alsof ik uit wil stralen: Laat mij met rust, ik wíl de degens niet meer kruisen.
Het viel mij nu pas op dat er veel huizen zijn waar schermen voor de ramen zitten.
Vanachter deze (beeld)schermen kijk ik naar de wereld door een venster waardoor mijn blikveld gekaderd wordt.
Door mij af te schermen komt er minder binnen van de boze
buitenwereld en voel mij daardoor veiliger in mijn eenzame
gevangenis. En door minder te dragen kan ik weer meer verdragen. Lukt het mij vaker om meer een toeschouwer te
zijn, proberen zonder oordeel neutraal te aanschouwen zonder er in mee te gaan.
Helaas heeft er niet in mee gaan als keerzijde er ook niet bij
te horen. Heb nu een soort vrijheid gecreëerd om mij te verdiepen en te specialiseren.
Echter als ik mij specialiseer en mijn focus gericht houd op
mijn stukje van het geheel dan lijkt de wereld ook onwerkelijk
en gefragmenteerd. Het geheel niet kunnen begrijpen of
overzien geeft ook een onveilig gevoel. Angst zorgt voor ontzag maar het verdringt de liefde.
Maar ik ben net een junk en heb eigenlijk elke dag wel een
keer iets van liefde nodig vanuit diezelfde boze buitenwereld,
waar ik nu geen deel van uitmaak.
Met heimwee terugverlangen naar toen er enkel liefde was doet ook pijn.
Ik probeer het te begrijpen maar het is nog ongrijpbaar, dus loslaten is het devies.
Want als ik mij een slachtoffer voel voed ik daarmee de groei van de kwaadaardigheid.
Enkel door liefdevol te denken, te spreken en
te doen wordt het lichter op aarde.
Enkel liefde is in staat om het deksel van de bodemloze put af te halen en de losgelaten demonen te aanvaarden.
Dat er nu zoveel onthullingen zijn, zoveel oud
zeer aan de oppervlakte komt, kan alleen maar
gebeuren doordat er nu weer zóveel liefde op
aarde is gekomen dat we nu in staat zijn om
onze demonen onder ogen te komen.
Maar ik ben een toeschouwer . . .
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Ik zal naar buiten moeten treden, gelijkgestemde vinden, gelijken trekken
elkaar tenslotte aan en vormen clusters dus dat wordt een kleurrijk tafereel. Maar ik voorzie die clusters alweer pijnlijk in botsing komen met hun
tegenpolen (vrije mensen zonder kader?), verlangend de lessen in harmonie opzoekend.
Het is moeilijk om te accepteren dat iedereen uniek is en we dus nooit echt
hetzelfde kunnen zijn en daardoor elkaar nooit helemaal kunnen begrijpen
waardoor een stukje eenzaamheid
blijft bestaan.
Doch wanneer ik mijzelf afzonder en al-één ben met de schepping voel ik mij wel totaal gekend
en veilig in verbinding.
Als ik mezelf maar zou begrijpen… dat zou al veel helpen om zelfliefde te ontwikkelen.
Zolang ik niet beter weet probeer ik maar om zo met mijzelf om te gaan zoals dat ik dat met
een jong hondje zou doen.
Gek eigenlijk dat we rapporten schrijven, statistieken en
protocollen maken, een kader maken waarbinnen iedereen moet passen. Maar já streven naar uniformiteit geeft
duidelijkheid, een veilig gevoel omdat we zo wel grip op
het leven lijken te hebben. Zo is iedereen gelijk en dus
voorspelbaar.
Tegen afwijkingen beschermen we ons met extra regels
en voor wie het niet lukt om binnen het geheel van die
regels te functioneren ontwikkelden we therapieën en
straffen. Wie de mal niet past wordt aangepast, buitengesloten of zelfs opgesloten.
Gelukkig ben ik helemaal vrij om de juiste
keuze te maken voor medicijnen die mij helpen om mezelf niet te zijn zodat ik netjes, zoals ieder normaal mens, weer in het kader
pas.
En dat is alleraardigst.
Liefs, Arie
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Wat ik graag wil delen
Beste 7-blad fans,
Ik bracht afgelopen maandag met een vriendin een bezoek aan
boomkwekerij Jan Mouws in Wernhout. Jan kweekt Naturaplanten; dit zijn persoonlijk geselecteerde planten die op jouw
(gezondheid) werken, je hierin ondersteunen (energetisch).
Een paar jaar eerder ben ik al bij hem geweest en inmiddels heb
ik al wat Naturaplanten in mijn tuin staan. Nu heb ik weer een
mooie blauwe druif mee gekregen en een destillaat, want deze
maakt Jan ook net als oliën uit de planten, allemaal om je te
ondersteunen in wat jij nodig hebt.
Ook is er een prachtig Maria labyrint vlakbij de kwekerij, op
loopafstand waar je overheen mag lopen (met slofjes aan) en
wat heel veel met je doet. Ik heb een aantal jaar geleden dit
Marialabyrint gelopen en nu afgelopen maandag weer en het
was een wereld van verschil. Ik voelde me nu veel meer ontspannen en krachtiger dan een aantal jaren terug. Toen ervaarde ik het labyrint als heel verwarrend en nu veel relaxter.
Erg mooi om te voelen.
Ook heb ik dit keer na het Maria labyrint door het bomenlaantje
gewandeld (voor de eerste keer) en dit was zo’n mooie ervaring. Ik voelde me bijna ‘opgetild’
door de Sequoiadendron bomen. Alsof ik een minutenlange omarming kreeg, heel liefdevol.
Heel bijzonder!!
Ook is er een Natura helingspark wat je kunt lopen onder begeleiding van Jan. Dat heb ik nog
niet gedaan maar ga ik beslist een keer doen!
Kortom erg de moeite waard om deze plek eens te bezoeken, het is een cadeau voor jezelf
want of je het nu wel of niet ter plaatse bemerkt, een stukje heling brengt het je zeker.
Boomkwekerij Jan Mouws
Grote Heistraat 23
4884 JA Wernhout
www.naturaplants.nl
www.maria-labyrint.nl
www.mouws.nl
Foto’s: Het Bomenlaantje en
vrucht Sequoiadendron
Lieve groet,
Anita
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Gezond Verstand Lezing Sneek
Lieve mensen, zondagmiddag 28 April komt Janneke Monshouwer naar de Gezond Verstand
Locatie Sneek voor een lezing met het onderwerp:
Klimaat, Energie en Werelddictatuur of kiezen we voor Moeder Aarde
Hoe kunnen we ons als mens ontwikkelen als propaganda wordt
verheven boven feiten? Hoe kunnen onze beschaving en cultuur overleven en zich verder ontwikkelen?
Deze lezing en het derde Ander Nieuwsboek gaat over de
geschiedenis van de discussie over de zg. Overbevolking,
Weermanipulatie, Opwarming van de Aarde, Chemtrails,
Straling en 5G, grootschalige bomenkap, gemanipuleerde
voeding en artificiële intelligentie. Wat is het werk van de
Verenigde Naties, alles op weg naar een Nieuwe Wereld
Orde en Wereldregering? Mensen slaven van het systeem?
JANNEKE MONSHOUWER lid NVJ (Nederlandse Vereniging
van Journalisten), werkte ruim 30 jaar voor de Nederlandse
TV, vanaf 1965 als Journaal-producer en vanaf 1968 als freelance onderzoeksjournalist (research), documentairemaakster en TV-programmamaakster voor de NOS en meerdere publieke omroepen (die nu helaas niet meer bestaan): Teleac, IKON, RVU, NOS School-TV en ook:
NCRV, Wereldomroep. Al haar werk heeft met educatie en informatie te maken.
PRO LIFE: Laten we de ‘vergeten’ kennis weer boven halen, leren
over de wetten van de Schepping en het Leven: de kosmische,
universele wetten van de natuur, het planten en onderhouden
van bomen en anderzijds: de gevolgen van het menselijk ingrijpen dat tegen de natuur ingaat.
En dan dit: waarom willen mensen die geen verstand hebben van de natuurwetten kernenergie? Kernenergie hoort
niet bij de Aarde, want de Aarde kan het niet verwerken. Net
als plastic.
Met meer feitenkennis en inzicht kunnen we andere keuzes maken.
Laten we onze creativiteit en ondernemerszin inzetten voor het welzijn van Moeder Aarde,
onze omgeving en iedereen.
Jullie zijn van harte welkom op deze lezing, wel graag even aanmelden:
b.e.smit@wxs.nl
Inloop 13.30 uur, de lezing start 14.00 uur, kosten € 10,00 exclusief koffie/thee
Barbera
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De mazelmania . . .

De afgelopen twee weken werden we overspoeld met berichten over de 'uitbraak van de levensgevaarlijke mazelen'.
De mediacampagne begon met het verslag van een uitbraak van 3 kinderen met de mazelen
in een Haagse crèche op 1 april. En de volgende dag, alsof men erop wachtte, lezen we dat er
haast gemaakt moet worden met de vaccinatiewet! De tijd begint te dringen, want maar 92%
van de kinderen is beschermd, en het moet kennelijk 95% zijn.
Helemaal helder is het niet, want zelfs als 95% van de kinderen beschermd zijn, dan hebben
we nog een paar miljoen volwassenen die het virus kunnen oplopen en verspreiden. Staatssecretaris Blokhuis heeft zich laten voorlichten en relativeerde in de pers opmerkelijk genoeg
ook het geloof in de kudde-immuniteit: 'Zelfs bij een 100 procent dekkingsgraad is een dergelijke besmetting mogelijk'. De staatssecretaris beschouwt het vaccineren intussen wel als een
'daad van naastenliefde' en een 'instrument van God'.
Anderen deden er nog een schepje bovenop:
→ Viroloog Ab Osterhaus - Kinderen worden doodziek van mazelen. En 'daarnaast vindt het virus elk
kind dat niet gevaccineerd is of geen mazelen gehad heeft.'
→ GGD - Mensen moeten zich realiseren dat mazelen echt geen griepje is maar een levensgevaarlijke
ziekte.
→ Hester Zitvast (Telegraaf) - Het moedwillig in gevaar brengen van kinderen - omdat je slechts luistert
naar je holistische, linksdraaiende vriendin van de grachtengordel - mag niet langer zonder gevolgen
blijven.
→ SP-Kamerlid Maarten Hijink - 'Mazelen is gewoon een heel gevaarlijke ziekte'.
Zouden de beleidsmakers en journalisten enig idee hebben van wat het gevolg is van deze mediahype
en de aangekondigde plannen over dwangmaatregelen binnen familie- en vriendenkring van jonge
ouders die twijfelen over het nut en de veiligheid van vaccinatie? Verdeeldheid binnen het gezin, verlies van vriendschappen, familieruzies, onbegrip, een gesloten deur voor kraambezoek, kinderen die

17

zich op school niet meer veilig en gediscrimineerd voelen. We zien elke dag de verhalen voorbijkomen.
Valt dit dan ook onder 'naastenliefde', meneer Blokhuis?

Zou het niet eerder een daad van naastenliefde zijn om de burger eerlijk voor te lichten? En
mogen de ouders van die 100 (honderd!) kinderen per jaar die de gevolgen kennen van een (door het
Nederlandse Lareb volgens de internationale criteria als 'ernstig' beschouwde) bijwerking nà het vaccineren alstublieft ook eens gehoord worden en een stem krijgen?
En intussen krijgt de 'plotseling uitgebroken bofuitbraak onder volledig gevaccineerden' nu weer de
volle aandacht in de pers met het dwingende advies om toch maar te vaccineren . . .
Lees verder: 'Een chronologisch overzicht van twee weken mazelenmania' (en u mag kiezen of u erom
wilt lachen of huilen):
https://stichtingvaccinvrij.nl/chronologisch-overzicht-van-twee-weken-mazelmania-in-de-mediau-mag-kiezen-of-u-erom-wilt-lachen-of-huilen/
En dit is nog niet alles. Met de hype die de eerste twee weken van april 2019 gaande is geweest in de
media over het ‘gevaar’ van de mazelen, is het des te shockerender te moeten constateren hoe weinig
aandacht er is voor de bijwerkingen van het mazelenvaccin. Bekijk het filmpje met een uitleg over de
testresultaten van het BMR-vaccin (Nederlands ondertiteld).
Meest opvallende op 5:52: ‘Bovenste luchtweginfecties en maag- en darminfecties werden bij zo’n 55%
en 40% van de gevaccineerden gerapporteerd.’
https://stichtingvaccinvrij.nl/highwire-3-must-see-fragment-shockerende-onderzoeksresultatenvan-bmr-vaccins-vrijgegeven/

© Ellen Vader
Meer informatie over vaccineren:
https://stichtingvaccinvrij.nl/
Voor actueel nieuws, discussies, vragen en ondersteuning:
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/

Ingezonden
Aanrader
Grote aanrader om naar deze documentaire te kijken.
Weet dat 5G een zeer gevaarlijk wapen is en ook geruime tijd als wapen gebruikt wordt bij
het uitdrijven van bijv. protestanten.
https://youtu.be/ol3tAxnNccY
Ze kunnen met 5G zelfs 1 persoon heel gericht over een periode van bijv. 2 jaar kanker bezorgen of een andere aandoening. Zeer sluipsgewijs mensen uitschakelen is dus mogelijk.
Wordt het niet eens tijd om je smartphone weg te gooien!?
En daarbij op te staan en degenen verantwoordelijk te stellen. Daarom is www.inpowermovement.com in het leven geroepen om hiertegen te ageren.

18

Wat een geweldige eerste bijeenkomstdag van project
7-blad in het lenteseizoen!
Het seizoen van ontwaken, ontkiemen, groei en een nieuw begin.
Het begin van een 6-delige serie bijeenkomsten, nieuwe ontmoetingen, nieuwe kennis, maar
vooral met elkaar beleven, uitwisselen, delen en genieten. Samen groeien en bloeien!
Een mooie groep mensen kwam vandaag, 7 april, samen op het Vrouwenhof in Huijbergen.
De zon liet zich van zijn beste kant zien, we mochten ons laven aan zijn warmte en we genoten
hier intens van.
We werden hartelijk welkom geheten door onze gastvrouw Cecile van Agtmaal. Ze vertelde
ons over de nieuwe ontwikkelingen in en op haar tuin. Ze heeft een mooi stukje geschiedenis
opgeschreven over het Vrouwenhof. Ook is er sinds enkele maanden een nieuwe bewoonster
op het Vrouwenhof; haar naam is Sietske, een lieve, rustige en vriendelijke hond.
Cocky vertelde wat over het programma van deze middag. Anita had lekkere chocoladecake
en worteltaart gebakken waar we van proefden. Het vuur zorgde voor een heerlijke geur en
de sfeer van buiten zijn en beleven.
Terwijl de kinderen zich goed vermaakten in de tuin, lekker op hun blote voeten in het zand
speelden en Dirk een oogje in het zeil hield op het vuur, gingen we op pad door de tuin en het
natuurgebied eromheen. We zagen planten die zich nog maar net boven de grond lieten zien
en sommigen die al volop bloeiden met hun prachtige kleuren. We zagen lelietjes van dalen
(niet te verwarren met daslook), een hoek met zevenblad en een weiland vol met paardenbloemen. De gele citroenvlinder vloog een stukje met ons mee. We bespraken met elkaar
welke planten er eetbaar zijn, hoe je ze kan verwerken in een maaltijd en hoe ze ons nog meer
kunnen helpen bij een gezond leven. Het was erg mooi om te zien dat we elkaar konden aanvullen en zo samen onze kennis vergrootten.
Daarna gingen we aan de slag met de zaadbollen.
Er was rivierklei, verse compost en zaden uit
ieders tuin. Iedereen deed enthousiast mee.
Het was heerlijk om met onze handen in de
klei en compost te kneden, draaien en voelen. Een mooie activiteit om letterlijk te
gronden. De wormen zetten we weer vriendelijk terug in de natuur.
We voegden een vrolijke zadenmix toe en
creëerden zo krachtige zaadbollen. We verpakten de zaadbollen in koffiefilterzakjes, dit
riep bij velen nostalgische herinneringen op.
We bedachten waar we deze bommen los
konden laten om uit te kunnen groeien tot
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weelderige bloemen; in onze eigen tuin, plantsoenen in de buurt, rondom een lantaarnpaal
of bij je werkplek.
Met onze zaadbollen maken we de wereld
weer een stukje mooier!
Er was ook een plantenruiltafel waar ieder wat
van mee mocht nemen. De kerrieplanten gaven een heerlijke aroma af. Ook Cecile had nog
wat stekjes in haar tuin. Ze liet me de plant
met de onheilspellende naam duivelswandelstok zien, een plant met stekels op zijn
stam, waarvan de bloemen bijen aantrekken.

Van buiten zijn krijg je meestal honger dus ook
aan de inwendige mens was weer gedacht.
Nelleke had voor een rijkgevulde soep gezorgd
en er was stokbrood.
Helaas kon Ellen er deze middag niet bij zijn, maar ze had wel voor heerlijk gevulde pannenkoekjes, waarvan de naam me ontschoten is, gezorgd, dus op die manier was ze er toch ook
een beetje bij.
Er ontstonden ook ideeën voor de invulling van volgende bijeenkomsten.
Kortom een inspirerende middag!
Tekst en foto’s Nicole IJzermans
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Studiegroep Alkmaar maakt een medicijnbuidel
Vandaag 7 april hebben we bij de studiegroep Alkmaar een medicijnbuidel gemaakt.
We begonnen met een lekkere kruidenthee buiten in het zonnetje en informatie delen over de knoflook met elkaar. Toen
aan de wandel en allerlei kruiden gezien, witte, gele en paarse
dovenetel, madeliefje, paardenbloem, ereprijs, speenkruid, zuring enz.
Dit ging door de kruidenboter met knoflook en Irene had daar
een erg lekker brood bij gebakken. Na een meditatie gingen we
stil aan het versieren van de buidel, vervolgens vullen met kruiden en edelstenen, wensen geschreven op laurier en dat met
persoonlijke dingetjes in de buidel. Nog even over de volgende
keer gehad.
5 mei gaan we limonade proeven en zaadbommen maken en
delen we informatie over de vlier.
Heb je nog zaad, mag je dat meenemen voor de zaadbommen!!
Ook is het leuk om met elkaar stekjes van planten en zaden onderling te ruilen!!
Jenny
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Weer een mooie dag, wel een stuk kouder.
Ook voor de wandelende studiegroep op woensdag 10 april in Friesland vroeg Anneke mij de
honneurs waar te nemen. Opnieuw een superleuke, leerzame en inspirerende dag.
We startten bij Afke in Nijland met koffie en lekkere koek. Eerst bijkletsen, de eerste keer weer
dat de groep bij elkaar kwam in dit nieuwe seizoen.
In de planning stonden Jongemastate in Raerd en Vijversberg in Tietjerk. Al pratende hebben
we besloten Tietjerk te bewaren voor de volgde keer en zijn we na de koffie vertrokken naar
Epemastrate in IJsbrechtum, een plaatsje dat tussen Nijland en Sneek ligt.
Winnie had de plant van de dag voorbereid, ‘look zonder look’, we kwamen deze ook diverse
keren tegen tijdens onze wandelingen.

Epemastate, is een landgoed met een rijke historie, intussen een rijksmonument en in particulier eigendom van een adellijke familie. De kern van Epemastate dateert van 1625, het huis,
de poort en de gracht van 1652. Men heeft voor de exploitatie van de State samenwerking
gezocht met het van der Valk hotel in Sneek. Je kunt er terecht voor bruiloften en partijen en
vergaderingen et cetera.
Het park rondom de State is het gehele jaar door voor publiek geopend, in het voorjaar bloeien
er diverse stinzenplanten.
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Prachtig om te zien zijn een aantal appelbomen
waarin mistletoe ook wel maretak genoemd
groeit. De bessen zijn voor mens en dier giftig.

Onze lunch nuttigden we zittend op een houten
bruggetje in het park.

Vervolgens ging de reis naar het park van Jongemastate in Raerd. De State zelf is helaas verloren gegaan, het poortgebouw staat er nog, de contouren van de State worden met corten
stalen platen aangegeven.
Het park is rijkelijk begroeid met
stinzenplanten, zoals winterakoniet, lenteklokje, speenkruid,
voorjaarshelmbloem, holwortel,
bostulp, Italiaanse aronskelk en
keizerskroon en daarnaast vonden
we rijkelijk Zevenblad. Het park
wordt beheerd door de huidige eigenaar it Fryske Gea.

Dit park stond op een open ruimte en het was er door de schrale wind behoorlijk koud. We
hebben ons op de terugweg naar Nijland bij van der Valk in Sneek opgewarmd met een kop
koffie.
Een mooie dag en de moeite waard.
De volgende keer, woensdag 29 mei, staat er een bezoek aan Park Vijversburg in Tytsjerk op
de agenda. Wil je ook een keer mee? Meld je aan bij anneke@project7-blad.nl
Barbera Smit
Foto’s Winnie, Janny en Barbera
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Bij Studiegroep Schagen stond Zevenblad centraal
Vandaag, 12 april, stond het zevenblad centraal bij de studiegroep.
Deze keer was het bij Corien. We hadden allemaal opgezocht waar
zevenblad goed voor is vooral tegen urinezuren zoals jicht ook goed
om te ontgiften.
Corrie had een heerlijke taart gemaakt met oa zevenblad noten en
pompoenpitten, daarbij een mayonaise met bieslook en zevenblad.
Jenny had een pesto van zevenblad gemaakt en we dronken thee
en water met zevenblad, lekker hoor!
Vandaag gingen we in de tuin bij Corien en vonden veel ( on)kruiden: Robertskruid, zandkuil, heermoes, hondsdraf, gele dovenetel,
brandnetel, kleefkruid enz. Met de app pl@ntsnap konden we de
soms onbekende planten vinden. We maakten een lekkere kruidenazijn die nu een paar weken mag intrekken.
Het was een zeer gezellige en leerzame ochtend.
Volgende keer gaan we wandelen, lezen we over de vlier en gaan
we zaadbommen maken voor meer vlinders en bijen in onze omgeving!
Jenny
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Graag delen we met jullie de aankondiging van een lezing die wordt gegeven door Gabor Lenkei, bekend van onder meer het boek ‘Censuur, wat u niet mag weten over uw gezondheid’.

Lezing ‘De Strijd voor onze Gezondheid’ door
dr. Gábor Lenkei
Zaterdag 11 mei, 14:00 uur, inloop 13.30 uur
Prodentfabriek, Amersfoort
Gábor Lenkei haalt in 1986 summa cum laude zijn graad in de
geneeskunde en mag de eed van Hippocrates afleggen. Zes
jaar lang werkt hij binnen de reguliere geneeskunde, waarvan
twee jaar als onderzoeker, twee jaar als arts in een algemene
kliniek en twee jaar in een gynaecologische praktijk.
Toen kwam hij in aanraking met de kennis die zijn leven overhoopgooide. Hij besefte dat hij verraden was en dat hij verblind was geweest door zijn opleiding die maar één kant van
de zaak had onderwezen.
De wereld van de alternatieve geneeskunde was volledig aan
zijn blik onttrokken geweest. Hij kon dit inzicht niet verenigen
met het voortzetten van de geneeskundige praktijk en nam in
1992 ontslag.
Nu richt hij zich vooral op het delen van kennis met het grote
publiek. Hij schreef al meerdere boeken, waarvan de meeste
vertaald zijn in het Nederlands.
Tevens geeft hij lezingen om de kennis over te dragen.
Daarnaast is zijn doel om het huidige systeem om te zetten in een nieuwe gezondheidscultuur.
Hij staat bij veel mensen bekend als ‘de dokter die de handschoen heet opgenomen tegen de
farma-maffia’. “Daar zit iets in. Ik heb mijn hand in het wespennest gestoken. En daarna goed
geschud. Opmerkelijk is dat ik deze stunt ook heb overleefd. Volgens mij was dat juist de echte
attractie: ook tijdens de heftigste aanvallen overeind blijven.”
Anderen omschrijven hem als ‘de dokter die mensen de ogen opent’. “Deze omschrijving is
naar mijn gevoel veel beter. Ik voel mij vereerd als mensen zo over mij denken. Het is een titel
die ik met veel trots draag. Ik werk inderdaad hard om mensen de ogen te openen. Maar dat
is geen doelstelling op zichzelf.” 11 mei aanstaande komt hij voor het eerst een lezing geven
in Nederland. De lezing is in het Hongaars met Nederlandse vertaling!
Meer informatie:
www.lenkeiboeken.nl/lezing-dr-lenkei/
https://www.facebook.com/events/2355548961136671/
Tickets: https://www.lenkeiboeken.nl/boekenwinkel/toegangskaart-lezinglenkei11-mei.html
Boeken: www.lenkeiboeken.nl
Artikelen dr. Lenkei:
https://www.speakersacademy.com/wpcontent/
uploads/2018/07/academy-magazine-2017-gaborlenkei_
1486582551_51d3f82a.pdf
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