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Voorwoord 
 
Lieve mensen. Deze maand een andere nieuws-
brief dan jullie van ons gewend zijn.  
We worden op dit moment geregeerd door het 
coronavirus, wat betekent dat ook al onze acti-
viteiten zijn opgeschort tot en met in ieder geval 
6 april, dus geen lezingen, geen vaste studie-
groepen, geen wandelende studiegroepen en 
daarbij past wat ons betreft ook geen verslagen 
van de activiteiten van de afgelopen maand.  
Zodra we weer van start gaan zorgen we voor 
een nieuwsbrief met aankondigingen en versla-
gen. 
 
Deze nieuwsbrief staat in het teken van het Corona virus, Geertje Swart heeft een bijdrage 
over angst, toepasselijk voor deze tijd.  
Ellen Vader heeft haar bijdrage over het coronavirus.  
Daarnaast hebben we een Dossier Coronavirus geplaatst met een verzameling van stukken, 
adviezen, linkjes.  
Haal er uit wat jou aanspreekt, we delen graag informatie zodat onze lezers zichzelf kunnen 
informeren en kritisch kunnen kijken naar wat er om hen heen gebeurt.  
 
Naast het Corona dossier zijn er bijdragen van Arie de Groot en mochten we het verhaal van 
Eric Leemkuil die tbc heeft door medicatie met onze lezers delen. 
Ook is er weer aandacht voor de invoering van de 5G. 
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Tot onze activiteiten weer doorgang kunnen vinden zou ik zeggen ga zoveel mogelijk naar bui-
ten. Dit weekend begint het voorjaar. Geniet daarvan. Ga je eigen tuin in. Ga wandelen. Het is 
zo belangrijk om de natuur in te gaan, het voorjaar op te snuiven, te zien dat alle bomen, 
planten en struiken weer gaan groeien en bloeien. Adem frisse lucht in en voel de groene kleur 
van de omgeving om je heen, de natuur ontspant en is belangrijk als je gestrest of angstig 
bent.  

 
 
Bijgaande foto’s zijn gemaakt in het Rijsterbos 
en vlakbij het IJsselmeer. Heerlijk als je een 
hond hebt, het is een van de eerste dingen die 
ik doe ’s ochtends; wandelen met Beitske. 
En zo nog een paar keer op de dag.  
Lekker naar buiten en niet altijd in eigen om-
geving, er zijn mooie en rustige gebieden ge-
noeg om even te wandelen of uit te waaien, 
even de muizenissen uit het hoofd. 
 

 

Oproep 
Het coronavirus bezorgt veel mensen angst en angst is een slechte raadgever. Vervang de 
angst door liefde. 
Richard Hoofs zegt in zijn stuk in paravisie: ‘Corona: angst versus liefde’ (zie link in het corona 
dossier) De kracht van de Liefde vanuit verbinding met onze Ziel helpt ons, veel meer dan de 
angst vanuit de mind. 
 
Er zijn diverse oproepen op facebook om ’s avonds 20.00 uur Healing te sturen of te medite-
ren. Ik organiseerde toen ik mijn praktijk nog had, altijd wekelijks afstandshealing. Misschien 
nu tijd om ook hier een oproep te doen. 
Mensen die Quantum-Touch® hebben geleerd, of Reiki, of Touch of Matrix of andere vormen 
van heling met de handen of mensen die liever mediteren of mensen die ho’oponopono heb-
ben geleerd, verbind je met elkaar elke avond om 20.00 uur. 
1 en 1 is in dit geval geen 2 maar bij wijze van spreken 3. Het samen doen versterkt.  
Lukt het niet om 20.00 uur dan kun je het ook op een eerder of later tijdstip doen met de 
intentie ik verbind mij om 20.00 uur met eenieder die meedoet aan deze afstandshealing. 
 
Verbind je met eenieder die meedoet, spreek gewoon de intentie uit. Stuur jezelf energie en 
helende energie is voor mij liefde, zie jezelf bijvoorbeeld stralend gezond en denk aan je zelf 
als liefde. Zeg bijvoorbeeld tegen jezelf: ‘ik ben stralend gezond en ik ben een en al liefde’ en 
neem vervolgens je (klein)kinderen, partner, (groot)ouders mee in je gedachten, ook zij zijn 
stralend gezond, ook zij zijn een en al liefde, je broers en zussen, je vrienden, je buren, dorps-
genoten, wijkgenoten, stadsgenoten. Je kunt het zo klein of zo groot maken als je zelf wilt. 
Omarm jezelf en omarm de ander met liefde. 
Ik heb het eerder gezegd: I believe that love can heal the world.  
 
Ik wens eenieder gezondheid, licht en liefde. 
Barbera   
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Je zorgen overwinnen en de relatie met angst 
 
Waarover kun je je allemaal zorgen maken. Momenteel is het Coronavirus heel actueel en kun 
je je daar zorgen over maken. Je kunt je veel zorgen maken hoe je de eindjes financieel aan 
elkaar moet knopen en dan vooral als nu jouw werk wegvalt. Het kan ook zo zijn dat het niet 
zo soepel loopt in de relatiesfeer in de familie en dat je je zorgen maakt hoe het komt met 
‘verplichte’ familiebijeenkomsten.  
Hooggevoelige mensen hebben daar veel last van, want die voelen precies de sfeer aan of wat 
er in een ander omgaat. Keuzestress waar wel en waar niet naartoe te gaan? Het geeft span-
ning in jouw lijf. Misschien maak je je wel zorgen over je toekomst? Welke richting te kiezen? 
Zorgen maken heeft te maken met angsten. Bijvoorbeeld angst voor het  
 

Coronavirus, angst niet goed genoeg zijn, angst voor tekorten op financieel of materieel ge-
bied, angst niet de goede kwaliteiten of juiste kennis in huis te hebben en angst om de con-
trole te verliezen. Je zou wel wat moed, gemoedsrust, zelfbeheersing, ontspanningen of ge-
ruststelling kunnen gebruiken. Daarover ga ik je deze keer vertellen. Over de groep “je zorgen 
overwinnen” bij de Bachbloesemremedies. 
 

Dan beginnen we bij Mimulus (de masker-
bloem). Een bloem die van de zon houdt. Deze 
wordt ingezet bij bekende angsten. Alledaagse 
angsten zoals angst om ziek te worden, ongeluk-
ken, armoede, donker, om alleen te zijn, voor 
spinnen etc. Deze komt vaak tevoorschijn bij ge-
voelige mensen die een hekel aan ruzie hebben, 
aan lawaai of schel licht. Ook voor kinderen die 
zich aan moeders rokken vastklampen, niet naar 
school willen of bijv. bang zijn voor geweldda-
dige sprookjes of films. Ook bedplassen. Mimu-
lus geeft moed. 

Mimulus bevordert rust en zelfvertrouwen 
 

Dan hebben we Red Chestnut (de rode kastanje).  
Het hebben van een overdreven bezorgdheid 
voor anderen en dit zorgt voor een veel te be-
schermende houding bijv. naar je ouders of je 
kinderen. Hooggevoelige kinderen kunnen zich 
soms (onbewust) heel erg zorgen maken over 
hun ouders. Ze kunnen er vervelend gedrag door 
gaan vertonen of zich ziek voelen. Het staat ook 
voor gelijk het ergste verwachten. Red Chestnut 
stimuleert het besef dat mensen in principe voor 
zichzelf verantwoordelijk zijn en dat relaties het 
leven kunnen verrijken. 

Red Chestnut geeft gemoedsrust 
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Cherry Plum (kerspruim), heeft te maken met in-
nerlijke onrust en extreme angst. Bang om je ver-
stand te verliezen of dingen te doen waar je later 
spijt van krijgt. Angst om de controle over jezelf te 
verliezen. Een onbeheerst verlangen om iets kapot 
te smijten. Je een kruitvat voelen, dat op ontplof-
fen staat. Uiterlijke kenmerken zijn een starre blik 
of bijna niet knipperen met de oogleden. Cherry 
Plum bevordert geestelijke ontspanning op een 
diep niveau en nodigt uit, het onderbewuste op 
een veilige manier te verkennen. 
 

Cherry Plum helpt bij zelfbeheersing 
 

Het middel voor noodgevallen, Rock Rose (zonne-
roosje), deze remedie is 1 van de 5 remedies die in 
de Rescue zit. De rescue remedie wordt ook wel 
het Eerste Hulp Middel genoemd. Rock Rose wordt 
ingezet bij paniekerige angst. Bijvoorbeeld bij het 
zien of ervaren van ongelukken en bij grote schrik. 
Ook een middel dat ingezet kan worden bij nacht-
merries. Rock Rose vermindert de angst en ver-
sterkt de greep op de werkelijkheid. 
 
 

Rock Rose geeft ontspanning 
 

De esp, ook wel de ratelpopulier of trilpopulier ge-
noemd, een boom, met de naam Aspen als reme-
die. Hier gaat het om vage angsten, onverklaar-
bare angsten, angstig wakker worden uit een 
droom. Onbestemde voorgevoelens zonder aan-
wijsbare reden. Niet met anderen erover durven 
praten. Zenuwachtig zijn, misselijk van angst zijn. 
Na nachtmerries niet meer durven slapen. Gevoe-
lig zijn voor invloeden van buitenaf op elk gebied. 
Aspen helpt om innerlijk rustig te worden en con-
trole te krijgen over innerlijke processen. 

 
Aspen geeft geruststelling 
 
Wist je dat bij iedere remedie een affirmatie hoort? Dat is een zinnetje dat je heel vaak opzegt 
per dag, zodat het onbewust door gaat werken in jouw systeem en je kracht geeft. Het best is 
het om dit 200 keer per dag op te zeggen. Dat knip je in 4x 50 keer, zodat je het over de dag 
verdeelt.  
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Voor bovenstaande remedies zijn dit de volgende affirmaties: 
Rock Rose: “Mijn angsten zijn van voorbijgaande aard” 
Mimulus: “Het leven biedt mij alle bescherming” en “Ik kan mij altijd verdedigen” 
Cherry Plum: “Ik heb vertrouwen in mijzelf” 
Aspen: “Ik kan mijn onbewuste ‘ik’ vertrouwen” 
Red Chestnut: “Ik heb respect voor de ander” 
 
In april behandel ik de groep “Blijf bij jezelf”. In de tussentijd wens ik je veel sterkte toe de 
komende tijd. Mocht je advies willen over hoe je immuunsysteem gezond te houden, neem 
dan gerust per mail: info@helenopnatuurlijkewijze.nl of telefonisch: 06-29115607 contact 
op. 
Ik kan nu veel via mailconsulten doen. 
 
Liefs, Geertje 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
 

_____________________________________________ 

Gezellig . . . 
 

 
 
 

Gezellig samen in het voorjaar... 
Gezellig samen in de zomer... 
Gezellig samen in het najaar... 
Gezellig samen in de winter... 
Gezellig samen in weer en wind... 
Gezellig samen in de zon en in de 
sneeuw... 
Gezellig samen met en zonder blad... 
Zomaar twee bomen in het Rijsterbos 
(Gaasterland)... 
 
Anneke Bleeker 
 

  

mailto:info@helenopnatuurlijkewijze.nl
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Hoi lieve mensen 
 
Ik voel mij een dwaallichtje op deze aarde. 
De uitdagingen van het leven zorgen voor een volle rugzak en het gewicht van mijn ervaringen 
zorgen ervoor dat ik terneergedrukt op aarde verblijf en zo niet al te zweverig word. 
Daardoor ervaar ik mijzelf vaak als zwevend staande op de aarde. 
En dat geeft natuurlijk een unieke beleving die ik soms probeer op te schrijven zodat ik jullie 
mee kan nemen mijn nevel sferen in. 
  

Als we op vakantie gaan bereiden we 
ons daar op voor, als we zomaar wak-
ker zouden worden in een vreemde 
cultuur duurt het even voordat we 
daar verder kunnen. 
Zo gaat het ook als we doodgaan, we 
moeten van tevoren inzicht verwer-
ven in de hemel zodat we daar zonder 
ons aardelichaam de weg herkennen 
en daardoor niet verdwalen.  
 
Soms hebben we pech onderweg en 
komen we niet of pas veel later op 
onze vakantiebestemming aan. Zo is 
ook het vreedzaam over de drempel 
gaan vaak bemoeilijkt. Door oorlogen, 
ongelukken, inentingen, orgaandona-
tie, euthanasie, door drugs en medi-
cijnen en andere verslavende stoffen 
zoals alcohol, roken, koffie, suiker.  

 
Koffie zorgt voor een schijn opgewektheid, het werkt het inzicht krijgen in de geestelijke we-
reld tegen doordat het ons wakker houdt en zo slapend in de geest. Koffie zorgt ervoor dat ik 
met mijn aandacht aanwezig blijf in gezelschap. 
Suiker is een onderaardse stof met weinig lichtkracht, het houdt ons kil en aardedonker (als ik 
mijn lichaam niet bewoon wordt mijn bloedsuiker te laag en suikerrijke voeding dwingt mij 
dan terug te komen). 
Wij voeden engelen met onze gedachten maar als wij onbewust worden en vergeten dat er 
engelen zijn verkommerd hun bestaan. Ons denken bepaald wat wij de ruimte inzenden en 
met welke krachten we gezegend worden. Echter door alle dagelijkse beelden en berichten 
ontgaat ons de tijd om ook positieve dingen aan de engelen te denken.  
 
We zijn met velen en we denken veel steeds wederkerende en onbeduidende gedachten en 
het grote aantal versterkt het effect hiervan voor ons allemaal. Mijn denken wordt vaak na-
denken het praten is vaak na-praten en zo ga ik vrijwillig na-apen 
Onze gedachten verweven zich in onze toekomst en plakken weer aan ons vast. 
Als we gedachten zonder positieve ontwikkeling denken zijn dat de zaadjes die we in onszelf 
zaaien.  
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Doordat ik buiten mij geen enkel houvast vind moest ik die wel in mijzelf gaan zoeken en van-
uit mijn innerlijk probeer ik steeds opnieuw om toch weer uit te reiken naar een ontmoeting 
met wat mij toe straalt. Wat krijg ik vanuit de geestelijke wereld teruggeworpen en neemt mij 
in bezit? 
 
Toen 21.12.2012 de wereld verging, ging ik s ’ochtends brood kopen en de supermarkt was 
open en de bakker had brood gebakken. Ik blijf gewoon doorgaan met mijn dagelijkse bezig-
heden ondanks alle waarschuwingen. Achteraf denk ik dat vanaf toen de oude aarde aan het 
vergaan is en er een nieuwe aarde aan het komen is. De duistere tijden zijn voorbij ook al 
verstevigen de tegenkrachten nog wanhopig hun greep. Het licht in de sferen heeft weer de 
overhand.  Van buitenaf worden we belaagd maar zeer velen zijn van binnen als een stralende 
steeds groeiende diamant en ze vormen een heldere gouden verbinding tussen de aarde en 
de hemel. Deze mensen schreeuwen niet om aandacht maar beroeren hun omgeving met 
lieve lichte fluisteringen. 
 
Als iemand wil proberen om de zonsopkomst tegen te houden zal hij voor wolken moeten 
zorgen. Ik denk echt dat die wolken bewust gecreëerd worden. Wij krijgen beelden te zien en 
gedachten ingefluisterd die wolken creëren. Machten van de donkere wereld zorgen voor om-
standigheden om ons heen waardoor wij zo gaan handelen dat we blind blijven voor de gees-
telijke wereld.  
  

Elke ziel die niet goed van de aarde afgaat 
wordt als een vlies tussen ons en god in. 
Als zielen schimmen worden functioneren 
ze als belemmeringen tegen de inwerking 
van de zonnekracht op ons.  
Ik denk dat als iets grootschalig opgezet 
wordt de tegenkrachten werkzaam zijn. 
 
En zo ging ik over digitale fotografie naden-
ken. 
Het verleden is flexibel, onze herinneringen 
zijn bewegelijk. 
Maar door fotografie worden er indrukken 
vastgelegd en zijn ze niet meer stromend.  
Het zijn levenloze beeltenissen geworden 
zonder gevoel met de realiteit eromheen. 
Na het sterven krijgen we een terugblik over 
ons leven en verwerken we onze indrukken. 
Door fotografie komt er een afdruk in de vir-
tuele wereld.  
 
Als we veel met de digitale wereld bezig zijn 
dan verwerven we daar inzicht in maar als 
we tegelijk geen inzicht verwerven in de 
geestelijke wereld (het materialistisch en 
wetenschappelijk bezig zijn bemoeilijkt een   
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gevoelsmatig geestelijk bewegend bewustzijn.) dan gaan we na ons sterven opzoek naar de 
virtuele wereld omdat we dat als ons “thuis” weten.  
We herkennen daar zelfs iets van de terugblik over ons leven en blijven daardoor (gedeeltelijk) 
hangen rond de aarde. 
Zelfs als verstandige denkende mensen worden we al dagelijks gestrikt en raken we verstrikt 
in deze virtuele wereld. 
Wat we denken, spreken en doen moet goed zijn voor onszelf en tegelijk goed zijn voor iede-
réén maar ook goed zijn voor heel de schepping. Dit geld voor ons geestelijk leven maar ook 
voor ons sociale leven en in de economie (welk systeem steunen we als we ons geld verdienen 
en weer uitgeven). En op al deze gebieden moet ik (en soms wil ik dat ook wel) nog een grote 
ontwikkeling doormaken. 
 
De aarde is een prachtige bestemming om geboren te willen worden maar net zoals er op een 
perfecte vakantiebestemming toch weer een verlangen ontstaat om naar huis te gaan, voel ik 
steeds een soort heimwee naar ons liefdevolle hemels huis.  
 
Liefs, Arie 
 

  



 

 
11 

Ik heb tbc door medicatie! 
Nu is dat wat gechargeerd maar in de basis klopt het. Met dit verhaal deel ik het 
graag met jullie mijn verleden om wellicht een keer iemand hiervoor te waarschu-
wen.  
Ik hoop dat er ooit iemand hiermee geholpen wordt en zijn/haar zoektocht wat kor-
ter wordt. 
 
Medio 2009 werd er bij mij ziekte van Crohn/colitis ulcerosa vastgesteld. De MDL arts verwees 
me naar de MDL verpleegkundige, die zou het dieet met me doorspreken. Ik was er klaar voor, 
nu zou ik een streng dieet krijgen. Dacht ik. 
Ik wist ook diep in mijn hart wel dat er iets niet goed ging. Ik was verkoopleider bij een groot-
handel. Veel onderweg, veel stress, veel koffie, snelle hap, fles cola binnen handbereik, enfin, 
je kent het. 
Ik kom bij de verpleegkundige en ze heeft het met me over de schijf van 5. 
Verdwaasd ging ik naar huis. Dit klopt niet. Mijn gevoel sprak 
 
Een onwetenschappelijke definitie van auto-immuun ziekte, waaronder beide vallen: 
Je immuunsysteem is in de war en maakt ontstekingen aan. 
Mijn gevoel sprak weer, dat klopt niet. Er zijn zo ontzettend veel auto-immuun ziekten! Ik kan 
me best voorstellen dat een immuunsysteem van slag kan zijn, maar bij zoveel mensen? Mijn 
definitie van auto-immuunziekten werd al snel: “Er is iets in je lijf wat de ontstekingen veroor-
zaakt, maar we hebben geen flauw benul.” Het enig wat gedaan kan worden is je immuunsys-
teem “platleggen” met medicijnen. Van de eerste optie, geen idee meer hoe het heette, werd 
ik behoorlijk misselijk. Ook de tweede beviel niet goed.  
Er was een ander alternatief waarbij ik mijn handjes mocht dichtknijpen dat ik daarvoor in 
aanmerking kwam. Het ziekenhuis was er niet blij mee dat mijn arts, zo vertelde ze, dit zo vaak 
voorschreef want het was zo duur. Toch goed bezig die dokter. Overigens was het sowieso 
snel een beetje hommeles tussen ons, de dokter en mij. Ik ‘moest’ ook verschillende andere 
medicijnen slikken; deed ik dat niet, oftewel luisterde ik niet naar haar, steevast tekende ze 
dit op haar briefje:  …………….† 
 
Dat ik maar niet zo eigenwijs moest doen was de boodschap. 
Jammer, ik werd alleen maar nóg eigenwijzer. 
 
Ik kreeg remicade voorgeschreven. Een nieuw medicijn, eiwitten die er voor zorgen dat je im-
muunsysteem ‘minder actief wordt’. Ik ging mee en lag 1x per maand aan het infuus. 
Ondertussen ging ik me verdiepen in voeding, immuunsysteem (Hippocrates omschreef het 
als ”Ga op zoek naar de dokter in je”) volgde een streng dieet, mijn eetpatroon werd definitief 
anders. 
Na een paar jaar was ik zover, ik was inmiddels bij een ander ziekenhuis, de eerste MDL arts 
en ik zijn definitief geen vriendjes geworden. Ik stopte op eigen initiatief de remicade. 
Kort daarna werd ik gedurende een maand zeer ernstig ziek. Ik heb een eigen bedrijf en er is 
veel aan gelegen dat ik er elke dag ben, anders geen inkomen!  Ik sleepte me elke dag naar 
kantoor en rond 12 uur moest ik weer terug, naar bed en slapen. Gemiddeld 18 uur per dag, 
eten deed ik amper, zweten wel. Elke dag was alles drijfnat. Na een 3-4 weken toch maar de  
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huisarts. Die schrok, stuurde me naar de eerste hulp van het ziekenhuis en eind van de dag 
kwam ik met (waarschijnlijke, maar dat zeiden ze niet) diagnose longkanker thuis. 
Schrikken, maar snel kwam mijn gevoel, waar ik geleerd had naar te luisteren in opspraak. 
Er speelden ander dingen die niet verklaard werden met deze diagnose. 
Ondanks dat ik dit bij de eerste afspraak aankaartte en verzocht ‘breed te onderzoeken’, werd 
er volop aan het kanker-protocol gewerkt. Ik trapte hard op de rem toen men wilde gaan snij-
den. Second opinion in AVL-Amsterdam. Ondertussen speelden er meer kleine dingen, waar-
onder mijn linkervoet. Ik kreeg daar last van en niemand wist hoe en wat. 
Enfin, longdossier werd gesloten en ik ging verder zoeken naar wat er aan de hand was met 
mijn voet. Na verscheidene mis-diagnoses werd ik opgegeven door het Deventer Ziekenhuis. 
De revalidatiearts liet aangepaste schoenen voor me maken wat ook een maandje leek te hel-
pen. 
 
Verder zoeken via alternatieve artsen deed ik al, ook spiritueel heb ik veel wegen bewandeld. 
Aangezien ik ondertussen afhankelijk werd van loopfietsen en kniekrukken ging ik verder zoe-
ken. Saillant detail: op een gegeven moment was de ontsteking in mijn voet zo hevig dat ik 
midden in de nacht naar de eerste hulp ging. De arts maakte een klein sneetje in de voet en 
het vocht spoot 20cm omhoog. 
Second opinion (third of…) bij het Radboud Nijmegen. Reuma arts. 
Men hield het op artritis, oftewel: “geen idee maar het is ontstoken”.  
De ontsteking had ondertussen het kraakbeen in mijn linkervoet volledig weggevreten. Er 
werd ook gezegd bij Annatommie Rijswijk: U zult nooit meer fatsoenlijk kunnen lopen. (“Dat 
maken we zelf wel uit,” was mijn gedachte.) 
 
Ook bij het Radboud, nadat prednisolon wel bleek te helpen de ontsteking onder controle te 
houden, oftewel te verminderen, werden er diverse medicijnen uitgetest. Nog steeds run ik 
een bedrijf, dus medicijnen waar ik suf van werd keurde ik snel af. Ik moet mijn kop erbij kun-
nen houden was mijn motto. Er was nog wel een alternatief, ik hoor het hem nog zo zeggen, 
een biological zoals remicade. Maar eerst moeten we gaan testen of je wel eens in aanraking 
bent gekomen met tbc. 
 
Sommige herkennen het moment, dat er puzzelstukjes op hun plek vallen, dat je heen en weer 
gestuurd wordt tussen boosheid, frustratie, blijdschap en meer emoties snel achter elkaar. Dit 
was zo’n moment! 
In mijn jeugd, ik ben bang toch zo’n 30-35 jaar geleden, was er een uitbraak van open tbc in 
de discotheek waar ik uitging. Een van mijn beste vrienden zat in de controlegroep en werd in 
quarantaine gezet. Ik meldde dan ook bij de arts: Het is niet de vraag óf ik in aanraking ben 
gekomen, dan ben ik zeker! 
 
Het blijkt dat mijn immuunsysteem deze aanval op mijn lijf destijds prima onder controle had. 
De tbc was een latente tbc. Oftewel ingekapseld door mijn geweldig werkende immuunsys-
teem. Door de remicade aan het begin van deze medische carrière is de latente tbc vrijgeko-
men. Mijn immuunsysteem werd lamgelegd en de tbc kwam vrij. Nadat de tbc mij een maand 
ziek heeft gemaakt is die door mijn lijf gaan wandelen en heeft zich genesteld in mijn voet. 
 
Ik was afwisselend boos, verdrietig en gefrustreerd. Maar besefte, mede na onderzoek van 
mijn longarts in het Radboud, dat dit een empirische leerweg was voor de ‘wetenschap’. Men   
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kwam er gaandeweg achter dat nadat de biologicals hun intrede deden er meer tbc kwam. 
Hoe ik ook mijn best deed, ik kon mijn eerste MDL-arts niet de schuld toeschuiven. Eigenlijk 
alleen mezelf, mijn gevoel zei het zo om niet mee te gaan. Ik deed het toch, had nog alle ver-
trouwen in de medische wereld. 
 
Dit is geen pleidooi om alle medicijnen te weigeren! Zeker niet, ik slik met liefde de predniso-
lon en de 4 (!) antibiotica die mijn tbc aan het bestrijden zijn. Dit is een pleidooi om nooit uit 
angst te handelen, bij je gevoel te rade gaan en beslissingen te durven nemen waarvan jij 
denkt dat het goed is. 
 
Erik Leemkuil 

 

Gevraagd en Aangeboden… 
 

Gevraagd en Aangeboden, geen onbekende woorden. 
Sinds kort delen we met inmiddels een aardige groep op regelmatige basis ‘Gevraagd en Aan-
geboden’. 
Wie mooie producten verkoopt, creatief is en zijn of haar werk wil delen om daardoor inspi-
ratie te houden, wie spullen kwijt wil, wie zijn of haar diensten aan 
wil bieden, er is van alles aan het ontstaan. 
Via SPURT, een legale token rollen we dit via Project7-blad uit. 
Daarover hieronder meer uitleg en ook hoe we ‘Gevraagd en Aange-
boden’ graag invullen.  
Afgelopen weken ontving ik met plezier mijn eigen bestelde artike-
len, van biologische zeep tot zijden sjaaltjes, van een boek tot een 
schapenvacht.  
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Maanden geleden heb ik een stapeltje vaatdoekjes van katoen gebreid. Deze lagen nog nieuw, 
moeten nog gewassen worden, zo nieuw. 
Deze heb ik te koop gezet via ‘Gevraagd en Aangeboden’. Niet om per se zelf iets te verkopen 
maar hoe meer verschillende producten we presenteren, des te leuker gaat het worden en 
wellicht brengt dat iemand anders weer op een idee om ook te gaan maken. 

Bijzonder hoe dit zich aan het ontwikkelen is en eerlijk gezegd is het jammer dat we dit niet 
eerder zo konden presenteren. 
Gezien de huidige tijd met al zijn bizarre ontwikkelingen kan het zomaar heel goed zijn om 
tokens en/of cryptomunten achter de hand te hebben en helemaal als we elkaar kunnen vin-
den met vele producten waar we blij van worden of die gewoon heel nuttig, zelfs belangrijk 
voor ons zijn. 
 
Hulp van iemand ‘voor wat dan ook’, ook allemaal mogelijk via deze route. 
Wij genieten van een paar extra handen in de tuin. 
We hebben helemaal geen bijzonder grote tuin maar toch is er genoeg te doen. 
We zijn druk met veel verschillende zaken, naast Project7-blad zijn we ook nog bezig met het 
concept ‘plastic omzetten in brandstof’ en sinds een paar weken met het uitrollen van SPURT.  
Alles met elkaar neemt dit aardig tijd en de dagen vliegen. 
Een paar extra handen lokten ons enorm en via SPURT is dat gelukt en daar zijn we niet alleen 
blij mee voor het werk maar het is ook heel gezellig. 
We zijn eerst samen aan de gang want er moest even flink wat aangepakt worden maar op 
een gegeven moment als alles goed doorlopen is kunnen we het ook loslaten als wij even geen 
tijd hebben. 
 
Fantastisch, het gevoel alleen al want dan jaagt het niet achter je aan dat er allerlei klussen 
wachten. 
Ken je dat gevoel? 
Wel, via SPURT is veel mogelijk en wie creatief is kan zijn of haar kans grijpen; wie zakelijk 
denkt ziet zijn of haar kansen op dat vlak vermoedelijk direct. 
Terugkijkend op de eerste weken ben ik blij met de producten en helemaal met een paar extra 
handen voor de tuin. Echt top! 

De spurt erin!       
Want ondanks bizarre tijden moeten we niet uit het oog verliezen dat er ook nog andere din-
gen zijn om elkaar te voeden, van dienst te zijn en we moeten zien te voorkomen dat we niet 
meer kunnen glimlachen. Kijk ook eens om je heen naar de natuur, deze gaat onverstoorbaar 
haar eigen gang, alles is aan het ontluiken. 
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Lente, een nieuw begin; hoe bizar dat nu wellicht ook klinkt, toch is het belangrijk ook vooruit 
te kijken en je af te vragen of het wellicht toch verstandig kan zijn wat op te bouwen naast de 
Euro en te bedenken dat we zo via SPURT een community aan het creëren zijn. 
Stel dat het contant geld steeds schaarser gaat worden, hoe moet het dan met de verkoop 
van producten langs de weg? 
 
Via deze mooie route waarbij we SPURT gebruiken kan ook dat doorgaan! 
Voel je welkom, lees de uitleg en schroom niet om het eerste cadeautje te accepteren. 
De mensen achter SPURT juichen dit ook toe. 
 
Anneke 
anneke@project7-blad.nl  
 
Noot van de redactie: aan het einde van deze nieuwsbrief kun je de uitleg lezen over SPURT 
en hoe je mee kunt doen. 
 

_____________________________________________ 
 

Juist nu heel belangrijk 
 

 
Juist nu heel belangrijk! Zeker als we nog meer beperkt worden! 
 
Daarom een heel speciale aanbieding! 
'Wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen groeien in grote hoeveelheden om ons heen. 
Je hoeft niet in de rij te staan om in eigen omgeving iets gezonds te scoren. 
Dat kan in de vrije natuur en/of in eigen tuin. 
Bovendien bevatten deze krachtpatsers heel veel gezonde stoffen voor ons, waaronder Vita-
mine C. 
 
We bieden twee megawerken aan. Een berg aan informatie met duidelijke foto's van de plan-
ten. 
Interesse? 
  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Mail mij even en je krijgt antwoord. Dan zal ik ook even toelichten hoe je deze enorme hoe-
veelheid informatie kunt ontvangen. 
anneke@project7-blad.nl  
Heel handig voor als er nog meer op slot gaat. 
 
Anneke 

_____________________________________________ 
 

Zijn we slachtoffer van massapaniek? 

 
 
De afgelopen weken hebben de media wereldwijd bericht over de Corona-uitbraak. De infor-
matie is tegenstrijdig en verwarrend, maar helaas ontbreken belangrijke zaken. Hoe gevaarlijk 
is het virus, waarom is de noodtoestand afgeroepen? 
 
Als er geen test was om het coronavirus op te sporen, zouden de mensen waarschijnlijk ge-
woon doorgaan met hun dagelijkse beslommeringen, zoals bij elk griepseizoen. Waarom is de 
hele wereld in paniek?   
 
Hoewel het moeilijk voor te stellen is dat er machten ‘achter de schermen’ zijn – of dit nu de 
farmaceutische industrie zelf is of andere duistere figuren of organisaties – kan de mogelijk-
heid niet worden uitgesloten dat die bestaan. Er beginnen zich patronen af te tekenen die 
herkenbaar zijn, en die elke keer een stap verder lijken te gaan. 
 
Stel dat er over enige weken of maanden - net zoals bij de jaarlijkse wintergriep - 1,7 miljoen 
Nederlanders besmet zijn met het coronavirus. En stel dat aan COVID-19 ook 2700 mensen 
overlijden - net zoals volgens het RIVM elk jaar het geval is voor de normale griep. Dan nóg  
  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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zouden de berichtgeving en de maatregelen in verhouding tot de normale situatie totaal over-
trokken zijn.  
 
Een voorbeeld hiervan is de informatie van het RIVM over het griepseizoen 2017-2018:  
'Tijdens de griepgolf in het afgelopen jaar stierven er maar liefst 9.500 mensen meer dan in 
een normale winter. Deze zogenoemde oversterfte wordt nu tien jaar bijgehouden door het 
RIVM en was in de periode niet eerder zo hoog. Deskundigen denken dat het zelfs het hoogste 
sterftecijfer is sinds de Tweede Wereldoorlog.' Toch is er nauwelijks aandacht voor dit veront-
rustende cijfer.  

 
Wie creëert de hype? 
 
Door wie worden onze politici geïnformeerd over Corona? En waarom zijn de media nu al 
maanden bezig met het genereren van angst onder de bevolking? 
 
Een goede onderzoeksjournalist zou de vraag stellen: wie heeft er voordeel bij het creëren van 
verwarring en angst bij de wereldbevolking. Wie genereert dit, en waarom? Wat levert het 
hen op? 
 
De bron van de persberichten die de media zo bereidwillig publiceren en de bron van de ‘maat-
regelen’ die de politici zo bereidwillig opvolgen, is de Wereldgezondheidsorganisatie. En om 
het nog maar weer eens te benoemen: dit is geen integere organisatie.  
 
Waarom krijgt de bevolking geen informatie over hoe zij haar weerstand kan verhogen? 
Het is een feit dat de reguliere media geen enkele oplossing heeft. Er is geen vaccin en geen 
(of voor dit virus nog niet geteste) antivirale middelen. De enige manier om het coronavirus 
te bestrijden blijken maatregelen die de hele maatschappij ontwrichten. De alternatieve ge-
neeskunde daarentegen heeft talloze mogelijkheden om de weerstand te vergroten; een be-
langrijke optie bijvoorbeeld is vitamine C, maar dat wordt genegeerd, of geridiculiseerd.  
 
Zorg intussen goed voor uzelf en uw naaste omgeving, en 'besmet' u met positieve dingen! 
 
Lees verder (achtergrondinformatie in uitklapblokjes): https://stichtingvaccinvrij.nl/blog/ 
 
 
© Ellen Vader 
 
Website: https://stichtingvaccinvrij.nl/ 
Facebookgroep voor actueel nieuws, discussies, vragen en ondersteuning: https://www.face-
book.com/groups/vaccinvrij/ 
 
 

 

https://stichtingvaccinvrij.nl/
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/
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Dossier Coronavirus 
 

Chinees medisch team rapporteert succesvolle behan-

deling van coronaviruspatiënten met hoge dosis vita-

mine C 
  

Datum  : Woensdag 11 maart 2020 
Door  : Verslaggever van GreenMed Info 
Vertaling : Frank Bleeker 
Foto  : Afkomstig van de website, geplaatst bij artikel 
Bron  : https://www.greenmedinfo.com/blog/chinese-medical-team-report-suc-
cessful-treatment-coronavirus-patients-high-dose-v0?utm_campaign=Daily%20Newslet-
ter%3A%20Chinese%20Medical%20Team%20Report%20Successful%20Treat-
ment%20of%20Coronavirus%20Patients%20with%20High-Do-se%20Vita-
min%20C%20%28HijVQh%29&utm_medium=email&utm_source=Daily%20Newslet-
ter&_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJyb29uc0Bib3gubmwiLCAia2xfY29tcGFueV9pZCI6IC-
JLMnZYQXkifQ%3D%3D 
DISCLAIMER: 
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toe-
passing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de ge-
noemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten. 
 
Oorspronkelijk gepubliceerd op:  
www.dr-rath-foundation.org  
 

 
Een medisch team van het Second Affiliated Hospital van de Xi'an Jiaotong University in 
China heeft de succesvolle behandeling van coronaviruspatiënten met vitamine C gemeld.  
In een persbericht op de website van het ziekenhuis beschrijft het team hoe patiënten met 
ernstige coronaire longontsteking, een potentieel fatale complicaties van het nieuwe coro-
navirus COVID-19 zijn hersteld na behandeling met hoge doses vitamine.  
Het medisch team adviseert om voor ernstig zieke patiënten en patiënten met ernstige neo-
natale longontsteking zo snel mogelijk na opname in het ziekenhuis een behandeling met 
vitamine C te starten.  

https://www.greenmedinfo.com/blog/chinese-medical-team-report-successful-treatment-coronavirus-patients-high-dose-v0?utm_campaign=Daily%20Newsletter%3A%20Chinese%20Medical%20Team%20Report%20Successful%20Treatment%20of%20Coronavirus%20Patients%20with%20High-Do-se%20Vitamin%20C%20%28HijVQh%29&utm_medium=email&utm_source=Daily%20Newsletter&_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJyb29uc0Bib3gubmwiLCAia2xfY29tcGFueV9pZCI6ICJLMnZYQXkifQ%3D%3D
https://www.greenmedinfo.com/blog/chinese-medical-team-report-successful-treatment-coronavirus-patients-high-dose-v0?utm_campaign=Daily%20Newsletter%3A%20Chinese%20Medical%20Team%20Report%20Successful%20Treatment%20of%20Coronavirus%20Patients%20with%20High-Do-se%20Vitamin%20C%20%28HijVQh%29&utm_medium=email&utm_source=Daily%20Newsletter&_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJyb29uc0Bib3gubmwiLCAia2xfY29tcGFueV9pZCI6ICJLMnZYQXkifQ%3D%3D
https://www.greenmedinfo.com/blog/chinese-medical-team-report-successful-treatment-coronavirus-patients-high-dose-v0?utm_campaign=Daily%20Newsletter%3A%20Chinese%20Medical%20Team%20Report%20Successful%20Treatment%20of%20Coronavirus%20Patients%20with%20High-Do-se%20Vitamin%20C%20%28HijVQh%29&utm_medium=email&utm_source=Daily%20Newsletter&_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJyb29uc0Bib3gubmwiLCAia2xfY29tcGFueV9pZCI6ICJLMnZYQXkifQ%3D%3D
https://www.greenmedinfo.com/blog/chinese-medical-team-report-successful-treatment-coronavirus-patients-high-dose-v0?utm_campaign=Daily%20Newsletter%3A%20Chinese%20Medical%20Team%20Report%20Successful%20Treatment%20of%20Coronavirus%20Patients%20with%20High-Do-se%20Vitamin%20C%20%28HijVQh%29&utm_medium=email&utm_source=Daily%20Newsletter&_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJyb29uc0Bib3gubmwiLCAia2xfY29tcGFueV9pZCI6ICJLMnZYQXkifQ%3D%3D
https://www.greenmedinfo.com/blog/chinese-medical-team-report-successful-treatment-coronavirus-patients-high-dose-v0?utm_campaign=Daily%20Newsletter%3A%20Chinese%20Medical%20Team%20Report%20Successful%20Treatment%20of%20Coronavirus%20Patients%20with%20High-Do-se%20Vitamin%20C%20%28HijVQh%29&utm_medium=email&utm_source=Daily%20Newsletter&_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJyb29uc0Bib3gubmwiLCAia2xfY29tcGFueV9pZCI6ICJLMnZYQXkifQ%3D%3D
https://www.greenmedinfo.com/blog/chinese-medical-team-report-successful-treatment-coronavirus-patients-high-dose-v0?utm_campaign=Daily%20Newsletter%3A%20Chinese%20Medical%20Team%20Report%20Successful%20Treatment%20of%20Coronavirus%20Patients%20with%20High-Do-se%20Vitamin%20C%20%28HijVQh%29&utm_medium=email&utm_source=Daily%20Newsletter&_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJyb29uc0Bib3gubmwiLCAia2xfY29tcGFueV9pZCI6ICJLMnZYQXkifQ%3D%3D
https://www.greenmedinfo.com/blog/chinese-medical-team-report-successful-treatment-coronavirus-patients-high-dose-v0?utm_campaign=Daily%20Newsletter%3A%20Chinese%20Medical%20Team%20Report%20Successful%20Treatment%20of%20Coronavirus%20Patients%20with%20High-Do-se%20Vitamin%20C%20%28HijVQh%29&utm_medium=email&utm_source=Daily%20Newsletter&_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJyb29uc0Bib3gubmwiLCAia2xfY29tcGFueV9pZCI6ICJLMnZYQXkifQ%3D%3D
http://www.dr-rath-foundation.org/
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Het persbericht erkent veelbetekenend dat vroege toediening van vitamine C een sterk anti-
oxidanteffect kan hebben, ontstekingsreacties kan verminderen en de endotheel functie kan 
verbeteren. Het beschrijft ook hoe tal van onderzoeken hebben aangetoond dat de dosis vi-
tamine C die wordt gebruikt veel te maken heeft met het effect van de behandeling.  
Het medische team zegt dat hun ervaring uit het verleden aantoont dat hoog gedoseerde vi-
tamine C niet alleen de antivirale niveaus kan verbeteren, maar wat nog belangrijker is, acute 
longschade en acute ademnood kan voorkomen en behandelen. 
 
De Shanghai Medical Association beveelt een hoge dosis vitamine C aan voor de behande-
ling van coronavirus. 
 
In een verdere ontwikkeling heeft de Shanghai Medical Association (SMA) in China een con-
sensus gepubliceerd over de alomvattende behandeling van coronavirusziekte.  
Op basis van de studie van meer dan 300 klinische patiënten en ontwikkeld door 30 experts 
in de behandeling van nieuwe coronaviruspneumonie, beveelt het een hoge dosis vitamine C 
aan voor een zelfs lichte infectie met het virus. 
 
De in de consensus aanbevolen dosis is 50 tot 100 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag. 
Voor ernstig en kritiek zieke patiënten wordt tot 200 mg per kilogram lichaamsgewicht per 
dag geadviseerd, intraveneus geïnjecteerd.  
Beschreven als het 'Shanghai Plan', zegt de SMA dat zijn consensus wijdverspreide aandacht 
heeft getrokken, ook op Shanghai TV. 
 
Hoog gedoseerde vitamine C-therapieën staan op het punt om mainstream te worden 
 
Sommige natuurlijke gezondheidswebsites rapporteren over deze ontwikkelingen en hebben 
ervoor gekozen het feit te negeren dat het persbericht van het Xi'an Jiaotong University Hos-
pital geclaimde bijwerkingen van vitamine C-behandeling bespreekt, zoals de in diskrediet ge-
raakte suggestie dat het zogenaamd nierstenen kan veroorzaken. Deze websites vermelden 
evenmin dat de consensus van de SMA-experts ook medicijnen aanbeveelt voor de behande-
ling van het nieuwe coronavirus. Hoewel men hun redenering misschien kan begrijpen, heb-
ben zij, omdat zij van mening zijn dat deze aspecten afbreuk doen aan het positieve natuurlijke 
gezondheidsthema van het verhaal, niet ingezien dat hoog gedoseerde vitamine C-therapieën 
op het punt staan om mainstream te worden.  
Met andere woorden: de orthodoxe geneeskunde zal nog enige tijd medicijnen blijven gebrui-
ken, maar de invasie ervan door vitamines is nu in volle gang. 
 
Ter verdere illustratie hiervan heeft het National Cancer Institute van de Amerikaanse regering 
onlangs een lang artikel gepubliceerd over intraveneuze, hoog gedoseerde vitamine C bij kan-
kertherapie.  
Onderzoek naar de geschiedenis en het gebruik van vitamine C bij de behandeling van kanker, 
concludeerden de schrijvers dat "het, gezien de huidige hoge financiële kosten van nieuwe 
kankermedicijnen, rationeel lijkt om de effectiviteit van de huidige therapieën te verbeteren 
door hun klinische interacties met vitamine C te bestuderen".  
Ze voegde eraan toe dat volgens hen "de implementatie van dit behandelingsparadigma veel 
kankerpatiënten ten goede kan komen". 
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Nog niet zo lang geleden zou het ondenkbaar zijn geweest als het Amerikaanse National Can-
cer Institute op deze manier over vitamine C had geschreven.  
Het is dus duidelijk dat, zoals beschreven in het baanbrekende boek 'Victory Over Cancer', 
gepubliceerd door Dr. Rath en Dr. Aleksandra Niedzwiecki in 2011, het 'Age of Intoxication' in 
de behandeling van kanker op weg is om vervangen te worden door de 'Leeftijd van cellulaire 
regulering'. 
 
Een soortgelijke medische revolutie is aan de gang bij de behandeling van sepsis, een levens-
bedreigende aandoening die het gevolg is van de reactie van het lichaam op een infectie.  
De belangrijkste doodsoorzaak onder ziekenhuispatiënten, gedurende de laatste 3 decennia 
hebben meer dan 100 geneesmiddelenonderzoeken de klinische resultaten voor sepsispati-
enten niet verbeterd.  
Tegenwoordig levert een behandeling op basis van het gebruik van vitamine C echter opmer-
kelijke resultaten op.  
Onder leiding van Dr. Paul E. Marik, arts op de intensive care van de Eastern Virginia Medical 
School in de Verenigde Staten, beschrijft een studie die in 2017 in het tijdschrift Chest is gepu-
bliceerd, hoe een intraveneuze combinatie van vitamine C, vitamine B1 en het hormoon hy-
drocortison slechts 4 sterfgevallen onder 47 sepsis-patiënten zag die het toegediend kregen. 
 
Zoals deze ontwikkelingen aantonen, is de 'vitamine geest' nu uit de fles.  
En met een wereldwijd besef van de kracht van vitamines die snel groeien, is er geen manier 
om het tegen te houden. De komende jaren zal het gebruik van vitamine C en andere micro-
nutriënten in de orthodoxe geneeskunde steeds vaker voorkomen. Hoewel we nog niet het 
punt hebben bereikt waarop hartaandoeningen algemeen door artsen worden geaccepteerd 
als een vroege vorm van de scheurbuik van vitamine C-deficiëntie, zoals het onderzoek van 
Dr. Rath doorslaggevend heeft bewezen, zal ook dit uiteindelijk volgen.  
Ondertussen sturen we onze felicitaties aan het medische team van het Second Affiliated Hos-
pital van de Xi'an Jiaotong University in China. Waar ze hebben geleid, zullen zeker andere 
medische teams volgen.  
 
Disclaimer:  
Dit artikel is niet bedoeld als medisch advies, diagnose of behandeling. 
De meningen die hier worden weergegeven, komen niet noodzakelijk 
overeen met die van GreenMedInfo of haar medewerkers.  
Noot van de vertaler: 
 
Zie ook:  
 

Boek van de maand  
Het ongeneeslijke genezen, 
Vit C de oplossing voor vele infecties en toxines 
 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872473&PC=427870AA  

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872473&PC=427870AA
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_____________________________________________ 

En nog een link naar Greenmedinfo, deze moedigt lezers aan om kritisch na te denken en 
weloverwogen keuzes te maken. 
https://www.greenmedinfo.com/blog/does-2019-coronavirus-
exist?utm_campaign=Daily%20Newsletter%3A%20Coronavirus%20-%20Cowdan%20-
%20Fixed%20%28Ji2mSU%29&utm_medium=email&utm_source=Daily%20Newslet-
ter&_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJoamVoQHhzNGFsbC5ubCIsICJrbF9jb21wYW55X2lkIjogIksydlhBeSJ9 

_____________________________________________ 
 

Advies om je weerstand te verhogen 
 
Graag delen we in dit kader ook de wijze woorden van wijlen dr Hans 
Moolenburhg sr, onderstaande tekst is afkomstig uit een interview met Tijn 
Touber in Ode, maar is ook terug te vinden in zijn boek: ‘U kunt veel meer 
dan u denkt’.  
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789047706069&PC=427870AA 

 

Vitaal voedsel 
Vitaal voedsel is van belang, dat is voedsel dat zo dicht mogelijk bij de ori-
ginele bron zit. Een dier eten, is tweedehands voeding eten. Als het dier 
geen planteneter, maar een vleeseter is, is het voedsel al derdehands. Een 
varken is bijvoorbeeld een roofdier.  
Mensen die veel varkensvlees eten, zitten aan het eind van de voedselke-
ten. In die voeding zit niet alleen geen kracht, maar bovendien een hele hoop gifstoffen die 
wij in ons lichaam opslaan. Dat bleek tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen in Europa de hon-
gersnood uitbrak. De Denen besloten massaal hun varkens te slachten en graan te verbouwen. 
Ze bleven relatief gezond. Zelfs de Spaanse griep had weinig greep op hen. De Duitsers daar-
entegen gingen meer varkens fokken om de troepen te bevoorraden. De Spaanse griep heeft 
vreselijk huis gehouden en er ontstond bovendien op grote schaal kanker.’  
 
Moolenburgh verbaast zich erover hoe weinig belang de gevestigde geneeskunde nog steeds 
aan goede voeding hecht: ‘Het allerergste is junkfood met kunstmatige kleur- en smaakstoffen 
– waarvan zoveel kinderen ziek worden – en witte suiker. De Amerikaanse artsen Cleve en 
Campbell hebben een groot onderzoek gedaan naar witte suiker. Zij noemen het ‘pure white 
and deadly’. Wij kunnen witte suiker niet goed verwerken, het geeft een schok aan de pan-
creas en er ontstaan allerlei ziekten. Wij zijn een gekonfijte maatschappij: de hoeveelheid sui-
ker die hier wordt gegeten, is verschrikkelijk.  
 
Ik maak me ook grote zorgen over de genetische manipulatie van voedsel. We hebben daar-
mee iets losgelaten waarvan het eind nog niet in zicht is. Ik heb de eerste allergieën al gezien 
bij een kind dat regelmatig soja van de supermarkt at. Toen ze overschakelde op soja van het 
reformhuis verdwenen de klachten. Maar ze doen ook iets geks. Soja wordt genetisch gema 
  

https://www.greenmedinfo.com/blog/does-2019-coronavirus-exist?utm_campaign=Daily%20Newsletter%3A%20Coronavirus%20-%20Cowdan%20-%20Fixed%20%28Ji2mSU%29&utm_medium=email&utm_source=Daily%20Newsletter&_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJoamVoQHhzNGFsbC5ubCIsICJrbF9jb21wYW55X2lkIjogIksydlhBeSJ9
https://www.greenmedinfo.com/blog/does-2019-coronavirus-exist?utm_campaign=Daily%20Newsletter%3A%20Coronavirus%20-%20Cowdan%20-%20Fixed%20%28Ji2mSU%29&utm_medium=email&utm_source=Daily%20Newsletter&_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJoamVoQHhzNGFsbC5ubCIsICJrbF9jb21wYW55X2lkIjogIksydlhBeSJ9
https://www.greenmedinfo.com/blog/does-2019-coronavirus-exist?utm_campaign=Daily%20Newsletter%3A%20Coronavirus%20-%20Cowdan%20-%20Fixed%20%28Ji2mSU%29&utm_medium=email&utm_source=Daily%20Newsletter&_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJoamVoQHhzNGFsbC5ubCIsICJrbF9jb21wYW55X2lkIjogIksydlhBeSJ9
https://www.greenmedinfo.com/blog/does-2019-coronavirus-exist?utm_campaign=Daily%20Newsletter%3A%20Coronavirus%20-%20Cowdan%20-%20Fixed%20%28Ji2mSU%29&utm_medium=email&utm_source=Daily%20Newsletter&_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJoamVoQHhzNGFsbC5ubCIsICJrbF9jb21wYW55X2lkIjogIksydlhBeSJ9
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789047706069&PC=427870AA


 

 
22 

nipuleerd om het bestand te maken tegen de steeds grotere hoeveelheden bestrijdingsmid-
delen. Wat ze erin hebben gebouwd, is een gen van het agrobacterium tumofaciens – een 
parasiet die bij planten kanker veroorzaakt – en een gen uit het bloemkoolmozaiekvirus, dat 
lijkt op het menselijk hepatitis B-virus. Dan denk ik bij mezelf: ben je dan nooit eens bang voor 
wat je doet? Maar ja, het gaat om groot geld. Een plant kun je niet patenteren. Als je hem 
genetisch manipuleert, kan dat wel.’ 
 
Advies van onze (project7-blad) kant, vit C, D3, zink, selenium maar ook vlierbloesem, tijm en 
linde: om preventief je weerstand te verhogen, werken ook goed bij luchtweginfecties. En niet 
te vergeten zevenblad, brandnetel, paardenbloem, allemaal rijk aan vit C. 
 
Eet gezond en verstandig! 
Barbera 

_____________________________________________ 

THE SURVIVAL OF THE KINDEST 
 
Als een mens een keer griep doormaakt kan dat een schok zijn voor het immuunsysteem. 
Sommige schokken zijn misschien te groot, maar de meeste maken ons sterk en creëren een 
gezonde afweer. Nu lijkt het of de wereld de griep heeft. De wereld hoest, heeft een pauze 
nodig en werkt aan zijn eigen immuunsysteem. 
 
Juist nu het klimaat dringend aandacht vraagt, moeten we massaal thuisblijven. De luchtkwa-
liteit krijgt hier en daar een adempauze en knapt op. We kunnen nadenken over of we vaker 
thuis kunnen werken en de natuur een beetje sparen. 
 
ALLES IS MET ALLES VERBONDEN 
 
We denken soms zo in landsgrenzen, geloofsgrenzen, hokjes en soorten, goed en kwaad, maar 
deze griepgolf doet daar niet aan mee. In de natuur bestaan deze grenzen namelijk niet. Alles 
is met alles verbonden. We zijn één grote familie. We kunnen allemaal geraakt worden en we 
hebben saamhorigheid en solidariteit nodig als onze weerstand beproeft wordt. 
 
We zijn zo’n enorme consumptieve wereld geworden, maar deze griepgolf vraagt ons om even 
te stoppen, de boodschappentas thuis laten, zelf thuis blijven, even niet van hot naar her rei-
zen. Even ZIJN in plaats van doen. De voorraden die we hebben aanspreken en al het rennen 
en vliegen en consumeren even laten kalmeren. We leven in een 24 uurs maatschappij, nu is 
het een aantal weken of maanden tijd om tot stilstand te komen. We hebben weer lege dagen 
op de kalender, we kunnen thuis zijn met onszelf. We voelen weer hoe het is om dagen ge-
woon samen een gezin te zijn. Met elkaar de tijd beleven. 
 
HET WONDER ONTDEKKEN 
 
Veel van onze relaties spelen zich deels of geheel af in een digitale dimensie. Nu we elkaar 
niet mogen aanraken en niet mogen knuffelen kunnen we weer ontdekken hoe waardevol  
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werkelijk fysiek contact is. Nabijheid en aanraking zijn van levensbelang. Soms ontdek je het 
wonder van iets pas wanneer je het even kwijt bent. 
 
Darwin zei: niet de sterkste of de meest intelligente overleven, maar diegene die zich het beste 
kunnen aanpassen aan veranderingen. Dit is een moment om onze mee-verander-spieren 
weer eens flink te trainen. Ook kunnen we ontdekken dat onze acties invloed hebben op de 
mensen om ons heen. We zijn van elkaar afhankelijk. Het virus vraagt zorg voor elkaar en 
onszelf even iets ontzeggen om voor de zwakkeren zorg te dragen. The Survival of the Kindest! 
 
Dus laten we geen schuldigen zoeken, geen complotten bedenken, maar de uitdagingen die 
op ons afkomen aangaan, met zoveel mogelijk medemenselijkheid en zorgzaamheid. 
 
©️ Psycholoog F. Morelli, Italië 

_____________________________________________ 

 

Linkjes Corona  
 
Link naar een college van Raoul de Groot, welke al 36 jaar onderzoek doet naar coronavirus-
sen. 
https://lecturenet.uu.nl/Site1/Play/b3d2982d00c24747990bc20c37e30dc01d 

_____________________________________________ 
 
Link naar de site van Juglen Zwaan over het Corona virus met adviezen over voeding, supple-
menten en praktische tips. Juglen is voedingskundige en spreker voor de Gezond Verstand 
Lezingen. 
https://www.ahealthylife.nl/het-coronavirus-voeding-supplementen-en-praktische-tips/ 

_____________________________________________ 
 

een link naar het vakblad natuurlijke en integrale gezondheidszorg 
https://www.vnig.nl/nieuws/wetenschap/vitamine-d-en-het-coronavirus/  

_____________________________________________ 

 

Een tweetal links naar de kijkersvraag over coronavirus deel 1 en deel 2 van Biologika Neder-
land, de bio-logische perceptie van Enikö Papp (Biologika trainer en consulent) op het coro-
navirus. Geloof niet alles wat er gezegd wordt maar doe je eigen onderzoek. De Nieuwe Me-
dicina, oftewel de 5 biologische natuurwetten geeft je alvast een 180 graden andere richting 

dan de zichtbare media en je oude overtuigingen... ;-) 
Het is eenvoudig om uit de angst te blijven als je begrijpt hoe microben en je eigen biologie 
werkt.  
  

https://lecturenet.uu.nl/Site1/Play/b3d2982d00c24747990bc20c37e30dc01d
https://www.ahealthylife.nl/het-coronavirus-voeding-supplementen-en-praktische-tips/
https://www.vnig.nl/nieuws/wetenschap/vitamine-d-en-het-coronavirus/
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(Om de informatie van deze video goed te kunnen volgen adviseren wij om eerst de basis-
principes van Biologika, De Nieuwe Medicina te leren. Alles gratis te vinden op onze web-
site www.biologikanederland.nl, zie ons e-book en gratis basisvideo's) 
 

https://www.biologikanederland.nl/kijkersvraag-video-het-coronavirus-en-de-bio-logi-
sche-perceptie/?fbclid=IwAR3T82EgFzAapoCL6hW6xKVG3aK-
gDULfthhhLcVyI2lf3aRoOo_LynCbLKQ 
 
https://www.biologikanederland.nl/kijkersvraag-video-deel-2-het-coronavirus-en-de-bio-
logische-perceptie/?fbclid=IwAR0Vi3WBX1Pqo6e4qYkb4wVKSS-dNt3zIgfY_NlwFgp-
mECfTB_UEUjq6Gso 
 
En nog een tweetal links naar youtube filmpjes met uitleg over virustheorie volgens de Ger-
maanse Nieuwe Geneeskunde oftewel, de 5 biologische natuurwetten. 
https://www.youtube.com/watch?v=yIF2Ta0p7po 
 
https://www.youtube.com/watch?v=94HYKdtBKkc 
 

en een link naar de website met meer informatie 
https://www.germaansegeneeskunde.nl 

_____________________________________________ 
 
Heel interessant in het kader van de 5 biologische natuurwetten is het 
boek ‘zielsoorzaken van ziekte’, vertaald door Karin van Balen en via de 
website gratis te downloaden. 
https://zielsoorzakenvanziekte.be/gratis-download-boek-zielsoorzaken-van-
ziekte/ 

_____________________________________________ 

 

Een link naar een stuk in Paravisie, geschreven door Richard Hoofs, spiritueel coach, huisarts 
en auteur en ook spreker voor de Gezond Verstand Lezingen. 
De kracht van de Liefde vanuit verbinding met onze Ziel helpt ons, veel meer dan de angst 
vanuit de mind. 
https://paravisiemagazine.nl/nieuws/corona-angst-versus-liefde/?fbclid=IwAR0uuS-
Gfcrbp5mMlTJBaXFmVz6K3KBV3KQnVnZVBwRQsA-4ZAIz3JzFJUcg 

_____________________________________________ 
 
  

http://www.biologikanederland.nl/?fbclid=IwAR0EAfRay3jklAsgHgvUPMOlqCS8blY4ci1Ihx43X-7X_TGz9EeT5o0KHUk
https://www.biologikanederland.nl/kijkersvraag-video-het-coronavirus-en-de-bio-logische-perceptie/?fbclid=IwAR3T82EgFzAapoCL6hW6xKVG3aKgDULfthhhLcVyI2lf3aRoOo_LynCbLKQ
https://www.biologikanederland.nl/kijkersvraag-video-het-coronavirus-en-de-bio-logische-perceptie/?fbclid=IwAR3T82EgFzAapoCL6hW6xKVG3aKgDULfthhhLcVyI2lf3aRoOo_LynCbLKQ
https://www.biologikanederland.nl/kijkersvraag-video-het-coronavirus-en-de-bio-logische-perceptie/?fbclid=IwAR3T82EgFzAapoCL6hW6xKVG3aKgDULfthhhLcVyI2lf3aRoOo_LynCbLKQ
https://www.biologikanederland.nl/kijkersvraag-video-deel-2-het-coronavirus-en-de-bio-logische-perceptie/?fbclid=IwAR0Vi3WBX1Pqo6e4qYkb4wVKSS-dNt3zIgfY_NlwFgpmECfTB_UEUjq6Gso
https://www.biologikanederland.nl/kijkersvraag-video-deel-2-het-coronavirus-en-de-bio-logische-perceptie/?fbclid=IwAR0Vi3WBX1Pqo6e4qYkb4wVKSS-dNt3zIgfY_NlwFgpmECfTB_UEUjq6Gso
https://www.biologikanederland.nl/kijkersvraag-video-deel-2-het-coronavirus-en-de-bio-logische-perceptie/?fbclid=IwAR0Vi3WBX1Pqo6e4qYkb4wVKSS-dNt3zIgfY_NlwFgpmECfTB_UEUjq6Gso
https://www.youtube.com/watch?v=yIF2Ta0p7po
https://www.youtube.com/watch?v=94HYKdtBKkc
https://www.germaansegeneeskunde.nl/
https://zielsoorzakenvanziekte.be/gratis-download-boek-zielsoorzaken-van-ziekte/
https://zielsoorzakenvanziekte.be/gratis-download-boek-zielsoorzaken-van-ziekte/
https://paravisiemagazine.nl/nieuws/corona-angst-versus-liefde/?fbclid=IwAR0uuSGfcrbp5mMlTJBaXFmVz6K3KBV3KQnVnZVBwRQsA-4ZAIz3JzFJUcg
https://paravisiemagazine.nl/nieuws/corona-angst-versus-liefde/?fbclid=IwAR0uuSGfcrbp5mMlTJBaXFmVz6K3KBV3KQnVnZVBwRQsA-4ZAIz3JzFJUcg
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5G 
 

Ook de invoering van de 5G is nog steeds een hot item en we delen ook in deze nieuwsbrief 
graag weer een paar stukken en linkjes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Kort geding tegen de Nederlandse Staat om 5G te 

stoppen 
 
De Nederlandse Staat is van plan om het 5G mobiele netwerk vanaf 2020 in heel Nederland 
uit te rollen, zonder dat het is getest op mensen, dieren en het milieu 
 
Stichting Stop5GNL heeft het initiatief gelanceerd om een kort geding tegen de overheid aan 
te spannen om zo proberen de uitrol van 5G te stoppen. 
 
5G betekent een enorme toename van masten (small cells) elke 100 meter (in bewoonde ge-
bieden) en daarmee een enorme verhoging van de stralingsintensiteit. 5G is ook niet onder-
zocht op gezondheidsrisico's. En de onderzoeken die er nu al liggen bij 2G, 3G en 4G tonen 
aan dat deze schadelijke effecten hebben op mens, dier en plant. Steeds meer mensen wor-
den ook ziek van straling. 
Dus 5G is geen goed idee. Om jezelf en je omgeving hier tegen te beschermen kan je ons 
initiatief steunen en een bedrag doneren! Zie onze geheel nieuwe website www.stop5gnl.nl . 
Voor meer informatie over onze zaak. 
 
Inmiddels is er een sommatiebrief uitgegaan aan de Minister van EZK met kopie naar Volksge-
zondheid, de vaste Kamercommissies en Agentschap Telecom. En de dagvaarding gaat er bin-
nenkort uit. We hebben zeer deskundige advocaten in de arm genomen die inmiddels een 
prachtig concept klaar hebben liggen. 
 
HELP ONS 5G TE STOPPEN! 
Voor meer informatie en hoe je ons kunt helpen zie www.stop5gnl.nl  

http://www.stop5gnl.nl/
http://www.stop5gnl.nl/
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_____________________________________________ 
 
Nog een tweetal linkjes van stop5gnl.nl 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9mK93gHFWXs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lyb2dACQMWo 

_____________________________________________ 

Artsen en wetenschappers: uitrol 5G is krankzinnig 

(leefbewust 2020-02-18) 
"Mensen die hun bezwaar uiten op 5G worden in de media maar al te vaak weggezet als 'com-
plotdenker' of 'doemdenker', hoe terecht is dit?" 
 

 

 
De uitrol van 5G lijkt niet meer te stoppen in Nederland en de rest van de wereld. Het lijkt 
slechts een kwestie van tijd. Mensen die hun bezwaar uiten op 5G worden in de media maar 
al te vaak weggezet als 'complotdenker' of 'doemdenker'. Is dat terecht? Het korte antwoord? 
Nee!  
De potentiële risico’s van 5G variëren van ernstige gezondheidseffecten tot privacyimplicaties 
die de nekharen overeind doen staan. Als je mij niet gelooft, wellicht dan wel de duizenden 
artsen en wetenschappers die zich hierover hebben uitgelaten. Helaas zie je dit niet op het 8 
uur journaal, vandaar dat ik je vandaag van de juiste wetenschappelijke informatie wil voor-
zien.  
“De uitrol van 5G is krankzinnig”! Dit klinkt gelijk heel alarmerend en overdreven, maar dit is 
letterlijk de uitspraak (1) van Martin L. Pall, PhD, Professor Emeritus of Biochemistry & Basic 
Medical Sciences at Washington State University. Naast deze man zijn er duizenden weten-
schappers en experts (2) die hun zorgen uiten. Er zijn meer dan 30.000 onderzoeken naar de 
effecten van straling. Zo is er een indrukwekkende verzamelstudie (3) van het BioInitiative.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=9mK93gHFWXs
https://www.youtube.com/watch?v=Lyb2dACQMWo
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/7qh7h2upnzv6q8/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9NdjU2TUtOY3ZKMA==
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/zlugh7urlw9knr/aHR0cHM6Ly9lbWZzY2llbnRpc3Qub3JnL2luZGV4LnBocC9lbWYtc2NpZW50aXN0LWFwcGVhbA==
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/xwiph3udq38pol/aHR0cHM6Ly81Z2lzbmlldG9rZS5ubC9mZWl0ZW4vQmlvSW5pdGlhdGl2ZS5odG1s
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Ook het Europees parlement en de Raad van Europa pleiten al jaren voor fors lagere limieten. 
Het Europees Milieuagentschap is voor toepassing van het voorzorgsprincipe.  
Daarnaast zijn er nog 265 wetenschappers (3) die oproepen tot een uitstel op 5G. 
Wereldwijd is er niet één verzekeraar die schade door straling dekt. Hoe komt het dat hier 
geen gehoor aan wordt gegeven?  
 
Na wat deskresearch stuitte ik al gauw op de zogeheten stralingsnorm van ICNIRP.  
De Veiligheidslimiet van straling wordt bepaald door deze ICNIRP (International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection). Goed dat dit gedaan wordt zou je zeggen, toch? Nou, 
de reputatie van deze organisatie is niet bepaald om over naar huis te schrijven. Waarom? Ze 
staan in directe relatie met de telecom industrie (4)! Enorme belangenverstrengeling dus. Een 
typisch gevalletje ‘de slager keurt zijn eigen vlees’.  
Maar hoe hoog of laag is die stralingsnorm dan? Ter vergelijking... Er is ook een norm uit 2012 
van de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie, OAK, om stralingsnormen te bepalen. Die nor-
men zijn opgesteld door bouwbiologen, artsen en wetenschappers, en zijn een MILJOEN maal 
strenger dan de ICNIRP- normen. 
Hoe kan dat?  
Ze zijn gebaseerd op de duizenden wetenschappelijke publicaties waarin schadelijke effecten 
zijn aangetoond en waar ook ervaringen van slachtoffers zijn meegenomen. 
 
Hieronder een opsomming van wetenschappelijk aangetoonde gezondheidseffecten van stra-
ling, hou je vast!  
1. Hartritmestoornissen (1) 
2. Veranderingen in genexpressie (2) 
3. Veranderingen in metabolisme (3) 
4. Gewijzigde stamcel ontwikkeling (4) 
5. Kanker (5) 
6. Hart-en vaatziekten (6) 
7. Cognitieve stoornissen (7) 
8. DNA schade (8) 
9. Negatieve invloed op het algemeen welzijn (9) 
10. Toegenomen vrije radicalen (10) 
11. Problemen met leren en het geheugen (11) 
12. Verminderde spermakwaliteit (12) 
13. Miskramen (13) 
14. Neurologische schade (14) 
15. Obesitas en diabetes (15) 
16. Oxidatieve stress (16) 
17. Autisme (17) 
18. ADHD (18) 
19. Astma (19) 
 
Er is dus overvloedig wetenschappelijk bewijs dat de straling waar we aan worden blootge-
steld enorm schadelijk is voor onze gezondheid. Wat voor ziekten zullen we allemaal gaan 
tegenkomen in de periode na de introductie van 5G. Ik wil het niet meemaken!  
 

  

https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/krfmh2u2xmg5r9/aHR0cHM6Ly9zdGF0aWMxLnNxdWFyZXNwYWNlLmNvbS9zdGF0aWMvNWI4ZGJjMWI3YzkzMjdkODlkOTQyOGE0L3QvNWRiZjcxZjQ1ZGNlNmIwNTBiZWNhMTlmLzE1NzI4Mjc2NDA0ODkvSW50ZXJuYXRpb25hbGVfb3Byb2VwX29tXzVHX29wX2FhcmRlX2VuX2luX2RlX3J1aW10ZV90ZV9zdG9wcGVuLnBkZj9mYmNsaWQ9SXdBUjJrSnJKZkhfN1padWFEZmRUZVZZT0djU3NERTFVSFRZUi1qZWpGZGp5cDNwbGU1ckV2TGR6ZzZtRQ==
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/29t2h9u0mdr867/aHR0cHM6Ly92aW1lby5jb20vb25kZW1hbmQvMTc3NTUvODg5Mzg1MDU=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/gzcnhwuoqp7lr3/aHR0cDovL2JlbXJpLm9yZy9wdWJsaWNhdGlvbnMvYmlvbG9naWNhbC1lZmZlY3RzLW9mLW5vbi1pb25pemluZy1yYWRpYXRpb24vNzgtZ3JpZ29yaWV2LWJpb2VmZmVjdHMwNy9maWxlLmh0bWw=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/3esphdu9pz6203/aHR0cHM6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMjIxNDc1MDAxNzMwMDYzWC9wZGZmdD9tZDU9MGFmNWFmNzYxMjRiMWY4OWY2ZDIzYzkwYzVjNzc2NGYmcGlkPTEtczIuMC1TMjIxNDc1MDAxNzMwMDYzWC1tYWluLnBkZg==
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/4navh7uqxgzpv6/aHR0cHM6Ly93d3cubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi9wbWMvYXJ0aWNsZXMvUE1DMzE4NDg5Mi8=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/rwb8h9uv6x934x/aHR0cHM6Ly93d3cubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi9wbWMvYXJ0aWNsZXMvUE1DNTUwOTg5NS8=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/8dhqh3upr9e2zk/aHR0cHM6Ly93d3cubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi9wdWJtZWQvMTk1MTM1NDY=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/leueh6uvxr5neq/aHR0cHM6Ly9qb3VybmFscy5zYWdlcHViLmNvbS9kb2kvMTAuMTE3Ny8yMDQ3NDg3MzE3NzM0ODk4
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/doiehmuwp5zovv/aHR0cHM6Ly93d3cubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi9wdWJtZWQvMjU3NDk3NTY=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/72f7h2upnzv6ql/aHR0cHM6Ly93d3cudGFuZGZvbmxpbmUuY29tL2RvaS9hYnMvMTAuMTA4MC8xNTM2ODM3OC4yMDE3LjEzNTA1ODQ=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/zptgh7urlw9knx/aHR0cHM6Ly9taWxpZXVnZXpvbmRoZWlkLmJlL2Rvc3NpZXJzL2dzbS9UTk9fcmFwcG9ydF9OZWRlcmxhbmRfc2VwdF8yMDAzLnBkZg==
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/xrcph3udq38po6/aHR0cHM6Ly93d3cuc2NpZW5jZWRpcmVjdC5jb20vc2NpZW5jZS9hcnRpY2xlL3BpaS9TMDI2OTc0OTExNjMwOTUyNj92aWElM0RpaHVi
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/k9smh2u2xmg5r0/aHR0cHM6Ly93d3cubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi9wbWMvYXJ0aWNsZXMvUE1DMjY2NjQ1OS8=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/2ga2h9u0mdr86k/aHR0cHM6Ly93d3cubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi9wdWJtZWQvMjc2MDE3MTE=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/gdbnhwuoqp7lrq/aHR0cHM6Ly93d3cubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi9wdWJtZWQvMjA1Njg0Njg=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/3nhphdu9pz620k/aHR0cHM6Ly93d3cubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi9wbWMvYXJ0aWNsZXMvUE1DMTI0MTUxOS9wZGYvZWhwMDExMS0wMDA4ODEucGRm
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/4luvh7uqxgzpv3/aHR0cHM6Ly93d3cubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi9wdWJtZWQvMjM3ODE5OTI=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/roi8h9uv6x9348/aHR0cHM6Ly93d3cudGFuZGZvbmxpbmUuY29tL2RvaS9hYnMvMTAuMzEwOS8xNTM2ODM3OC4yMDE1LjEwNDM1NTc=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/8pfqh3upr9e2de/aHR0cHM6Ly93d3cubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi9wdWJtZWQvMjQwOTUwMDM=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/loteh6uvxr5n20/aHR0cDovL3d3dy53aWZpaW5zY2hvb2xzLmNvbS91cGxvYWRzLzMvMC80LzIvMzA0MjIzMi9kaXZhbl8wOF9wcmVuYXRhbF9wb3N0bmF0YWxfY2VsbF9waG9uZV91c2UucGRm
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/d4cehmuwp5zo6o/aHR0cHM6Ly9qYW1hbmV0d29yay5jb20vam91cm5hbHMvamFtYXBlZGlhdHJpY3MvZnVsbGFydGljbGUvMTEwNzYxMg==
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Wat kun je zelf doen ter bescherming van je gezondheid? 
 
Gelukkig kun je zelf zeker wat doen om de straling zoveel mogelijk te beperken. Hier wat prak-
tische tips: 
1. Draag je mobiele telefoon niet direct in je zak, maar liever in een tasje. Wanneer niet in 
gebruik, het liefst in vliegtuigmodus. Als ik mijn telefoon in mijn zak draag, staat het standaard 
op vliegtuigmodus. Mensen kunnen altijd een voicemail inspreken, je hoeft echt niet 24/7 be-
reikbaar te zijn. 
2. Leg je mobiele telefoon NIET in je slaapkamer en zet de Wifi in de nacht standaard uit. Het 
beste verwijder je ALLE elektronische apparatuur uit je je slaapkamer. 
3. Aard jezelf zoveel mogelijk! Aarding is gebaseerd op het principe dat mensen afgestemd 
horen te zijn op de magnetische frequentie van de aarde. Dit heeft vele voordelen voor je 
gezondheid! Het vermindert namelijk oxidatieve stress op het lichaam en helpt met wondge-
nezing, ontstekingen, verbeterde slaap en nog VEEL meer (20). Om jezelf te aarden hoef je 
alleen maar op blote voeten naar buiten te lopen. Ja, het is echt zo simpel. 
4. Eet zo gezond mogelijk. Jouw dieet kan een heel groot verschil maken voor de effecten van 
blootstelling aan straling.  
De reden dat straling slecht is, is omdat het het niveau van vrije radicalen in je lichaam ver-
hoogt, één van de belangrijkste oorzaken van kanker. 
Vrije radicalen zorgen ervoor dat cellen geoxideerd raken, waardoor ze kunnen muteren en 
dus kanker kunnen veroorzaken. 
De eenvoudigste manier om vrije radicalen en stralingsgerelateerde DNA-schade te bestrij-
den, is om voedsel te eten dat een hoge zuurstofradical absorptiecapaciteit (ORAC) heeft.  
 
Voedingsproducten met een hoge ORAC waarde zijn asperges, bosbessen, walnoten, dadels, 
granaatappel, rozemarijn, pecannoten, basilicum, kaneel en zeker ook kurkuma! 
Curcumine (werkzame stof in kurkuma) is een krachtige antioxidant die vrije radicalen kan 
neutraliseren vanwege zijn chemische structuur (bron/bron). Bovendien verhoogt curcumine 
de activiteit van de antioxidantenzymen van je lichaam (bron / bron / bron). Op die manier 
werkt curcumine op twee manieren tegen vrije radicalen. Het blokkeert ze direct en stimuleert 
vervolgens de eigen antioxidantafweer van het lichaam. Meer informatie over het meest 
krachtige Kurkuma Extract op de markt, zie je op deze pagina (video RTL nieuws).  
Ook van cannabidiol (CBD olie) is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat het sterke an-
tioxidant bescherming geeft aan de hersenen (bron). 
Meer info over Rauwe Bio CBD lees je op deze pagina.  
Hopelijk kun je iets met deze tips! Vooralsnog is 5G één groot experiment op de gezondheid 
en is de burger de proefkonijn. 
Hopelijk krijgt de toekomst een beter vervolg dan de voorspellingen. 
Nog een fijne dag.  
 
Mike & Gretta - Leef Bewust Nederland - "Nederland het gezondste land ter wereld maken" 
 
  

https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/75qs7h2upnzv6l8/aHR0cHM6Ly93d3cubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi9wbWMvYXJ0aWNsZXMvUE1DNDM3ODI5Ny8=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/zllagh7urlw9k6r/aHR0cHM6Ly93d3cubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi9wdWJtZWQvMTc1NjkyMDc=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/xmwbph3udq38p2l/aHR0cHM6Ly93d3cubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi9wdWJtZWQvMTA5NjQzNzk=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/k0rhmh2u2xmg5w9/aHR0cHM6Ly9vbmxpbmVsaWJyYXJ5LndpbGV5LmNvbS9kb2kvYWJzLzEwLjEwMDIvamF0LjE1MTc=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/279u2h9u0mdr897/aHR0cHM6Ly93d3cudGFuZGZvbmxpbmUuY29tL2RvaS9hYnMvMTAuMTA4MC8wMjc3MjI0OC4yMDEzLjgyOTA2MSMuVXlBWkFmbF90OEU=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/gkzinhwuoqp7l93/aHR0cHM6Ly93d3cubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi9wdWJtZWQvMTU2NTAzOTQ=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/38efphdu9pz62m3/aHR0cHM6Ly9sZWVmYmV3dXN0Lm51L2t1cmt1bWEtYm9vc3Rlci8=
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/4zntvh7uqxgzpl6/aHR0cHM6Ly93d3cubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi9wbWMvYXJ0aWNsZXMvUE1DMjA5NjUv
https://el2.convertkit-mail.com/c/8ku9vqn36nfohqlkroik/r8wc8h9uv6x93dx/aHR0cHM6Ly9sZWVmYmV3dXN0Lm51L3JhdXctZW4tYmlvbG9naXNjaA==
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Link  
 
Bericht uit DIE WELT: "Less is more", wat betekent dat bij de behandeling van borstkanker? 
 
Emiel Rutgers: Wij artsen zijn te ver gegaan. We behandelen vrouwen te hard. En veel artsen 
denken nog steeds aan veel chemotherapie, veel straling, veel operaties - dat helpt.  
Maar de belangrijkste boodschap van de afgelopen jaren is dat hoe zachter we omgaan, hoe 
beter het is. Vrouwen leven langer en de terugval neemt af. 
In de toekomst zullen we de therapie drastisch blijven verminderen. Het is een revolutie aan 
het einde van mijn carrière. 
 
https://www.welt.de/gesundheit/plus166307500/Wir-muessen-neu-definieren-was-
Brustkrebs-ueberhaupt-ist.html 
 

 
 

_____________________________________________ 

 

SPURT… 
 

Geld is een ruilmiddel, niets meer en niets minder. 
Wie een baan heeft ruilt tijd om geld op de bankrekening te zien verschijnen en geeft dat weer 
uit aan vaste lasten, voedsel, goederen, kleding, vakanties, etc. 
Er zijn vele munten naast de euro waar we o.a. in Nederland bekend mee zijn. 
Tokens, cryptomunten, er valt van alles te shoppen op dat gebied.  
Binnen een groep, als dit onderwerp ter sprake komt, zijn er steeds meer personen die wel 
enigszins bekend zijn met dergelijke munten. 
Gezien de hele wereldeconomie, alles wat we zien gebeuren, alles wat ‘zomaar’ van ‘vandaag 
op morgen’ een feit kan zijn is het niet onverstandig daar ook eens wat meer aandacht aan te 
schenken. 
 
Project7-blad heeft nu het genoegen om een token, al jaren bekend, maar nog niet op grote 
schaal in Nederland, uit te rollen. 
We spreken over SPURT. 

https://www.welt.de/gesundheit/plus166307500/Wir-muessen-neu-definieren-was-Brustkrebs-ueberhaupt-ist.html
https://www.welt.de/gesundheit/plus166307500/Wir-muessen-neu-definieren-was-Brustkrebs-ueberhaupt-ist.html
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Een token waar men in Zimbabwe al langer raad mee weet. 
Elders begint er ook al wat te ontstaan en de tijd is rijp dat we deze kans met twee handen 
beetpakken. 
De SPURT is een al langer bestaande legale token, geregistreerd als een ERC-20 Token. Hoog-
ste tijd om deze in Nederland te verspreiden. 
We beginnen kleinschalig, dat wil zeggen dat iedereen een bedragje aan SPURT in zijn of haar 
Metamask (of een andere ERC20-webbrowser wallet) krijgt. 
 
De eerste 1000 personen die zich aanmelden krijgen 100 SPURT, wat gelijk staat aan 100 euro. 
Men wil de SPURT niet onder de 1 euro laten zakken en niet hoger dan 3 euro laten stijgen om 
geen gekke schommelingen te krijgen en om grootschalige speculatie te voorkomen. 
Daarom houden wij de waarde op 1 euro, wel zo gemakkelijk tijdens deze start want dat denkt 
gemakkelijk. 
 
Leuk is het, als er om jou heen nog meer mensen mee gaan doen. Met hoe meer personen we 
starten des te sneller creëren we leuke resultaten. 
In een directe omgeving kunnen ook niet houdbare producten over en weer via SPURT van 
eigenaar verwisselen.  
Dan krijgen we resultaten in de vorm van een ‘handeltje’ van artikelen die jij wilt verkopen en 
die andere SPURT-houders kunnen kopen. Het spreekt voor zichzelf dat we graag nette arti-
kelen delen die gekocht kunnen worden.  
Als voorbeeld: nog nette kleding, geen afgedragen rommel. 
En wat verse producten betreft wensen we verantwoord, zonder toevoeging van gif, etc. In de 
stijl zoals Project7-blad altijd de informatie deelt.  
Aardappelen die niet biologisch zijn hebben tig keer gif over hun blaadjes en bloemen gehad. 
Maar… er zijn genoeg personen die volgens de biologische manier telen. 
 

Denk aan: 
Kleding: babykleding/-spullen/-speelgoed, boeken, groente uit eigen tuin, bloemen uit eigen 
tuin, zaden, planten, stekken, eieren, honing, wijn, meubels, etc. etc.  
Oppassen op kinderen en huisdieren. 
Honden uitlaten. 
Auto’s wassen. 
Helpen bij iemand met huishoudelijke klussen. 
Schilderen (binnen, buiten). 
Naai- en verstelwerk. 
Administratief werk. 
Helpen met boodschappen doen. 
Kapper aan huis. 
Taarten bakken. 
Vakantieverblijf/B&B in bepaalde tijden van het jaar via SPURT aanbieden in plaats van in 
euro’s. 
 
Omgekeerd kunnen er ook oproepen geplaatst worden… 
Bijvoorbeeld iemand heeft hulp nodig in de tuin en wenst een dag een paar extra handen voor 
het grove werk. Dat omschrijf je en lever je in bij mij. 
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Dan kun je daar een SPURT-bedrag tegenover plaatsen. Dan vraag je dus om hulp in plaats dat 
je iets verkoopt. 
 
Zo is er veel meer te bedenken dat door ons samen creatief zal ontstaan. 
We maken één of tweemaal per week een nieuwsbrief (Gevraagd en Aangeboden) met alle 
aanbiedingen en alle vragen om hulp. Omgekeerd krijgen we ook graag door wat verkocht is 
of opgelost. Iets rondzenden dat niet meer te koop is, is niet handig. 
Deze nieuwsbrief mailen we rond naar iedereen die over SPURT beschikt. 
Wie iets te koop aanbiedt geeft aan waar hij of zij woont met het mailadres en/of telefoon-
nummer erbij.  
Alles moet helder zijn, wij bemiddelen niet bij aan- en verkoop.  
Wie SPURT gaat ontvangen zal het saldo zien stijgen en kan gemakkelijk weer shoppen bij 
anderen. 
Wie niets verkoopt, geen diensten verleent, dus geen SPURT ontvangt maar wel de voordelen 
hiervan ziet kan via ons SPURT bijkopen. 
Zoals eerder aangegeven wil men de SPURT niet onder de euro laten zakken. 
Maar… omdat wij helpen deze mooie token bekendheid te geven, bieden wij deze aan voor 
80 cent. 
Jouw winst is dan 20 cent per SPURT. 
Minimaal verkopen we 25 SPURT tegen 20 euro. 
Max 2500 SPURT en dat is dan tegen 2000 euro. 
Meer mag, maar verspreid over porties van 2500 SPURT, en alle honderdtallen daar tussenin. 
Omdat wij ons aan de onderwaarde houden en helpen tegen een leuk tarief aan SPURT te 
komen kan dat in de toekomst een leuke investering blijken. 
Alleen… vanuit de initiatiefnemers van SPURT is bekend dat men niet lager dan 1 euro wenst 
te gaan en niet hoger dan 3, maar niemand kan natuurlijk koffiedik kijken, dus hoe alles in de 
toekomst gaat lopen is bij niemand bekend; de intentie van hen en ons is een extra systeem 
uit te rollen waarbij we niet alleen afhankelijk zijn van de grote banken met hun steeds minder 
leuke dienstverlening. 
 
De mogelijkheid om naar eigen inzicht SPURT bij te kopen kan handig zijn, want stel dat ie-
mand een mooi artikel heeft aangeboden in de Gevraagd en Aangeboden die wij rondzenden, 
een antieke stoel die jij nu net altijd al had willen hebben.  

Beeld je in      … 
Maar deze stoel kost 200 SPURT; bedenk even dat 200 SPURT gelijk staat aan 200 euro. 
Dan kun je bijvoorbeeld voor 160 euro aan SPURT kopen, je krijgt er 200, dus heb je 40 euro 
‘winst’. Dus is die stoel voor jou dus nog voordeliger. 
 
Wie veel kan verkopen ziet zijn saldo stijgen en heeft de mogelijkheid te shoppen, wat voor 
hem of haar in feite neerkomt op ruilen van spullen/producten met SPURT als hulpmiddel die 
hij of zij elders weer kan besteden. 
 
SPURT ‘schuif’ je van de ene naar de andere wallet. We gaan uit van vertrouwen bij het han-
delen: de koper betaalt, terwijl de verkoper levert. We zullen een aparte korte handleiding 
maken voor iedereen. 
 
Nog weer stappen verder voor de liefhebbers… 
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Wie het plaatje groot ziet en na een beetje enthousiast te zijn geworden kan aangeven een 
SPURT-rekening te willen openen. Dat moet niet maar is een mogelijkheid die we wel vermel-
den. Dat geeft meteen aan dat we met een serieuze token bezig zijn. 
Wie een rekening wenst kan dat aan ons doorgegeven en wij brengen je met de personen in 
contact die je daar weer verder bij helpen.  
Dan loopt het meteen door naar de juiste personen. 
Wie een SPURT-rekening heeft kan wereldwijd handelen. De initiatiefnemers van SPURT stre-
ven naar het ontstaan van een soort wereldwijde marktplaats voor SPURT-houders. En we-
reldwijd kan men van alles gaan aanbieden, tot onroerend goed aan toe.  
 

Hoe komt er SPURT op die rekening? 
Via het verkopen van producten, via het aankopen van SPURT via een SPURT-rekening bij 
SPURT, waar je ze één op één kunt kopen. Wij kunnen op kleine schaal helpen, maar als je zelf 
heel grote mogelijkheden ziet, is het beter om ook een SPURT-rekening te openen. 
Wij zijn zelf al jaren bekend met SPURT en kennen personen achter de schermen. 
Tot voor kort konden we er niet mee aan de slag zoals we het nu uitrollen. 
Maar omdat het op andere locaties in de wereld wel al succesvol werkt heeft het zich al be-
wezen. 
 
Ons eerste doel is om het voor velen leuk en aantrekkelijk te maken om artikelen die over zijn 
gemakkelijk te delen onder een grote groep waar wellicht weer geïnteresseerden zijn. 
We gaan op deze wijze ook veel bewuster met onze huisraad om. Naar de kringloop brengen 
is een goed alternatief, heel goed zelfs, maar je hebt ook weleens iets in huis dat je niet zomaar 
te koop zet langs de weg maar wat je ook niet ‘zomaar’ naar de kringloop brengt. 
Omgekeerd kan iemand een oproep doen voor een bepaald boek… ik noem maar even wat. 
Een boek dat niet meer nieuw te koop is, alleen nog tweedehands. En jij hebt dat in de kast 
staan en door die oproep kom jij op het idee dat je er eigenlijk niets mee doet en dat je het 
wel wilt verkopen, zodat iemand anders weer blij wordt. Die persoon blij en jij weer wat SPURT 
rijker. Boek verwisselt van eigenaar.  
Dan kan deze route via SPURT en de opgegeven vraag en aanbod zaken via onze Gevraagd en 
Aangeboden juist heel leuk zijn. 
Daarnaast creëren we een soort community met elkaar. 
Want wat de euro ook zal doen, wij kunnen via SPURT gewoon elkaar van dienst zijn. 
Ontstaat er in je eigen omgeving een handel onder de verse producten dan ga je ook personen 

ontmoeten, er kan van alles ontstaan via SPURT.       
 
Wie slecht ter been is kan vanachter zijn of haar laptop thuis ook meedoen. Deze personen 
krijgen meer het gevoel betrokken te zijn bij dingen waar ze anders niets van zien. 
Wellicht is er iemand die producten uit de omgeving kan ophalen voor die personen, maar er 
zijn wellicht ook zaken die per post gezonden kunnen worden. 
Bijvoorbeeld… zakjes zaad. 
Zeg even dat een zakje zaad 2 SPURT kost, reken extra 1 SPURT voor de porto en zo kan dat 
weer verzonden worden. 
Natuurlijk gaat er een postzegel op in eurocenten, maar dat moet eenieder maar zien als ruilen 
met SPURT. We gaan niet met beide betaalmiddelen handelen. Uitzonderingen zijn: een reis, 
waarbij je een deel met SPURT kunt betalen, maar een deel ook gewoon met Euro’s. Een vlieg-
reis, of lokale kosten moeten nu eenmaal nog steeds met EUR betaald worden. 
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Voel je vrij zoveel mogelijk personen uit te nodigen mee te doen want dat maakt het voor 
jezelf ook leuk. 
Bedenk of jij dingen hebt die je verkopen wilt. 
Maak er een mooie foto van, omschrijf als het nodig is de maten; zeker van meubels is het 
handig als de maten erbij staan. Uiteraard ook bij kleding maar dat spreekt voor zich. 
Vertel erbij wat van belang is en geef aan wat je artikel in SPURT moet kosten. 
 
Stuur per mail naar mij, foto graag in de bijlage en wij gaan ermee aan de slag. 
 
Tip: Als je mooie producten verkoopt, verpak het dan ook mooi. Doe er een mooi papiertje 
omheen, bedenk zelf iets anders…  
Degene die het product van je koopt weet hoe het er uit zal zien. Maar zal verrast worden 
door de extra aandacht die je besteedt aan de afwerking.  
 
Kleine groepen brengen grote dingen voort; denk aan iedereen, ook aan tieners/studenten. 
Zij kunnen ook diensten aanbieden en er onderling gebruik van maken. Je hoeft geen 18 jaar 
te zijn om hieraan deel te nemen. 
 
Mail Anneke : anneke@project7-blad.nl 
Mail Frank : info@project7-blad.nl    
 
Hartelijke groet, 
Anneke Bleeker 
www.project7-blad.nl 
 

Informerende links (Nederlandstalig): 
http://myspurt.org/dutch/home/our-vision   
http://myspurt.org/dutch/home/about-spurt 
http://myspurt.org/dutch/business-for-all/local-communities  
 

Colofon: 

Redactie:   Barbera Smit - Opmaak/Lay-out, Frank Bleeker 
Teksten en foto’s: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Frank Bleeker, Geertje Swart, Ellen Vader, Arie de Groot, 

Erik Leemkuil 
 
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 starten GVL-locatie of spreken voor GVL-locatie  
(Barbera Smit) 

Mail naar: 
 

Barbera@project7-blad.nl  

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

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl   
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