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Bij de foto op de cover:
Wat kun je toch genieten van een setje emaillen schaaltjes gekocht voor 2 euro bij een garageverkoop in Koudum, terwijl je daar alleen heen ging om de Welkoop te bezoeken.
Geïnspireerd door de filmpjes vanuit Azerbeidzjaan kun je dit niet laten staan!
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Voorwoord: Nazomeren…
Wat is het nog een prachtig weer.
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf kijk ik terug op een productieve zondagmiddag.
De volgende les van ‘Cursus het Wilde Genieten’
werd voorbereid, thee gezet van de bottel van Rosa
canina (de hondsroos, de bottel met het hoogste vitamine C gehalte onder alle bottels), samen met de
bessen van meidoorn en afrikaantjes.
De bottels (vijf stuks) door de helft gesneden en ontpit, een gaatje met een satéprikker in de meidoornbessen (een handje) geprikt en afrikaantjes uit de
tuin geplukt.
Alles in een theepotje gedaan, water gekookt, even
laten betijen, opgeschonken en lekker buiten genoten.
Een herfstboeket gemaakt van aardpeerbloemen uit
de tuin en de rest in de vrije natuur geplukt. De restanten van fluitenkruid, daar een flinke bos van genomen, uitgebloeide zuring, Knopig helmkruid (Scrophularia) en varenblad.
Een grote bos voor buiten. Een nazomer sfeertje in
de tuin.
Een stuk tuin aangepakt, kortom, dat was me ‘het
zondagje wel’ maar wat mogen we ons gelukkig prijzen dat we nog zo kunnen genieten van het mooie
weer.
Ronduit fantastisch!
Afgelopen week ook heerlijk gewandeld met een
groep deelnemers van de wekelijkse cursus en enkele gasten.
Laat het zo nog maar even blijven. Toch?
Het najaar heeft ook weer zijn charme. Elk jaargetij
is mooi, de lichtinval is nu weer prachtig wat met fotograferen goed is te merken. In het voorjaar is het
licht hard, nu is het soft. Fluwelig zou ik bijna zeggen.
En dan de bessen en bottels; afgelopen middag toen
ik er even op uit trok heel veel knalrode meidoorn en
bottels gezien.
Volgens mij ga ik in de komende dagen nog even op
pad. 😊
Met voldoening kijk ik terug op afgelopen middag en
zo ook op de samenstelling van deze nieuwsbrief.
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We zijn echt heel blij met foto’s aangedragen door diverse deelnemers van de wekelijkse cursus.
Daar laten we jullie ook graag van meegenieten.
Deze nieuwsbrief begint zo langzamerhand
ook een aardig maandelijks boekwerk te
worden maar als je de mail apart bewaart
kun je op elk moment weer even iets lezen.
Laat je inspireren door wat we delen, wat
ook jij zo kan ondernemen, uit de eigen omgeving, eigen tuin en/of samen met anderen.
Vanuit de wekelijkse cursus ontstaan onderlinge contacten, een niet onbelangrijk
netwerk wat zich aan het ontvouwen is.
In deze nieuwsbrief ook een overzicht van
alle tot heden gedeelde planten, struiken
en bollen.
Maar ook genoeg wat iedereen blij zal maken buiten de cursus om.
Er is genoeg geplaatst wat voor iedereen is.
En nogmaals, dit halve boekwerk is toch
maar weer mooi tot stand gekomen.
Tot volgende maand, dan draait oktober alweer even en gaan we echt richting donkerder dagen.
Bloemetje op tafel, lichtje erbij en ook dat is
weer knus.
Mits het geen giftige bloemen zijn natuurlijk, ook daar mogen we alert op zijn maar
die info hebben we al eerder gedeeld.
Geniet van alles in deze nieuwsbrief of pak
eruit waar je interesse naar uit gaat.
Een bloemige zonnige groet vanuit het
Gaasterland.
(21 oktober wandelen we weer met wie wil
in het Rijsterbos te Gaasterland, meer daarover in deze nieuwsbrief).
Anneke
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Een middag gewandeld met deelnemers van 'Cursus
het Wilde Genieten' in Friesland...
Dat was supergezellig!
Woensdag 7 september met een aantal deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten' gewandeld in het Heempark in Heeg.
We verzamelden vanaf 12.30 uur, het was de bedoeling dat iedereen om 13.00 uur aanwezig
was. Heerlijk, één van de deelneemsters verwelkomde ons met koffie of thee bij haar thuis.

Daarna gingen we op pad en genoten we van bloemen, bladeren, fruit, viervleklibel, de kippen
en haan, brandnetels, de grote klis, van het Wilgenlaantje, de Lindenlaan, kortom; van 'wilde'
groenten, kruiden en eetbare bloemen.

Viervleklibel

Vlierbessen

Solidago

Grote klis

Een toevallige passant

We spraken over van alles, gaven elkaar tips, spraken over droogovens, over het bewaren van
voedsel, over van alles wat je bezig kan houden als je gericht bent op puur natuurlijke onderwerpen. Deze middag was de eerste met deelnemers uit het noorden die meedoen met 'Cursus het Wilde Genieten'.
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Kattenstaart

Knotwilg

Theo

Gewone berenklauw

Riet

Wees een een zonnestraal,
een ander heeft er behoefte aan.
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Wij, Barbera en ikzelf namen het initiatief om in het noorden iets te organiseren voor de deelnemers die in het noorden wonen.
Het is het idee dat dit overal ontstaat en inmiddels weten we dat dit opgang begint te komen.
Het is niet de bedoeling dat ikzelf altijd aanwezig ben, juist niet, iedereen kan een wandeling
plannen en delen met de deelnemers in eigen provincie en/of buurprovincie.
Des te meer kan zich ontvouwen en door de wekelijkse mails met een ‘les’ in de bijlage is er
een verbondenheid, een drive om de blik op dat wat eetbaar is en om ons heen groeit vast te
houden en nog meer te voeden door de onderlinge contacten.
Wij kunnen terugkijken op een fijne middag. Eerdaags nog maar weer eens wat plannen…
En dan kijken of anderen in het noorden zich ook geroepen voelen dit voorbeeld te volgen.
De middag in het Heempark en het samen koffie en thee drinken was supergeslaagd.
Anneke

Zelfgekweekte kiemen in een rijstmaaltijd

Het is zo leuk om zelf kiemen te kweken.
Taugé, preischeuten, tuinkers, een mix van zaden, van alles kun jezelf zien groeien op bijvoorbeeld je aanrecht.
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Er zijn vele verkooppunten waar je potjes of schaaltjes met zaden (biologisch) kunt aanschaffen. Maar met een glazen pot en een stukje neteldoek kom je ook al een heel eind.
Wie zin heeft zich hier mee bezig te gaan houden kan genoeg info vinden en direct aan de slag
gaan. Om inspiratie op te doen tik je op internet in: ‘Zelf kiemen kweken’.
In een paar dagen zie je al resultaten: gezonde kiemen voor op of in vele gerechten.
Ook leuk om met kinderen te doen.
In dit rijstgerecht verwerkten wij taugé en een salade mix. Deze mix bestaat uit diverse soorten
kiemen en omdat wij de kiemen op het laatste moment toevoegen en deze dus niet lang meebakken of koken, en we nogal veel hadden, ging alles in deze maaltijd.

Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•

twee soorten kiemen: taugé en een salade mix
een wit kooltje (niet heel groot)
drie preistengels
twee rode paprika's
een bakje champignons
drie stukjes verse kurkuma
twee kleine rode pepertjes
een stukje gember

•
•
•
•

een zakje rijst
naar keuze: een bakje (runder)gehakt (bio of vegetarisch)
Keltisch zeezout
Kokosvet om in te bakken

Werkwijze:
Verhit het kookwater voor de rijst. Voeg een schep Keltisch zeezout toe aan het kookwater.
Kook de rijst tot deze beetgaar is, giet af en zet even opzij.
Verwijder de buitenste bladeren van de witte kool en snijd deze doormidden. Snijd de harde
kern uit de twee delen van de kool. Snijd dan de twee delen nogmaals doormidden en snijd
elk stuk in ragfijne reepjes, alsof je de kool voor zuurkool snijdt. Je kunt trouwens ook een
spitskooltje gebruiken.
Doe de gesneden kool in een schaal.
Snijd de preistengels in smalle plakjes (4 à 5 millimeter dik).
Snijd de paprika’s doormidden, verwijder de zaadlijsten en snijd ze in kleine reepjes.
Verwijder de schilletjes van de kurkuma en de gember en snijd alles ragfijn. Doe dit bij de
kool. Meng alles goed dooreen.
Snijd de champignons in plakjes en zet ze even in een apart schaaltje weg.
Rul het gehakt in een beetje kokosvet in een koekenpan.
Doe daar na verloop van tijd de champignonplakjes bij. Roerbak alles tot de champignons
beetgaar zijn en de gehakt gaar. Doe dan de kiemen erbij en roerbak alles nog kort.
Zet de koekenpan even opzij.
Zet de wok op het vuur en doe er kokosvet in. Laat het vet smelten.
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Doe dan de kool, de prei, de kurkuma en de gember in de wok en verhit alles, onder voortdurend omscheppen.
Als de kool glazig ziet, voeg je de paprikastukjes erbij. Schep alles goed om, zodat de paprika
door het koolmengsel verdeeld wordt.
Voeg, als de groenten beetgaar zijn, de rijst toe en verdeel deze door de groenten. Schep
goed door; er mag niets aanbakken aan de wok. Doe desnoods nog wat kokosvet in de pan.
Voeg dan de gehakt, champignons en kiemen toe, schep een en ander door en laat nog heel
even garen. Haal, als alles warm is, de wok van het vuur en dien de rijst op, eventueel vergezeld door zelfgemaakte satésaus en een gebakken ei.

Een mooi houtskoolvuurtje

Rijst koken

Gehakt rullen

Champignons erbij

De kiemen

Kort meeverwarmen

Steeds omscheppen

Het is goed zo

Paprika’s snijden

Witte kool is gesneden

In de wok op de kamado

Paprikareepjes erbij

Goed dooreenmengen
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Blijven omscheppen

Rijst erbij

Verdelen door de groente

Gehakt nog even warmen

Ook in de wok

En maar roerbakken

Het resultaat: een wok vol!
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Najaarslichtje
Een emaillen schaal, een oude weckpot met kleine kiezeltjes en een kaars waren de basis voor
dit najaarslichtje.
Water in de schaal nadat de weckpot geplaatst was. De kaars staat bijna op de bodem en kan
niet bewegen door de kiezeltjes.
De chrysanten en de hemelsleutel eerst in de rand verwerkt.
Mooi verdeeld en samen houden zij de zonnebloemen mooi vast.
Blad dat in het water zou komen werd verwijderd.
Verwerk soort voor soort om en nette verdeling te krijgen en de stelen met een scherp mes
afsnijden.
Deze schaal mocht zijn licht laten schijnen toen we met een aantal personen bij elkaar kwamen.
Een lichtje heeft altijd iets speciaals, iets magisch en geeft een goede energie.
Zeg het met bloemen! Deze combinatie straalt positiviteit uit, licht en bloemen.
En hoe eenvoudig kan het zijn?
Geen steekschuim, eenvoudige ondergrond, wie zin heeft kan dit zo nabootsen.
Anneke
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Zonnebloemthee op zijn Azerbeidzjaans
Geïnspireerd door een koppel uit Azerbeidzjaan is deze zonnebloemthee ontstaan.
Van uitgebloeide zonnebloemen kun je het bloeisel dat op de pitten zit heel goed gebruiken
om thee van te zetten. Met je handen wrijf je het van de harten af en je vult de theepot.
Gekookt water even laten betijen en daarna opgieten en de thee even laten trekken.
We dronken eerst op deze wijze thee en de rest heb ik laten drogen en is in een theemengsel
met andere zelf gedroogde ingrediënten verdwenen. Op een theedoek in een schaal droog en
warm weggezet. De droogoven stond aan dus kon de schaal daar mooi bovenop staan.
Als Country Life Vlog delen we graag wat we op het platteland doen, zijn we betrokken bij de
natuur en halen we het meeste uit het dorpsleven. Kom en zie de kleurrijke video's van de natuur, unieke kookrecepten en gewoon het mooie leven op het platteland.
Leun achterover en ontspan door onze inhoud te bekijken!

Abonneer je

https://www.youtube.com/channel/UCIix... Kənd Həyatı
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Heerlijk gewandeld met deelnemers van 'Cursus het
Wilde Genieten'...
Woensdagmiddag 22 september verzamelden we in het kleine plaatsje Rijs in het Gaasterland
met een aardig stel deelnemers van 'Cursus het Wilde Genieten'.

Een prachtige bomenlaan in Rijs

Een gletsjersteen uit de IJstijd

Ingang naar de ‘kruidenwei’

Vanaf 12.30 tot 13.00 uur kreeg iedereen de gelegenheid om te arriveren en daarna liepen we
na een kleine introductie naar de kruidenwei.
Genoeg planten die we even konden benoemen als we kijken naar de culinaire kant wat bij
deze wekelijkse cursus per mail het onderwerp is.

Rietsigaar

Prachtige plekjes

Wilgenroosje

Bijvoet

Vlasbekje

In het Rijsterbos
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Omgevallen boom

Lijsterbes

Prachtige plekjes

Duizendblad

Meidoornbessen

In het Rijsterbos

Het weer werkte fantastisch mee, wat een feestje om zo samen op pad te mogen.
Vanuit de kruidenwei liepen we via het bos naar de andere kant om bij het IJsselmeer even
volop in het zonnetje te genieten van een versnapering die daar te scoren viel.

Het Mirnser Klif, bij het IJsselmeer

Het IJsselmeer

De horecagelegenheid is in andere handen, het ziet er fantastisch uit en de eigenaar stond
daar vlakbij in een soort unit met passend lekkers voor wie eventjes iets wilde nemen. Vooruit,
een ijsje. Dat hadden we inmiddels wel verdiend.
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Op woensdag is het restaurant gesloten, dus we konden daar niet vanaf het terras genieten
van het weidse uitzicht maar dat houden we tegoed voor de volgende keer.
Weer teruglopend door het bos moet je uiteraard langs een paar prachtige oude beuken, ware
krachtplekken en supergaaf om te zien.

Biefstukzwam

Vlierbessen

De natuur gaat zijn gang

Krachtplek met oude beuken

Andere plek in het Rijsterbos

Heel indrukwekkend, deze ontzettend oude beuken

Onze ‘beloning’ na de wandeling

We eindigden waar we begonnen waren.
Iedereen kreeg twee ansichtkaarten mee naar huis met een opdracht.
Geef of stuur deze kaarten naar iemand die in jouw ogen wel even een extra steuntje kan
gebruiken.
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Kaarten gericht op, uiteraard zou ik zeggen, het onderwerp waar we voor op pad gingen, namelijk 'wilde' groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Met een flink stel eindigden we op het terras van Hotel Jans waar de koffie (of iets anders)
met appeltaart een ware traktatie was na een heerlijke middag.
We organiseren deze middagen kosteloos voor hen die meedoen met de wekelijkse 'Cursus
het Wilde Genieten' per mail.
Wie daar niet aan meedoet maar toch mee wil wandelen betaalt 10 euro voor Project7-blad.
We gaan op 5 oktober met weer een groep 'De paden op de lanen in' in Drenthe, maar deze
middag is vol.
Een nieuwe datum hebben we gepland op 21 oktober, donderdagmiddag, weer in Rijs maar
dan verzamelen we aan de andere kant van het bos.
Deelnemers van de wekelijkse cursus krijgen eerst de gelegenheid zich aan te melden.
Dit was een middag met een gouden randje dankzij de aanwezigen, de sfeer en het weer.
Wij hebben alweer zin in 5 oktober.
Op naar de jeneverbessen.
Anneke

Ons geheime suiker en bloemvrije dessertrecept…
Dit is niet ons recept maar het komt uit Azerbeidzjaan. Dit
land ligt bij Georgië en Armenië.
Er zijn hele leuke filmpjes op You Tube om te bekijken.
Een echtpaar laat zien hoe leuk buitenkokkerellen is, bij hen
thuis en in de vrije natuur.
Het leuke recept in deze nieuwsbrief heeft Barbara kortgeleden nagemaakt en het heerlijke resultaat liet ze ons allemaal
proeven toen we met de groep aan de wandel gingen in de
kop van Noord-Holland, met de blik op ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Heerlijk, we hebben aangegeven dat ze dit vaker mag maken.

Link naar de junior van augustus 2021:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-08AUGUSTUS.pdf
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Luister naar…
Luister naar…
Het zachtjes fluiten van de wind
onzichtbaar om je heen
De bladeren wiegen heen en weer
goudkleurig, waar de zon op scheen
een vredig, rustig tafereel
is inherent aan het geheel
Luister naar…
Het bulderen van een zware storm
onzichtbaar om je heen
De bomen kreunen, schudden wild,
hun kruinen door de storm gerild
een woest, onstuimig tafereel
is inherent aan het geheel
Luister naar…
Het schreien van een hongerig kind
In vodden op een vuilnisbelt
De plaats waarop het zich bevindt
is oorzaak van bruut strijd-geweld

Luister naar…
De roep om hulp van de medemens
waar ergens ook op deze aard ‘
Zij hebben allen slechts één wens
“Als mens te leven”, is ’t meer dan waard
Luister naar…
Ons spirituele “eigen ik “
die liegt en bedriegt zich zelf niet
en handelt zoals zij het ziet
een humaan en vriendelijk tafereel
is inherent aan het geheel
Bertus Singor – april 2015
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Resultaten van deelnemers aan de cursus “Het ‘wilde’
genieten (deel 1)
Deelnemers aan de cursus (meer info in deze nieuwsbrief) tonen hier hun resultaten:
Goedemorgen Anneke,
Ook vandaag weer mijn ontbijt een gezonde boost gegeven en opgefleurd met Oost-Indische kers, zowel blad als
bloem. Fijngesnipperde citroenmelisse, ananasmunt en
basilicumblad, goudsbloemblaadjes en brandnetelzaad!
Ik vind het ook leuk om je te laten weten dat er inmiddels
een WhatsApp groepje gestart is in Limburg. Volgende
week komt er iemand Oost-Indische kers halen uit mijn
tuin!
Liefs,
Marja

Ha Anneke,
Nu ik toch bezig ben... een foto van mijn avondeten.
Rijst met daarbovenop een mengsel van gestoofde ui,
snijbiet, Nieuw-Zeelandse spinazie en heel fijngesnipperde courgette.
Toen het bijna gaar was gesnipperde rucola, blad van
Oost-Indische kers, citroenmelisse en brandneteltopjes
erdoor geroerd. Tot slot versierd met bloemen van OostIndische kers, komkommerkruid en zaden van brandnetel.
Super lekker!
Groetjes,
Marja
Zonnebloem knoppen geprobeerd. De simpele manier,
even koken en dan een sausje erbij.
Het is jammer dat je het gezicht er niet bij hebt.
Wij vonden het maar zo, zo. Maar we geven het niet zomaar op, dus op zoek welke mogelijkheden er nog meer
zijn. Wanneer we dat geprobeerd hebben zullen we het
delen.
Vandaag een lunch met sla, veldkers, salie, citroenmelisse, aardbei, zalm en hibiscus.
Een dressing er over honing, citroensap, olijfolie, mosterd, knoflook en peper en zout.
Dan zit je toch weer heerlijk te smullen.
Ria
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Goede morgen Anneke,
Heb weer genoten van deze aflevering van de cursus.
Complimenten voor de prachtige foto's.
Volgend jaar staan er zéker dahlia's in mijn tuin.
Ook ben ik benieuwd naar jullie Azerbeidjaans zelfgemaakte emmer straks. Maar daar komt ongetwijfeld een
uitgebreid verslag van.
Ik zag laatst deze kannen in een bloemenwinkel staan en
die deden me ook denken aan deze filmpjes.
Ik wil ook op zoek naar die grote houten borden waar ze
haar deeg op uitrolt.
Kortom... keep up the good work
Groetjes, José.
Ook van José is deze collage met foto’s van de dahlia.
Ze zijn zo mooi!
Dank je, José

Hoi Anneke,
Een kadootje:
Sla, bloemetjes en blad van de bieslook, viooltjes, bloemblaadjes van de goudsbloem, oregano, kiemen van linzen, peterselie, bloemetjes en blaadjes van de wilde
rucola en hibiscusblad
Joke
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Gebakjes tijdens een verjaardag.
Dank je, Gabrie

Pesto gemaakt!
Pesto van vogelmuur, Thaise basilicum (en olijfolie, knoflook, pijnboompit, zout en peper)
Marianne

Meteen een paar foto’s betreffende de springbalsemien.
Eerste foto:
Ik heb haar ooit om het huis gehad, ruim 28 jaar geleden
toen we hier kwamen wonen.
Door verbouwingen enzovoorts is ze toen toch verdwenen.
Ik vond het een geweldige plant.
Die springende zaden, geweldig!
Nu moest ik op zoek, en moet eerlijk zeggen dat Fanny
haar heeft gevonden!
Eén foto met een paar bloemen en verschillend gekleurde
zaden. Die nu inmiddels allemaal gelijk donker van kleur
zijn.
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Tweede foto: bietensalade met feta, op slablaadjes.
Met Nieuw-Zeelandse spinazie, bloemetjes van springbalsemien, borage en madelief, blauwe bessen en natuurlijk
wat zaden van de springbalsemien.

Derde foto:
Mijn eerste pot met zuurkool van spitskool staat ook in
een emmer, volgens jouw advies. Op de kool een koolblad
en een glazen dekseltje erop.
En dan uiteraard de deksel met rubberring erop geklemd.
Er staat vocht tot aan de rand van de pot.
Is dat te veel of prima zo?
Dit is prima zo!
Dank je, Marian

Twee mini ‘Azerbeijaantjes’ gemaakt.
(De naam refereert aan de filmpjes die op YouTube te zien
zijn van een echtpaar in Azerbeidzjan, dat puur natuurlijk
oogst en kookt.)
Komkommer, worteltjes, koolrabi en tomaten.
Groetjes,
Elsucarla

Hallo Anneke,
Ik kan het niet laten. Word steeds meer geïnspireerd.
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In een poging om wat zaadjes te winnen voelde ik me net
een Azerbeidjaans vrouwtje. (BEN INMIDDELS OOK VERSLAAFD AAN DIE FILMPJES!)
Heerlijk Zen... zaadje voor zaadje...
Zo prachtig als de zaadjes openspringen in je hand en door
jouw beschrijving zie ik nu ook de prachtige kunstwerkjes
die opkrullen....
En dan die bloempjes die nog niet uit zijn
als kleine
kadootjes liggen ze daar verpakt in zijdevloei lijkt wel.
En echt...de zaadjes smaken naar walnoten... geweldig.
Van deze prachtige plant heb ik inmiddels veel geleerd en
kon het ook niet laten om van diverse onderdelen een
mandala te maken. (Zie foto).
Tot een andere keer maar weer.
Hartelijke groet,
José
Hoi Anneke...
Balsemien... ja... die weet ik zo niet te staan...
Maar erop vertrouwend dat het altijd wel goed komt ben
ik op de fiets gestapt.
Onderweg ontdekte een pluktuin waar gratis fruit meegenomen kan worden en tada... daar stond deze prachtige
dame.
De pluktuin is van een ouder echtpaar.
Ze hebben appels peren bramen bessen walnoten noem
maar op.
Er is ook een gezellig zitje.
Je mag gratis wat meenemen uit deze tuin.
Zo kan ‘t dus ook...
Groetjes maar weer van José
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Pohon Dewa, een bijzondere groente
We gaan aan de slag met een plant, die Pohon Dewa heet. Het is een plant die eenieder in
huis kan laten groeien, gewoon in potten met biologische potaarde. Stekken gaat eenvoudig
en je hebt als je een paar van deze planten hebt altijd groenvoer om te verwerken in of bij
gerechten, bij de warme maaltijd, als hapje tussendoor, maar die ook te bereiden is als spinazie.
Wij bakten een ei met o.a. enkele bladeren van de Pohon Dewa.
Het is een plant die in onder meer in Thailand, de Filipijnen en Indonesië voorkomt.
In Indonesië wordt deze plant Daun Dewa genoemd, (wat letterlijk plant van God betekent) of Daun Sambung.
Deze kruidenplant helpt bij diabetes, hoge bloeddruk en zelfs tegen kanker.
Dat de plant het genezen van wonden bespoedigt, lijdt geen twijfel.
En er zijn ook rapporten van een gunstige werking op het glucosepeil van het bloed bij
diabetes type 2 patiënten.
De kruidachtige plant vormt dikke stengels met dikke, vochtrijke en knapperige bladeren. Uiteindelijk ontstaan de voor Gynura typerende oranje, pluisachtige bloemen.
De smaak van het blad is fris en gaat richting boontjes. Ze worden zowel rauw als (kort)
gekookt verwerkt.
Jonge bladeren worden meestal rauw in salades verwerkt en soms net als spinazie bereid. In sommige streken worden oudere, hardere bladen gedroogd en er wordt thee
van gezet.
https://www.vreeken.nl/832610-plant-van-god
Ingrediënten:
• een handje bladeren van de pohon dewa
• twee grote vleestomaten
• een handje kleine gele snoeptomaatjes (uit eigen tuin)
• een slangenpeper
• zes eieren
• kruiden naar eigen voorkeur en smaak
• een schepje Keltisch zeezout
Werkwijze:
Snijd de bladeren van de pohon dewa in kleine reepjes, maar niet te fijn.
Snijd de slangenpeper wel ragfijn. Als je van sterke peper houdt, laat je de zaadlijsten gewoon
zitten. Snijd de vleestomaten in plakjes. De snoeptomaatjes snijd je doormidden.
Tik de eieren in een mengkom. Doe er wat Keltisch zeezout bij.
Kluts de eieren goed. Doe daar de gesneden groenten doorheen. Meng alles met een vork.
Bij gebruik van een garde blijft er vaak veel groente tussen de gebogen draden zitten.
Doe de plakjes tomaat in de pan en laat ze even garen.
Giet dan het ei-/groentemengsel in de pan over te tomaten. Verdeel de groenten over de hele
pan. Laat de inhoud van de pan langzaam garen, zodat niets aanbakt of verbrandt.
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Als het ei geheel gaar is, verdeel je het over de borden, eventueel op een paar versgebakken
sneetjes brood. Wij deden wat chilisaus op het ei.

De pohon dewa

Wij hebben weer stekjes

De ingrediënten

Alles gesneden

Zes eieren

Plakjes tomaat in de pan

Alles goed dooreenmengen

Tomaat laten garen

Ei-/groentemengsel erbij

De pan weer op laag vuur

Alles goed verdelen

Langzaam laten garen

Lekker op een sneetje brood
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Korianderazijn
Zelfgekweekte koriander in een brandschone fles gedaan en aangevuld met biologische natuurazijn. Het flesje staat sinds 7 september en de geur is heerlijk. Wie koriander kan waarderen kan dergelijke azijn heerlijk in salades verwerken. Deze azijn samen met een scheut olie of
in een dressing. Het is heel leuk zelf azijn te maken.

Extra noot!
Azijn als voetenbad
Het is helemaal niet verkeerd om op zijn tijd voetenbaden te nemen.
Je voeten nemen heel veel op, het is absoluut niet noodzakelijk om een ligbad te hebben wanneer je goede stoffen via de huid wilt laten opnemen voor een goede gezondheid.
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Een voetenbad met Keltisch zeezout, met magnesium, etherische olie, verse kruiden, er zijn
mogelijkheden genoeg. Maar met azijn is dit ook geen verkeerd plan.
Wat ik zelf nu al even doe is dat ik azijn gebruik die ikzelf heb aangevuld met kruiden, zaden
en/of bloemen.
Omdat we nogal wat voorbeelden tonen, je niet altijd bekenden een fles azijn wilt geven maar
iets anders zelfgemaakt ook leuk is, groeit de voorraad.
Kruiden zijn ook goed in een voetenbad. Dan is één plus één toch twee?
Gewoon azijn gebruiken die heerlijk ruikt, lekker smaakt, wat maakt het uit.
We gebruiken niet elke dag gekruide azijn in een gerecht en op deze wijze verdwijnt de voorraad weer een beetje.
Sparazijn, kruiden met bloemen azijn, m'n voeten hebben al wat mogen 'proeven'.
Maar... de korianderazijn zal toch echt een culinaire route mogen bewandelen.
Er is nog genoeg azijn op voorraad voor de voetjes.

Een buitendressoir van kistjes...
Kijk voor nadere uitleg in 'onze' Junior:
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-NIEUWSBRIEF-JUNIOR-09-SEPTEMBER.pdf
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Boekentip
De magie van planten
Praktische gids voor kruidengeneeskunde
Christine Buckley
Een veldgids voor welzijn en gezondheid, vlot geschreven door kruidengeneeskundige Christine Buckley, en boordevol nuchtere wetenswaardigheden plus praktische tips. Van kattenkruid tot weegbree en van brandnetels
tot rozemarijn, in dit boek vind je alles wat je weten moet voor een goedgevulde kruidenapotheek.
Ontdek hoe je wonden verbindt met ‘onkruid’ uit je achtertuin, hoe je een
kruidenthee samenstelt die wonderen doet voor je seksleven en hoe je de
kracht van planten kunt inzetten voor een momentje van broodnodige rust. Christine Buckley
weet niet alleen alles van planten en kruiden, ze is ook een ervaren kok en beeldend kunstenaar.
Te bestellen via deze link:
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789493228009&PC=427870AA
Vraag jij je weleens af: wat is dat nu precies, kruidengeneeskunde? Of: welke wilde planten kan ik
veilig eten en waar vind ik die?
Dan is dit het boek voor jou: een veldgids voor
welzijn en gezondheid, vlot geschreven door kruiden-geneeskundige Christine Buckley, en boordevol nuchtere wetenswaardigheden plus praktische tips.

Wij mogen een exemplaar van
dit nieuwe boek verloten!

Stuur een e-mail naar admin@project7-blad.nl en
vertel (kort) waarom en voor wie je graag meedoet
aan de winactie.
Nieuwsgierig naar meer informatie over ´De magie
van planten’? Bekijk de boektrailer en lees meer op
de website van Samsara:
www.samsarabooks.com/de-magie-van-planten
Of bekijk meer boekentips over natuurlijke gezondheid online:
www.samsarabooks.com/natuurlijke-gezondheid
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Verslag blauwe stip

Wauw, wat hebben we kunnen genieten van een prachtige middag op het familiedomein
Blauwe Stip! Met een groepje van 9 mensen hadden we gehoor gegeven aan de uitnodiging,
via de nieuwsbrief, om een bezoek te brengen aan het werk en leven van Wytse en zijn gezin.
Een bedrijf waarin de algemeen heersende waardes over hoe een boerenbedrijf anno 2021
zou moeten draaien, zijn losgelaten! Alles wat niet werkt en waar je geen energie van krijgt is
losgelaten. Er wordt geluisterd naar de natuur! Principes die in de boeken van Anastasia voor
het voetlicht komen, worden hier in de praktijk gebracht. Wytse heeft een boost gekregen van
de zichtbare resultaten. Hij wil dat dan ook graag verder uitdragen.
Er was ontzettend veel te zien en Wytse wist ons veel te vertellen. We mochten een kijkje
nemen in de stal, bij de mestverwerking, de tuin met daarin plek voor bijenvolken, de koeien,
kippen en kalfjes. Kortom er was veel te zien ter ondersteuning van het betoog over de meerwaarde van de regeneratieve landbouw. Landbouw waarbij de bedrijfsvoering gericht is op
werken vanuit natuurlijke principes en in overeenstemming met de bedoeling van de natuur.
Een ervaring waar je zelf deel aan moet hebben genomen om je bewust te zijn waar het omdraait.
Vooral de uiteenzetting over de opname van goede voeding maakte veel indruk. Welke voedingstoffen heeft je lichaam nodig om goed te functioneren, ook met het oog op groeien in
bewustzijn! Welke actieve stoffen zitten er in je voeding om je gezondheid te bevorderen?
Hoe haal je de juiste vet-oplosbare vitaminen en mineralen binnen?
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In samenwerking met bedrijven in de regio worden op basis hiervan producten gemaakt en
verkocht. We mochten proeven van de verschillende soorten kaas, oerbroden, kefir en ijs.
Bovendien was er de mogelijkheid deze producten te kopen of te bestellen.
Een deel van de opbrengst van het bedrijf gaat naar het Savory Institute. Een organisatie die
zich inzet om wereldwijd ecosystemen van de grond te krijgen. Het doel is ecologisch herstel
van graslanden en vanuit een holistische aanpak de begrazing van deze gebieden te beheren.
Kortom een middag waarin we veel gezien, gehoord en geproefd hebben. Een middag waarin
je kunt zien wat de impact van anders kijken naar processen in onze wereld kan zijn!
Met zijn verhalen en verbeeldingskracht wist Wytse ons uit te nodigen anders te kijken naar
wat er speelt. Hij wist ons te raken, te inspireren en tot denken aan te zetten!
Langs deze weg nogmaals bedankt voor de fijne middag,
Hanneke Reitsma
https://savory.global/
https://www.blauwestip.nl/
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Wat hebben wij als groep op de Blauwe Stip bij Wytse
een inspirerende middag gehad!
Wytse heeft heel enthousiast en gedreven verteld over zijn familiedomein. Dit is niet alleen
een melkveebedrijf (30 koeien), maar bij een familiebedrijf gaat het om grond, planten, dieren
en jezelf (mensen). Wytse doet o.a. zijn inspiratie op uit de boeken van Anastasia.
Zij huldigt het principe: De natuur heeft alles.

Wytse probeert zelfvoorzienend te zijn. Op het erf staat dan een ook een belangrijke machine,
die voor snelle compostering zorgt van mest, die in juiste hoeveelheden aangeleverd dient te
worden voor het juiste proces hiervan. De gecreëerde humus wordt teruggebracht op het
land, waardoor deze veel water kan bevatten. Uiteraard is er dan een rijk bodemleven, waar
plant en dier van kunnen genieten (en de mensen).
Op het erf staat ook een grote ingenieuze waterton, die voor vitaal water zorgt.
Van dit water heb je doorgaans veel minder nodig, dan van het water uit de kraan.
We hebben daar uiteraard ook een perma-tuin gezien.
Zelfs een grote partytent voor de kippen, die hij elke dag voor de bemesting van het land
verplaatst.
Te veel om op te noemen. Een bezoek bij Wytse is zeker de moeite waard, want je kunt er
heerlijke, eerlijke producten proeven en kopen, zoals o.a. kefir, kazen en broden.
Heel inspirerend!
Hartelijke groet van Afke
Foto: Anneke Bleeker©
26 oktober kan dit jaar voor de LAATSTE maal een bezoek worden gebracht aan de Blauwe
Stip. Volgend jaar kan dit weer NA PASEN!!!
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‘Het Wilde Genieten’ is meer dan alleen kunnen genieten van de maandelijkse nieuwsbrief…
Beste ontvanger van nieuwsbrief ‘Het Wilde Genieten’,
We nemen even de moeite om je wat uitgebreider te informeren omtrent activiteiten die we
onlangs zijn gestart.
Eind juli ontstond het idee om wekelijks een bijlage in de vorm van een cursusbrief bij een
mail te zenden naar liefhebbers, met informatie rond een plant, boom, struik, kruid of bloem,
met betrekking tot de culinaire mogelijkheden. Een blik op het gewas en daarbij handreikingen
van wat er mogelijk is in de eigen keuken.
Waarom?
Onze voorouders vonden dit heel normaal en het assortiment in de groentewinkel, op de
groenteafdeling in supermarkten en natuurwinkels is niet compleet.
Daar ontbreken vele familieleden die we fantastisch kunnen verwerken in combinatie met de
overbekende soorten.
Wij promoten niet om die te skippen, maar om aan te vullen.
Weet ook dat wanneer een gewas normaal kan groeien, niet gehinderd door menselijk ingrijpen, de energiewaarde vele malen hoger is.
Al jaren roep ik… ‘We kunnen overleven op brandnetels en water’.
Dit is wellicht wat kort door de bocht maar een feit is wel dat de brandnetel de Koning der
Planten genoemd mag worden en ons heel veel schenkt.
De brandnetel is vers en gedroogd compleet te gebruiken, ook de bloemen en zaden. De plant
laat zich gemakkelijk combineren met welke groente dan ook als we gaan kokkerellen.
Maar er is meer, veel meer dan alleen de brandnetel.
Gewassen in de vrije natuur, in de eigen tuin, er is ongelofelijk veel.
Gezien de huidige tijd…
En gezien de tijd waarin we leven kan het helemaal geen kwaad je meer te bekwamen in het
anders denken, wellicht omdenken, om je zelf, je gezin en anderen te voorzien van voedsel
wat regelmatig letterlijk voor onze voeten groeit. Gratis en voor niets!
We vinden het zo normaal om met contant geld of bankpas datgene aan te schaffen wat we
nodig hebben, maar er kunnen ook omstandigheden ontstaan waarbij je blij bent te weten
wat je allemaal uit je eigen omgeving kunt scoren.
En weet ook dat alles weer aangroeit, zich uitzaait. Dus pluk je veldkers uit eigen tuin, wat
regelmatig genegeerd wordt, tot men weet hoe gezond dit plantje is, met zijn hoge vitamine
C gehalte. Dit plantje kan zich kwistig uitzaaien.
Afgeknipte brandnetels groeien weer aan. In het vroege voorjaar komen zij weer prachtig opnieuw boven de grond.
De springbalsemien tovert in het voorjaar gezonde kiemen tevoorschijn en in een later stadium smakelijke zaden die naar noten smaken.
En… zo kunnen we nog wel even doorgaan met het benoemen van de onschatbare waarde
van dat, wat we zomaar via Moeder Natuur aangeleverd krijgen.
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Cursus het Wilde Genieten – Met als zeer gunstige bijkomstigheid een
deelnemerslijst om elkaar van dienst te kunnen zijn, om samen te wandelen, etc.….
Sinds de eerste week van augustus krijgen deelnemers van deze cursus
elk weekend een mail met bijlage.
De bijlage bevat de plant van die week.
Onze wens is dat iedereen minimaal één mogelijkheid in de week erna
uitvoert in de eigen keuken.
En de voorbijgekomen planten ook niet vergeet natuurlijk zolang deze
nog te gebruiken zijn.
Dit noemen wij nu een ‘cursus’.
We controleren niets, de verantwoording ligt bij iedereen zelf, maar we
zijn wel blij met foto’s met aangereikte resultaten die we delen in de
maandelijkse nieuwsbrief.
Ook dat komt op vrijwillige basis.
Elke week een beetje achtergrondinformatie over het gewas van die
week, plus recepten als voorbeeld.
En ook dat is naar eigen idee in te vullen. Een bepaalde plant meegenomen in een salade kan bij iemand anders in de keuken wel een andere
bestemming krijgen.
Het gaat om de inspiratie, om de positieve flow en energie.
Wie met deze cursus meedoet mag op de landelijke lijst onder de eigen
provincie staan met naam, woonplaats en mailadres.
Deze lijst zenden we elk weekend bijgewerkt apart na.
Door deze mogelijkheid kan eenieder naar eigen inzicht contact met anderen opnemen.
In Zuid-Holland is al een appgroepje ontstaan kreeg ik per mail aangereikt en gaan ze eerdaags met een stel aan de wandel.
In Friesland zijn we ook met een groepje aan de wandel geweest.
Daarnaast organiseren wijzelf wandelingen. We hebben nu nog 22 september en 5 oktober in onze agenda staan en daar kon iedereen van de
deelnemers die dat wilde zich voor aanmelden, tot een bepaald aantal
uiteraard. Beide datums zijn vol.
Maar zo kun je samen kokkerellen, elkaar van dienst zijn met planten en
zaden, kortom: er kunnen waardevolle leuke dingen ontstaan, wat wij
compleet loslaten.
Daar hebben wij geen bemoeienissen mee, het enige wat we vragen is
dat we het leuk vinden als we af en toe eens wat verslagjes en foto’s
krijgen die we kunnen delen om anderen te inspireren.
De deelnemerslijst is uitsluitend bedoeld voor hen die meedoen met de
wekelijkse cursus.
Wat kost dit?
De wekelijkse cursus kost op jaarbasis 100 euro.
Daar krijgt elke persoon die instapt elk weekend een mail voor met een bijlage.
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Daar krijgt hij of zij ook een attentie voor thuis gezonden, in de vorm van
twee pakjes ansichtkaarten (10 stuks per pakje, A5-formaat).
Tot en met 30 september mag dit ook een boek zijn uit de serie ‘Het
‘wilde’ genieten’. Het is een verrassing welke van de vier seizoenen we
toezenden en we doen dit zolang de voorraad strekt.
Zijn de boeken op, stappen we weer over op de ansichtkaarten.
MAAR… Door mee te doen met deze wekelijkse cursus die je 100 euro
kost, ik schrijf liever ‘kost’, want het levert je veel meer op, ondersteun
je ook projecten die we via Project7-blad willen ondersteunen.
We zijn nu in contact met een aantal personen die verantwoordelijk zijn
voor een voedselbos in wording.
Daar zijn nog planten, bomen en struiken nodig.
Maar eenieder die meedoet mag ook zelf projecten aandragen. Hoe we
dat wensen komt vanzelf tot uiting, maar samen zaaien, samen oogsten!
Meedoen met deze cursus geeft je meteen al (tot en met 10 oktober)
een boek van €24,95 wat je ook nog thuis gezonden krijgt.
Je helpt natuurlijke projecten ondersteunen.
En je maakt gratis gebruik van de deelnemerslijst en van de wandelingen
die wij organiseren.
Geloof mij als ik meld dat er door anderen tussen de 15 en 25 euro gevraagd wordt voor een wandeling waarbij er informatie verstrekt wordt
rond dit thema.
Geen kritiek, eenieder mag dat zelf bepalen, maar om even aan te geven
wat je krijgt voor 100 euro en dat dit neerkomt op een aantal wandelingen qua prijs als vergelijking. En… dan zijn we er nog niet.
Draag jij iemand aan die door jouw toedoen instapt in de wekelijkse cursus dan ontvang jij als deze persoon betaald heeft, 1 van de 4 boeken
naar keuze of 2 pakjes ansichtkaarten.
Heb jij 7 personen binnen een jaar aangedragen, krijg je niet alleen 7 keer
een boek of kaarten, maar mag je het jaar erna kosteloos meedraaien
omdat er via jou weer andere betalende personen zijn aangehaakt waardoor we door kunnen gaan met het ondersteunen van mooie projecten.
Waarom geven we de boeken en kaarten?
Deze kunnen weer gebruikt worden om aan anderen cadeau te geven.
Heb jij alle vier boeken? Spaar ze op voor cadeautjes en maak anderen
blij.
Stuur jij weinig ansichtkaarten? Doe eens een kaartje bij een presentje,
stop eens eentje bij iemand in de bus of pak een setje kaarten leuk in en
geef dat in plaats van een bloemetje als je naar iemand toe gaat.
Legio mogelijkheden en zo help jij ook met zaaien want je kunt op deze
wijze anderen inspireren zich te interesseren in de wondere wereld van
de ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen.
Heb jij zin om mee te doen?
Welkom, dan mag jij mij mailen en krijg jij van mij de gegevens van Stichting Project7-blad om
de 100 euro over te maken.
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Onze penningmeester krijgt die mail ook van mij en zodra jij hebt voldaan
gaat zij de adreslabels verzorgen, mailt die naar mij en ik kan je een boek
of het pakje kaarten toezenden.
Dus zet ook meteen je volledige naam en adresgegevens in het mailtje
naar mij zodat we korte lijntjes houden.
Ga niet eigenhandig de 100 euro overmaken via de gegevens van de site
omdat je de stap via mij dan overslaat en dan is de kans groot dat je niet
direct op de lijst komt te staan om de wekelijkse mail te ontvangen.
Je mag in diezelfde mail ook meteen aangeven of je op de landelijke deelnemerslijst wilt staan.
In ruil krijg jij een jaar lang de wekelijkse mail.
In ruil krijg je nu een boek of toch liever de kaarten, dat mag je ook aangeven.
In ruil kom je op de deelnemerslijst als je dat wilt en kun je met anderen
leuke contacten opbouwen.
In ruil mag je altijd gratis meewandelen, de datums die wij doorgeven.
En het is ook de bedoeling dat alle activiteiten die onderling bedacht worden gratis zijn, alleen
bepaalde onkosten deel je met elkaar. Bij de wandelingen betaal jezelf een consumptie als we
ergens verzamelen of eindigen.
Hoe leuk is dit? Leuk toch? Enne… je helpt ook nog leuke projecten ondersteunen.
Nou? Gaaf toch?
Je krijgt de kans anderen te ontmoeten, leert wat eetbaar is en om je heen groeit, krijgt een
boek of kaarten en helpt met projecten ondersteunen.
Voel je welkom om mee te doen.
Mailen naar: anneke@project7-blad.nl
Zet in de mail je volledige adresgegevens en geef aan als je op de landelijke lijst wenst te staan.
Dat doen we namelijk alleen met jouw toestemming.
In Friesland zijn we met al meer dan 20 personen, even ter indicatie. België doet natuurlijk
mee en iemand in Frankrijk staat ook al op de lijst.
En… geef aan of je een boek of 2 pakjes ansichtkaarten wenst. Welke we zenden is een verrassing omdat we met kaarten weer op andere series overstappen als zij op zijn en de boekenvoorraad beschikbaar stellen die we in huis hebben.
In de loop van de tijd komen er ook weer andere keuzes voor wie gaat sparen om 7 personen
mee te laten doen. We gaan eerdaags ook kerstkaarten lanceren en we hebben nog meer
plannen, naast dat een kaartenserie niet in de herdruk gaat maar er steeds anderen komen.
Hartelijke groet,
Anneke, www.project7-blad.nl
De eerste lessen zijn vrijgegeven en staan op de site ter informatie, dus klik op onderstaande
link en je kunt even de sfeer proeven.
https://www.project7-blad.nl/?page_id=3055

35

Alle covers van de cursus tot nu toe
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De nieuwsbrief gaat door in deel 2.
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