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Voorwoord 
 
Beste mensen, 
 

Voor we het weten is de zomer alweer ten einde en doet 
de herfst zijn intrede. Wat gaat de tijd toch snel. Ik zeg 
wel eens ik kijk op mijn horloge om te zien hoe laat het is 
en voor mijn gevoel 5 minuten later weer en dan is er 
soms alweer 3 uur voorbij. Vanmorgen op de volkstuin 
ook, druk aan het wieden en kletsen en voor je het weet 
is het alweer koffietijd en de ochtend al weer bijna om.  
 
En zo zijn de weken tussen de nieuwsbrieven eigenlijk te 

kort. Maarre we gaan er weer voor        
We hebben tal van leuke dingen gedaan de afgelopen 
maand die we graag delen, wandelingen, excursies, de 
cursus die Anneke is gestart, leuke recepten en mooie 
bloemarrangementen. Anneke leeft zich uit in haar 
‘oude’ vak als bloemiste. 
 
Naast de leuke dingen delen we ook weer de linkenpagina en informatie over de C-vaccinaties.  
We zeggen het nog maar eens. Project7-blad is ontstaan als initiatief van Anneke Bleeker die 
in 2009 is begonnen met waarschuwen tegen de HPV-vaccinatie voor jonge meisjes. Er was 
zoveel meer te delen en zo zijn de Gezond Verstand Lezingen ontstaan. Door het hele land 
hebben we op een gegeven moment 90 Gezond Verstand Locaties gehad.  
De ontwikkeling naar project7-blad volgde, ga wat we vaak in lezingen delen in praktijk bren-
gen middels studiegroepen en wandelende studiegroepen.  
De afgelopen anderhalf jaar delen we volop informatie over Covid19, de vaccinaties en alles 
wat er verder bij komt kijken. Het wordt ons niet altijd in dank afgenomen dat we dit delen en 
het heeft ons lezers gekost. Jammer maar helaas. We vinden het te belangrijke en blijven de-
len en waarschuwen zolang het nodig is. 
We delen aan het eind van deze nieuwsbrief een stuk van Mike Adams, Frank Bleeker heeft 
dit stuk vertaald. Mike Adams waarschuwde twee jaar geleden september/oktober 2019 voor 
een p(l)andemie die op korte termijn zou uitbreken en daar zou in hele korte tijd een vaccin 
voor zijn ontwikkeld. We hebben de video eerder gedeeld. 
Ik vind het best een heftig stuk van Mike Adams wat we nu delen, toch delen we het. We zien 
van alles om ons heen gebeuren. Sporters die op het veld neervallen. Eenzijdige ongevallen, 
een berichtje in de krant ‘bestuurder werd onwel’. Ik ben niet de enige die dit opvalt. Iemand 
op facebook heeft krantenberichten onder elkaar gezet en dat zijn er zo tussen de 60 en 70 in 
een paar maanden tijd. Zal voorheen ook wel gebeurd zijn maar niet zoveel in korte tijd. 
 
Ben je gevaccineerd, of getest, ga ontgiften, zie de linkenpagina. 
En laten we vooral positief blijven en onze energie hooghouden. Ga naar buiten de natuur in 
en doe dingen waar je blij van wordt. 
Ik wens jullie gezondheid, liefde en licht. Tot de volgende maand, 
Barbera  
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Met de groetjes uit voedselbos Menaldum... 

 
Met dank aan Maria Brukx voor het organiseren van een heerlijke middag in Menaldum ofte-
wel op zijn Fries gezegd Menaam. 
We bezochten woensdagmiddag 18 augustus het voedselbos van Menaam. Maria is nauw be-
trokken geweest bij de ontwikkeling van het voedselbos en daar nu als vrijwilliger werkzaam.  
We bekeken de symbolentuin in het dorp bij de kerk om vervolgens verder te rijden naar de 
boerderijwinkel ‘Dykstra State’. https://www.friesvleespakket.nl/  
 
Bij deze boerderijwinkel werden we verwend met koffie of thee en een proeverij. 
We reden tevreden huiswaarts met heerlijke en gezellige, nuttige aankopen.  
Een middag met een gouden randje! 
 
Anneke Bleeker  
 

   

https://www.friesvleespakket.nl/
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Inventarisatie website linken. 

We zijn als project7-blad bezig met een inventarisatie van o.a. boerderijwinkels zoals in dit 
stukje wordt genoemd, Blauwe Stip waar aandacht aan wordt besteed in deze nieuwsbrief, de 
Gouden Bodem waar we in de vorige nieuwsbrief aandacht aan hebben besteed.  
Dit soort goede initiatieven willen we graag opnemen op onze website, een overzicht van 
websitelinken met een korte toelichting waar je terecht kunt voor verse onbespoten groente, 
fruit, (biologisch) vlees van bijvoorbeeld koeien die zoveel mogelijk buiten lopen.  
Initiatieven als Hofweb, de Streekboer in Groningen, Friesland en Drenthe, maar ook waar kun 
je biologisch ossewit kopen om in te bakken en te braden maar ook om gezond vogelvoer te 
maken. Adressen van pluktuinen voor onbespoten fruit, groente en bloemen en planten. Ook 
adressen voor kleding van biologische wol, zijde, katoen zijn welkom. Wij hebben al aardig wat 
adressen geïnventariseerd, maar als jullie adressen weten in je eigen provincie, geef ze aan 
ons door met de websitelink en een korte toelichting. Wij kijken dan of deze link past bij wat 
we graag willen delen en hopen binnenkort een start te maken voor deze linkenpagina op de 
website van Project7-blad. 
 
Barbera 
barbera@project7-blad.nl   

mailto:barbera@project7-blad.nl
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Vergankelijkheid 
 

Van zaadje tot kiem 

Van kiem tot zonnebloem 

Van zonnebloem tot vergankelijkheid 

Vergankelijkheid met zaden... 

Van zaadje tot... de cyclus van het leven  

Van klein zaadje tot reusachtige kolossen  

Van zaadje tot enorme power  

Van power tot een grote hoeveelheid kleine zaden  

Vergankelijkheid... een eeuwigdurend verhaal! 
 
 

 
 

Anneke Bleeker 
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Men neme... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men neme een platte schaal of groot bord, een waxinelichtje, 7 gelijke flesjes en bloemen uit de tuin. 
Vul de flesjes netjes, verdeel de soorten en kleuren. 
Tussen de flesjes liggen lampionnetjes en harten van zonnebloemen in vieren geknipt.  
Mini hartjes kunnen in zijn geheel gebruikt worden. 
Leuk om cadeau te geven. Een persoonlijk cadeautje. 
Moet je het vervoeren?  
Zet de flesjes in een klein bakje of doosje en neem de losse onderdelen apart ergens in mee. Ter plaatse 
'bouw' je deze creatie even op. Zodra de kastanjes weer vallen zijn deze ook leuk om los neer te leggen. 
In de winter kun je met groen en besjes leuke creaties maken en bijvoorbeeld plukjes mos, bottels en 
appeltjes op de schaal leggen. Wat dacht je van sneeuwklokjes als deze weer verschijnen? Mini narcis-
jes, je kunt eindeloos variëren. 
Een leuk bijkomend voordeel is dat als je dergelijke arrangementen maakt je met een andere blik door 
je tuin of omgeving loopt. Want je bent gericht op zoek naar kleine plukjes, takjes, bladeren, etc. 
 
Veel plezier als je inspiratie hebt iets dergelijks te maken. 
Anneke 
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Gemakkelijk bloemwerk met leuk effect 
 

Twee schaaltjes, twee in dit geval theeglazen voor het lichtje, maar daar kan natuurlijk ook een ander 
model glas voor gebruikt worden.  
Kleine steentjes en een waxinelichtje. In plaats van steentjes kun je ook koffiebonen, rijst, boontjes of 
erwtjes gebruiken. Of... wellicht heb jij een ander idee, als het maar droog is waar het lichtje op kan 
staan.  
Hoe hoog je lichtje wilt plaatsen bepaal je zelf, pas wel op dat als dit diep staat de bloemen die tegen 
het glas aankomen dat niet fijn vinden. 
Giet water in de schaaltjes tot een paar cm onder de rand. 
En...  vullen maar. 
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In deze schaaltjes werd eerst het hederablad verdeeld en 
daarna soort voor soort in de rand geschikt. 
De stelen netjes afsnijden met een scherp mesje. Van groot 
naar klein werken en soort voor soort opmaken. 
De stelen zitten dus los in de rand in het water. Wanneer je 
dergelijke arrangementjes cadeau wilt geven: zet je ze in 
een doosje. 
 
Vervoeren gaat prima. Ga je met de auto, denk dan om 
drempels, maar uit ervaring kan ik vertellen dat het altijd 
goed gaat en ik heb al een aantal keren met dergelijke 
bloemstukjes gereden. 
 
Leuk voor binnen of buiten. 
Als het niet regent kan zoiets heel goed in de tuin staan. 
Zie hier op ons nieuwe buitendressoir. 

Een buitendressoir, zo noem ik het maar.       
Zes kistjes, twee maal drie omgekeerd op elkaar gestapeld. 
Als achterwand een stuk pallet, maar je kunt daar van alles 
voor gebruiken of de kistjes tegen een muur plaatsen. 
De pallet leunt weer tegen een hekje. 
Het 'dressoir' is gemakkelijk van zijn plaats te halen en ook 
zo weer op te bouwen. 
Bloemen erop, wat andere dingen erbij, een sfeertje is snel 
gecreëerd. Leef je uit! 
 
Anneke 
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Boek(en) van de maand  
 
Ook deze maand hebben we weer een viertal mooie boeken om met jullie te delen. 
 

Feiten en fabels over cholesterol 

Onthullingen over het grootste medische en commerciële bedrog van deze tijd 
Uffe Ravnskov 
 
Wist je ... 

• dat je je geheugen kunt verliezen of agressief kunt worden, of zelfs suïcidaal, 
als je je cholesterol te veel verlaagt? 

• dat je, wanneer je tot het mannelijk geslacht behoort, impotent kunt worden 
wanneer je je cholesterol verlaagt? 

• dat door lage cholesterol het risico toeneemt dat je kanker krijgt? 

• dat oudere mensen met hoge cholesterol het langst leven? 

• dat veel van deze feiten al decennialang gepresenteerd zijn in wetenschap-
pelijke tijdschriften en boeken, maar zelden door de voorstanders van de 
cholesterolhypothese aan het grote publiek verteld worden? 

• dat de cholesterolcampagne immense rijkdom creëert voor onderzoekers, artsen, medicijnfabri-
kanten en de voedingsindustrie? 

• dat je de volgende bijwerkingen kunt krijgen als je cholesterolverlagende medicijnen slikt: je ziek 
voelen, spierpijn, spierzwakte, koorts, misselijkheid, braken, buikpijn, verstopping, winderigheid, 
misselijkheid, zuurbranden, diarree, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, slapeloosheid, een ge-
voel van zwakte, huiduitslag, jeuk, pijn op de borst, rugpijn, gewichtstoename, geheugenverlies, 
leverontsteking en tientallen andere aandoeningen? 

Dr. Uffe Ravnskov vond het na vele jaren studie, tijd worden om de feiten en fabels over cholesterol 
naar buiten te brengen...  
 
Te bestellen via deze link: 

 https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872305&PC=427870AA 
 
 

De magie van planten 

Praktische gids voor kruidengeneeskunde 
Christine Buckley 
 
Een veldgids voor welzijn en gezondheid, vlot geschreven door kruidengenees-
kundige 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 kruidenapo-
theek.  
Ontdek hoe je wonden verbindt met ‘onkruid’ uit je achtertuin, hoe je een krui-
denthee 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 
  

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872305&PC=427870AA
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789493228009&PC=427870AA
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Groene magie 

Scott Cunningham 
 
Groene magie beschrijft de folklore en magische eigenschappen van meer dan 
vierhonderd planten. Het boek behandelt niet zozeer de moeilijk verkrijgbare, 
esoterische plantensoorten als wel veel oude bekenden: uien, cashewnoten, ap-
pels, rijst en sla, maar ook dille, basilicum, venkel, knoflook en peterselie. 
Van elke plant worden de populairste volksnaam, de Latijnse benaming, andere 
veelgebruikte namen, de aan de plant toegedichte krachten en de magische toe-
passingen beschreven. Een verklarende woordenlijst en uitgebreide tabellen 
waarin namen en gegevens eenvoudig kunnen worden opgezocht, maken Groene 
magie tot een waardevolle, praktische gids. 
 
Te bestellen via deze linke: 

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789401304399&PC=427870AA 
 

 

Superhormoon vitamine D 

bescherm je tegen chronische ziekten 
Jörg Spitz 
 
Als we onze huid - goed gedoseerd - aan de zon blootstellen, maken we vitamine D 
aan. Omdat tegenwoordig vrijwel niemand meer regelmatig lang genoeg in de bui-
tenlucht verblijft, lijden steeds meer mensen aan een vitamine D-tekort. Ongeveer 
90 procent van de bevolking heeft een te lage vitamine D-bloedspiegel, en dat deel 
van de bevolking profiteert dan ook niet van deze natuurlijke bron van gezondheid.  
Wanneer ons lichaam niet voldoende vitamine D vormt, ontstaan er stoornissen in 
de celstofwisseling, functioneren de organen niet goed en kunnen er allerlei ziek-
ten ontstaan  
- van infecties en aandoeningen aan de luchtwegen tot reuma, diabetes, hartfalen 
en kanker. In dit boek lees je wat deskundigen aanbevelen om een tekort te voor-
komen en de positieve werking van de vitamine volledig te benutten. 
- Wetenschappelijk gefundeerd: De allernieuwste, baanbrekende inzichten in de heilzame werking van 
vitamine D op grond van wereldwijde onderzoeksresultaten. 
- Preventieve werking: Lees hoe vitamine D tegen ziekten beschermt en de kans op genezing van chro-
nische ziekten vergroot. 
- Voldoende vitamine D tanken: Talloze tips voor hoe je het samenspel van zon, voeding en preparaten 
kunt gebruiken om het vitamine D-tekort op te heffen. 
 
Te bestellen via deze link: 
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789460151101&PC=427870AA 
 
Heb je interesse in een van deze boeken of andere boeken dan kun je deze via onze partnerlink bij 

succesboeken bestellen (in plaats van bij bol.com       ).  
Je steunt hiermee onze activiteiten en het kost jou niets extra’s!!!.  
Je kunt een boek bestellen door op de link van succesboeken te klikken die bij desbetreffend boek 
staat of via de boekenpagina op onze website:  
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53 
Alvast bedankt!      

https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789401304399&PC=427870AA
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789460151101&PC=427870AA
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
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Donderdag 19 augustus een heerlijk dag be-

leefd met velen in de kop van N-H... 
 

   
We verzamelden op een leuke locatie waar we even konden starten met iets lekkers voor de inwendige 
mens. 
Daarna genoten we van de tuin en liepen we vervolgens bij de Kleiput van Vatrop naar een aantal zilte 
planten. 
Vanaf dat punt terug naar de auto's en achter elkaar aan naar de pier in Den Oever. 
We liepen naar het eind van de pier waar prachtig zeekraal stond en dat was genieten. Zeekraal en 
andere gewassen. Wie wilde kon wat oogsten. 
Dit was weer eens een ouderwetse dag, gewoon lekker met elkaar genieten van de natuur, kennis 
delen, de blik op mooie dingen en op dat, wat gezond is om in de keuken te verwerken. 
 
We kijken terug op een top dag! 
Foto's: Anneke Bleeker 
 

   

https://www.facebook.com/anneke.bleeker.58?__cft__%5b0%5d=AZVWsp98G0nUXIv64jC6YdkINtRLKO8uPv_YSxCuN1ZjWrBwNQtY2ujG03Ihm8suqYpO0A6Cohlcr612JrvcLHDDnURlWtboaSCBLh85qmoGuYnyhbukzasHaDOI8yMPGyQ&__tn__=-%5dK-R
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De energie van bijenstuifmeel 
 

Ik heb ze volop zien vliegen...jij ook? Ze snoepen van de nec-
tar uit mijn stokrozen. Het is het ijverige volkje van de bijen. 
Natuurlijk weet je dat bijen honing maken in hun bijenkor-
ven. Maar wist je ook dat ze bijenstuifmeel, koninginnegelei, 
propolis en bijenwas maken? Deze keer wil ik je graag iets 
over bijenstuifmeel vertellen. Dat is namelijk een heel bij-
zonder middel wat ingezet kan worden voor je gezondheid. 
Het is namelijk nogal wat er in dat stuifmeel allemaal wel 
niet zit. Wist je dat er wel 89 werkzame stoffen inzitten? Dat 
zijn mineralen, vitaminen, eiwitten en aminozuren, (co)en-
zymen en koolhydraten. Fantastisch toch wat die bijen 
doen! Daarom moeten we ook zoveel mogelijk bloemen la-
ten groeien, zodat er zoveel mogelijk bijen blijven. 
 
De geheime ‘godenspijs’ 
Bijen waren al op onze planeet lang voordat de mens be-
stond en de laatste jaren heeft de natuurwetenschap ont-
dekt, dat bijenstuifmeel een wonderbaarlijke concentratie 
van bijna alle bekende voedingsstoffen bevat. Ze zeggen dat 
je erop kunt overleven ook al heb je niets anders om te eten. Het was de geheime ‘godenspijs’, 
die door de goden in de oudheid werd gegeten om de eeuwige jeugd te verkrijgen. Net als 
honing komt bijenstuifmeel in hele oude geschriften voor zoals de talmud (Joodse geloof), de 
bijbel en de koran en in veel landen in geschriften zoals het oude Griekenland, Rome, de lan-
den van het Midden-Oosten, Rusland en de Slavische landen. 
 
De oudheid 

Bijen gingen met de mens mee op reis. In prehistorische en pri-
mitieve tijden zwierf de mens van de ene uithoek van de wereld 
naar de andere en de bijen gingen mee. Ze maken honing in een 
korf en kitten hun korf aan de binnenkant met propolis. Het 
stuifmeel vervoeren ze aan hun pootjes mee de korf in. Mensen 
maakten er toen ook al geneesmiddelen van. Je kunt op pe-
trogliefen (dat zijn snijwerken in hout en steen) in Egypte, India 
en Peru geveugelde insecten zien en de producten die ze maak-
ten. Koning Menes, stichter van de Eerste Dynastie van Egypti-

sche koningen, stond tijdens zijn regeringsperiode (rond 3400 v. Christus) be-
kend als Koninklijke Imker. Ze vereerden de bij als bron van het eeuwige leven. 
 
Russen die meer dan 100 jaar worden 
De Russische bioloog en natuurkundige, Nicolai Tsitsin deed een onderzoek in 
Rusland in 1945. In Rusland woonden toen meer dan 200 mensen die 100 jaar 
en ouder waren. Hij heeft al die mensen een brief gestuurd met drie vragen. 
Hoe oud bent u? Wat voor werk doet u voor het grootste deel van uw leven? 
Wat is uw voornaamste voedsel? Hij kreeg 150 brieven terug en ontdekte heel   
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iets interessants. Een groot deel van deze mensen was imker van beroep. Voor allemaal was 
honing altijd het voornaamste voedsel geweest. Maar dr. Tsitsin ontdekte dat zij niet de ho-
ning, maar het afval op de bodem van bijenkorf aten. Ze waren arm en verkochten alle zuivere 
honing op de markt en bewaarden alleen het restje honing voor zichzelf. Voor de rest aten ze 
het ‘afval’ wat in de korven achterbleef. De biologen onderzochten dit ‘afval’ en ontdekten 
dat het geen honing was maar zuiver bijenstuifmeel.  
 
Dat stuifmeel valt van de bijen wanneer ze hun honing in de korf 
brengen. Het is een heel heel fijn poeder van het mannelijke deel 
van de plant. Op het plaatje zie het op de kop van de bij zitten. Bijen 
verzamelen instinctief (dus op gevoel) en van nature alleen het ge-
zondste en meest voedzame stuifmeel. Stuifmeel wat niet goed ge-
noeg is, slaan ze over.  
 

Nadat de bijen het stuifmeel verzameld hebben in de korf, voegen ze een beetje 
nectar toe. Daardoor krijgt het een korrelvorm. Het wordt dan beschermd tegen 
aantasting van buitenaf en verandert in een zuiver puur natuurlijk voedsel dat 
energie geeft. 
 
Van deze korrels maken ze tegenwoordig tablet-
ten die je in je mond kauwt. Dan wordt het via je 
wangslijm in je lichaam opgenomen. Die tablet-
ten worden honingpollen genoemd. Drie keer ra-
den wat ik iedere ochtend inneem? Daar kan 

geen multivitaminepil tegenop      . Echte goede honingpollen 
zijn via mijn praktijk te bestellen. Het stuifmeel wordt verza-
meld in de pure natuur van de Arizona woestijn. Daar waar 
geen luchtvervuiling is van auto’s en fabrieken. Je zult wel den-
ken, een woestijn? Ja, daar groeien cactussen die bloeien. Heb 
je belangstelling, stuur dan een mailtje naar info@helenopna-
tuurlijkewijze.nl. 
 
Een tip over honingpollen. Natuurlijk kun je ze ook bij een reformwinkel halen. Let dan op dat 
het hoogwaardige honingpollen zijn. Niet ‘met’ stuifmeel, maar ‘van’ stuifmeel. Tegenwoordig 
zijn er zoveel producten te koop waar heel veel hulpstoffen inzitten en heel weinig werkzame 
stoffen. Je kunt het aan het etiket zien. Waar ze mee beginnen op te noemen zit er het meest 
van in en zo op volgorde. Het is even een weetje! Neem een honingpol ook niet in op de 
avond…dan lig je de hele nacht in bed te stuiteren… Hmm…ik zit net te denken…in plaats van 
XTC of een andere peppil is dit een goede vervanger voor een nachtje doorfeesten of doorstu-

deren voor een (her)examen      . 
 
 
Liefs, Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
Fotobron: eigen foto’s en Pixabay.com 
  

mailto:info@helenopnatuurlijkewijze.nl
mailto:info@helenopnatuurlijkewijze.nl
http://www.helenopnatuurlijkewijze.nl/
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We kijken terug op een fantastische mid-

dag... Met voornamelijk deelnemers van 'Cur-

sus het Wilde Genieten' een supermiddag be-

leefd... 
 

 

Woensdag 1 september, aan het begin van de middag verzamelden we in Oude Bildtzijl bij 
'Wad Nof lik', waar we van het heerlijke weer genoten onder het genot van koffie of thee. 
De groep bestond bijna geheel uit deelnemers van de wekelijkse 'Cursus het Wilde Genieten' 
die we vanuit Project7-blad elk weekend per mail naar de deelnemers zenden. 
Wie aan deze cursus meedoet kan automatisch kosteloos aanhaken bij dit soort uitjes en op 
deze wijze is het samen genieten, samen kennis delen en elkaar inspireren. 
 
Na de genoeglijke start liepen we naar het voedselbos. Wat prachtig, het begin ziet er geweldig 
uit, dat belooft wat voor de komende jaren. 
 
Terug bij de auto's reden we een stukje buiten de plaats naar de kwelders waar we genoten 
van de vele bloemen van de zeeaster, melkdistel en vele andere prachtige planten.  
Het landschap oogstte bewondering en we bekeken samen van alles wat er voor onze voeten 
groeide. 
Voor herhaling vatbaar.  
Met een paar gingen we aan het eind van de middag nog even naar Zwarte Haan waar we een 
blik over de wadden lieten gaan, staand op de dijk maar de koffie lonkte toen wel heel erg om 
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ter afsluiting nog even op het terras bij het restaurant ook 'Zwarte Haan' genaamd na te ge-
nieten. 
 
De volgende wandeling is op 22 september in het Gaasterland, wederom kosteloos voor de 
deelnemers van de cursus. 
Wie meer over deze cursus wil weten kan mij mailen: anneke@project7-blad.nl, zie verderop 
in deze nieuwsbrief voor uitleg. 
 
Voor een zeer schappelijke jaarprijs, kosteloos mee kunnen met wandelingen (iedereen be-
taalt alleen de eigen consumptie als dat uit komt), gratis op een deelnemerslijst zodat je mee 
kunt doen aan het landelijke netwerk voor de onderlinge contacten en er zal zich veel meer 
gaan ontvouwen gezien de reacties tot heden sinds de start begin augustus. 
Dinsdag 5 oktober, een wandeling in Drenthe is ook al vol. 

Maar... we plannen wel weer middagen.      
 
Anneke Bleeker 
 

 
 
 
 

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Azijn à la Oude Bildtzijl 
 

Een zelfgemaakt souvenir na een heerlijke dag met deelnemers 
van 'Cursus het Wilde Genieten' in en bij Oude Bildtzijl. 
Toen we met een groep in Oude Bildtzijl hadden genoten van 
heerlijke koffie of thee met wat lekkers en het voedselbos had-
den bewonderd reden we naar de kwelders. 
Als je daar bent dan 'moet' je gewoon wat oogsten. 
Hierop anticipeer ik altijd dus een afsluitbaar bakje en een 
scherp mesje heb ik dan steevast bij mij. 
Diverse groenten geplukt die in de avondmaaltijd verdwenen 
maar ook twee flesjes azijn gevuld. 
Zilte azijn.  
Azijn à la Oude Bildtzijl. 
 
Spiesmelde, een plukje zeealsem en zeeaster bloem en blad in 
een brandschoon glazen flesje gedaan en daar biologische na-
tuurazijn bij geschonken. 
Paar weken laten trekken en klaar is de azijn.  
Etiketje moet er nog op en dan is het souvenir compleet. 

Anneke  
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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 meer-
waarde 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 om-
draait.  
 
Vooral de uiteenzetting over de opname van goede voeding maakte veel indruk. Welke voe-
dingstoffen 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/ 
 

   

   

   
  

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© 
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Een landelijk netwerk ontstaat via Project7-

blad door ‘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 ingrij-
pen, 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 op-
nieuw boven de grond. 
De springbalsemien tovert in het voorjaar gezonde kiemen tevoorschijn en in een later sta-
dium 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 wan-
delen, 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 meegeno-
men 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 an-
deren opnemen. 
In Zuid-Holland is al een appgroepje ontstaan kreeg ik per mail aange-
reikt 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 sep-
tember 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 10 oktober mag dit ook een boek zijn uit de serie ‘Het ‘wilde’ 
genieten’. Het is een verrassing welke van de vier seizoenen we toezen-
den 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 30 september) 
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 ge-
vraagd 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 wandelin-
gen qua prijs als vergelijking. En… dan zijn we er nog niet. 
Draag jij iemand aan die door jouw toedoen instapt in de wekelijkse cur-
sus 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 waar-
door 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 deel-
nemerslijst 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 aan-
geven. 
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 ver-
rassing omdat we met kaarten weer op andere series overstappen als zij op zijn en de boe-
kenvoorraad 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   

 
 

mailto:anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/
https://www.project7-blad.nl/?page_id=3055
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Cursus Het ‘wilde’ genieten – resultaten 
 
Toen wij aan de deelnemers van de cursus vroegen om enkele foto’s van resultaten na de 
eerste cursusbrief over de Oost-Indische kers, kregen wij een aantal inzendingen van en-
thousiaste mensen.  
 
Hieronder een overzichtje: 
 

Salade met Oost-Indische kersbloe-
men en bloemen van het komkom-
merkruid. 
 
 
Dank aan Rita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto links: 
 
Courgette-Brandnetelsoep 
 
Foto rechts: 
 
De nieuwe bloementrent 2.0 
(Een bos prachtige brandnetels in 
een vaas in huis – ode aan de 
brandnetel!) 
 
 
Dank aan Ruth. 
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Barbera liet zich, met o.a. spullen 
uit de moestuin, inspireren door 
een familie uit Azerbeidzjaan. 
 
Groenten in zoetzuur. 
 
 
Dank aan Barbera. 
 
 
 
 
 

 
 
Oost-Indische kers tinctuur in de maak. 
Het staat hier in een goed afgesloten weckpot te trek-
ken. 
 
 
Dank aan Gabrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ik heb vanmiddag tomaten-brandnetelsoep 
gemaakt. Is erg lekker. Met kruiden uit eigen tuin.   
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De zaadjes van de brandnetel liggen nu te drogen. Ben benieuwd.  
De cashewnoten die je ziet staan daar maak ik een dressing voor door de sla mee. 
Heb ik uit het boek de 5 blue zones. 
 
 
Dank aan Liza 
 

 
 
Een ode aan de Oost-Indische kers: een kleurrijke collage van zonnige foto’s.  
Knoppen, bloemen, blad, zaden, alles zie je in deze collage. 
 
 
Dank aan José 
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Foto linksboven: 
 
Oost-Indische kers tinctuur in de maak. 
 
Foto rechtsboven: 
 
Een ideale plek om brandnetels te drogen. 
 
Foto links: 
 
Het drogen van brandnetelzaden 
 
 
 
Dank aan Marian. 
 
 
 
 
 

 
Ben je geïnspireerd? Wil je jouw resultaten ook tonen? Stuur dan van jouw werk ook eens 
foto’s naar ons. Wij publiceren ze dan in de nieuwsbrief.  
Wellicht geef je een ander zo ook een duwtje in de rug om aan de slag te gaan met ‘wilde’ 
groenten, kruiden, vruchten, noten, en wat dies meer zij. 
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De taak voor deze week is de brandnetel. 
Woensdag er op uit om brandnetel te zoeken. 
Ze staan wel overal maar hoe zien ze eruit. Dus mijn best gedaan om mooie te vinden. 
Wat ik ervan gemaakt heb is: een emmer voor gier, dus daar ga ik nog even mijn best voor 
doen, dat is niet zomaar klaar. Regelmatig met een stok doorroeren, dan moet het goed 
komen.  
Thee van brandnetel en venkel. 

  
  

 

Pastasaus:  
 
1kg tomaten ontveld 
2 uien 
2 tenen knoflook gehakt 
Tijm, oregano, salie, duizendblad, brandne-
tel, rozemarijn. 
Rood pepertje waarvan je de zaadjes eruit 
kan halen als je niet van pittig houdt. 
 

 
Olie in de pan, gesnipperde ui en knoflook erbij.  
Zachtjes bakken zodat het glazig wordt. 
Dan tijm, oregano, salie, rozemarijn erbij. Even laten meebakken.  
Dan de tomaten, ontveld en heel erbij. Voorzichtig met roeren zodat de tomaten heel blij-
ven. Als de tomaten heel blijven dan wordt de saus zoeter; maak je ze stuk dan wordt het 
zuurder.  
Je laat dit onder regelmatig roeren inkoken tot je de helft over hebt. 
Een bouillonblokje of zelfgemaakte bouillon erbij. 
 
Tot slot de brandnetel, duizendblad en het fijngehakte pepertje toevoegen. 
Wanneer je het pepertje mee bakt dan wordt het gerecht heel pittig. 
Als het bijna klaar is een scheut goede olijfolie en balsamico azijn erdoor. 
Proef of je het zo lekker vindt en anders ben je vast vindingrijk genoeg om er nog iets aan 
toe te voegen. 
 
Eet smakelijk, Fred en Ria 
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Naar aanleiding van een wandeling in Vatrop en Den Oever op donderdag 19 augustus. 
Wilde groenten, kruiden en eetbare bloemen.  
 
Vanmiddag geplukt en nu op het bord. (Het gaat hier om de zeekraal, die buitendijks in 
grote hoeveelheden groeit). 
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Paar maanden geleden heb ik de ingemaakte citroenen gemaakt en wat is dat een toevoe-
ging in de keuken, zalig, wordt elke dag gebruikt! 
En mijn kookkunsten worden nog meer gewaardeerd. 
 
En gisteren dan de kappertjes ingemaakt. Leuk om te vertellen dat ik ergens bij een stalletje 
waar ik honing haal een bult Oost-Indische kers zag groeien. 
Gevraagd of ik de zaden mocht plukken! Voor vele potten aan zaden waren er.  
 
Ik had superleuk contact met de eigenaren van 80 jaar (hij is imker en zij moestuinierster), 
heb 2 kilo bramen mogen plukken (die hele grote dikke versie) en heb nu dus ook bramen-
jam gemaakt onverwacht.  
En gezellig samen theegedronken op de boerderij uit het jaar 0 en een heel levensverhaal 
gehoord. Dus ik heb goed gescoord ;-). 
 
Bijgaand een foto van mijn trotsen: de kappertjes en een foto van een maaltijd die ik dins-
dagavond maakte, je ziet, je enthousiasme is overgeslagen ;-), maar dat is sinds ik met je 
ging wandelen. 
De Anastasia in mij komt verder tot leven, zeg ik vaak hier in huis. 
 
Dank aan Mirjam 
 

  
 
 
En hieronder de bijdrage van Elsucarla. 
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Zij is enthousiast aan de slag gegaan met het maken van een Oost-Indische kers tinctuur en 
ze heeft het blad van de Oost-Indische kers gedroogd in haar droogoven: 
 
 
 

  
Tinctuur in wording Blad van de Oost-Indische kers 

 
 
Dank aan Elsucarla 
 
 
De bijdrage van Anja: 
 
Van alle kanten courgettes aangeboden uit 
moestuinen dus dat wil ik toch echt allemaal 
goed, lekker en voedzaam verwerken...  
 
Mijn voorbereidingen voor 2 maaltijden gedaan. 
Één courgette brandnetelsoep en een saus met 
courgettes en brandnetel met tomaten.... 
 
Deze maaltijden gaan helemaal goed komen... 

weet het zeker ...        

 

 
Dank aan Anja 
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Een middag gewandeld met deelnemers van 

'Cursus het Wilde Genieten'... 
 

 
Dat was supergezellig! 
Woensdagmiddag 7 september hebben we 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. 
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 gericht bent op puur natuurlijke onderwer-
pen. 
Deze middag was de eerste met deelnemers uit het noorden die meedoen met 'Cursus het 
Wilde Genieten'. 
Het is de bedoeling dat wie van de deelnemers op de landelijke lijst staan dit soort ideeën na 
gaan doen. 
Een deelneemster uit Z-H melde mij al dat zij 4 oktober met deelnemers uit Z-H aan de wandel 
gaan en dat zij daar een appgroep hebben voor de onderlinge contacten. 

Superleuk.  
En wij wandelen 22 september met deelnemers uit het hele land die mee willen in Rijs, Gaas-
terland en op 5 oktober bij het Mantingerzand. Beide data zijn vol.  
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Maar ook deze datums zijn bedoeld voor de deelnemers van de wekelijkse cursus per mail. 
Tekst en Foto's: Anneke Bleeker 
 

  

  

  

  

https://www.facebook.com/anneke.bleeker.58?__cft__%5b0%5d=AZWjx5pkA3b_PAumicm15lt3FfwNwGTiI5i8piMEEATlBC5IVbwHoc33535aqP5pMnKh3Xc7xZamIDS4DRsjc0XbGDXqJSXhYbJcY9u8qvGPYkHtHsDUpNKbBLgEQ0v45zQ&__tn__=-%5dK-R
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_____________________________________________ 
 

Water met... 
 
Water met schijfjes appel, druiven (prik met een cocktailprikker een 
paar gaatjes in elke druif), Oost-Indische kers en doormidden gesneden 
vijgen.  
Heerlijk fris van smaak. 
 
Anneke 
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Lekker hoor! 🙂 
 

 
Roomboter (op kamertemperatuur) aangevuld met fijngesneden bloemen en blaadjes van het 
afrikaantje. 
Uiteraard hebben wij wel biologische afrikaantjes in onze tuin. 
Afrikaantjes als thee, in een theemengsel, ook gedroogd, van alles kun je ondernemen met 
het afrikaantje. 
 
Anneke 
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Uit de nieuwsbrief van Stichting Vaccinvrij 
 
 

“HOE VOEL JIJ JE? IK BEN VAN SLAG” – OVER VOLHOUDEN NA 15 SEPTEMBER 
Het volgende artikel bereikte ons – een van de 
vele mensen die aangedaan is door de onvoor-
stelbaar heftige beslissing om gezonde mensen in 
Nederland te discrimineren. De waanzin regeert. 
En eenieder verwerkt het op zijn eigen manier. 
Over van slag zijn en toch gewoon kiezen voor vol-
houden en voor doen wat ervoor nodig is om ons 
leven te kunnen leven in vrijheid gaat het vol-
gende schrijven. 
 
HOE VOEL JIJ JE? – IK BEN VAN SLAG” 
“Ik ben de hele dag al van slag. Heb mijn hoofd er niet bij. Het laat me niet los. En dat terwijl 
ik al maanden wist dat dit moment zou komen. Heel veel mensen wisten dat dit zou gaan 
gebeuren. Ik had ook niet verwacht dat het niet zou gebeuren. Maar toch. Aan de andere kant 
van de bekendmaking voelt het toch raar, ontheemd, bedreigend. Want als dit kan, wat dan 
nog meer? Nog maar niet aan denken, één van mijn motto’s is: Eén dag tegelijk en als dat te 
veel is, dan eerst maar een paar uur. 
De regering heeft gewoon echt besloten om ongevaccineerden buiten te sluiten van het open-
bare leven. In Nederland. En een heel grote groep vindt dat wel prima. Een klein groepje, ik 
hoop althans dat dat een klein groepje is, is er uitgesproken voor. Dat is een gevaarlijke groep. 
Mensen die er voor zijn om anderen uit te sluiten. En nee, we zijn niet echt helemaal uitgeslo-
ten, zogenaamd. Je mag je ook laten testen. Alsof dat werkbaar is en alsof de groep mensen 
om wie het gaat, zich zou laten testen voor iedere kop koffie met appeltaart op een terras. Er 
zijn dus mensen die het terecht vinden dat ik niet naar de horeca mag, niet naar de bioscoop, 
het theater. Omdat ik me niet heb laten vaccineren tegen een virus dat net zo gevaarlijk is als 
een zware griep. Terwijl gevaccineerden ook gewoon nog besmettelijk kunnen zijn. 
 
Lees via deze link verder: 
https://stichtingvaccinvrij.nl/hoe-voel-jij-je-ik-ben-van-slag-over-volhouden-na-
15-september/ 
 
 
OVER HET BELANG VAN EEN ONGEVACCINEERDE GROEP – NIET TE GROOT EN NIET TE 
KLEIN…  
Veel mensen weten dat alle Covid-injecties die ons opgedrongen worden experimenteel zijn. 
En dat niet alleen, ze zijn een ongecontroleerd experiment. Laat dat even tot u doordringen: 
de ontvangers van deze nieuwe technologie worden niet middels vragenlijsten en specifiek 
onderzoek gecontroleerd en gevolg om de effecten en de veiligheid te bestuderen. En boven-
dien ontbreekt elke vorm van Informed Consent – laat ook dat even tot u doordringen: de 
deelnemers aan deze ongecontroleerde proeven worden er niet expliciet voorgelicht over het 
feit dat ze deelnemen aan een experiment. 
De Nederlandse bevolking wordt getiranniseerd door de overheid. Dat is eigenlijk wat het is. 
  

https://stichtingvaccinvrij.nl/hoe-voel-jij-je-ik-ben-van-slag-over-volhouden-na-15-september/
https://stichtingvaccinvrij.nl/hoe-voel-jij-je-ik-ben-van-slag-over-volhouden-na-15-september/
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WAAROM IS ER ZOVEEL DRUK OP DE MENSEN OM ZICH TE LATEN VACCINEREN?  
Er moet een ongevaccineerde groep zijn, maar die 
mag niet te groot zijn. Dat klinkt vreemd maar het 
is precies wat het is. Goed wetenschappelijk onder-
zoek maakt altijd gebruik van een (ongevacci-
neerde) controlegroep, die even groot dient te zijn 
als de gevaccineerde groep. In dit geval is het essen-
tieel om de groep mensen die met Covid-injecties is 
ingespoten te vergelijke met een even grote groep 
die dat niet is, want we weten nog niets van de 
lange termijneffecten van de injecties. Maar zoals 
hierboven al genoemd wordt dit niet gedaan. De 
ongevaccineerde groep is slechts nodig om te dienen als zondebok en reden voor het installe-
ren en in stand houden van het controlesysteem? 
 
Lees via deze link verder: 
https://stichtingvaccinvrij.nl/over-het-belang-van-een-ongevaccineerde-groep-niet-te-
groot-en-niet-te-klein/ 
 
 
MORDECHAI CHRISPIJN – 25 LEUGENS EN MANIPULATIETECHNIEKEN OP EEN RIJTJE 

Op 14-9-2021 was de persconferentie waarin Mark Rutte Hugo de Jonge de nieuwe “versoe-
pelingen” aankondigden. Hoe verzin je het om de zwaarste maatregelen ooit aan te kondigen 
onder de term “versoepelingen”? Mordechai Krispijn legt aan de hand van 25 voorbeelden uit 
de conferentie uit hoe welke manipulatietechnieken er op ons los worden gelaten. Duidelijker 
kan niet. 
 
Zie deze link: 
https://stichtingvaccinvrij.nl/mordechai-chrispijn-25-leugens-en-manipulatietechnieken-
op-een-rijtje/  

https://stichtingvaccinvrij.nl/mordechai-chrispijn-25-leugens-en-manipulatietechnieken-op-een-rijtje/
https://stichtingvaccinvrij.nl/mordechai-chrispijn-25-leugens-en-manipulatietechnieken-op-een-rijtje/
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De toon is gezet 

 
Om met Hugo de Jonge te spreken: het was niet de vraag óf het zou gebeuren, maar wannéér het zou 
gebeuren. Op de persconferentie van 14 september hebben Rutte en De Jonge op ondubbelzinnige 
wijze duidelijk gemaakt dat alle ellende, waar we als land nog steeds doorheen moeten, volledig de 
schuld is van de ongevaccineerde Nederlanders.  
 
De Jonge doelde met zijn opmerking over ‘niet óf, maar wannéér’ op dezelfde ongevaccineerden, om-
dat die volgens hem allemaal, linksom of rechtsom, ziek zullen worden als ze zich niet laten vaccineren. 
 
Het is duidelijk dat onze overheid inzet op het aloude ‘verdeel en heers-principe’ door het gevacci-
neerde deel van de bevolking op te zetten tegen het ongevaccineerde deel. Beide ‘heren’ maakten van 
elke gelegenheid gebruik om te benadrukken dat de maatregelen niet nodig zouden zijn als de één 
komma acht miljoen ongevaccineerde mensen nu eindelijk ook eens overstag zouden gaan. De overige 
Nederlanders werden ook opgeroepen om familie, vrienden en collega’s, die nog niet gevaccineerd 
zijn, ertoe te bewegen om dat alsnog te doen.  
 
Daarbij meldde De Jonge tussen neus en lippen door dat vijf procent van de gevaccineerde mensen 
weinig tot niets heeft aan het vaccin. Verder wist hij zeker dat alle ongevaccineerde mensen vroeg of 
laat met Covid in het ziekenhuis belanden en benadrukte hij dat onze overbelaste zorg dat niet aankan. 
En dat terwijl de ‘heren’ zelf de afgelopen jaren niets anders gedaan hebben, dan ervoor te zorgen dat 
diezelfde zorg op alle fronten afgeslankt werd. 
 
Ik waag te betwijfelen of het maar om vijf procent van de gevaccineerden gaat waarbij de prik niet 
werkt. En dan heb ik het nog niet eens over alle kwalijke bijwerkingen van diezelfde prik. Verder lijkt 
het me duidelijk dat er de komende herfst/winter geen één komma acht miljoen nieuwe Covidpatiën-
ten in de Nederlandse ziekenhuizen komen te liggen. Wie dat gelooft, leeft onder een steen! 
 
Het leek alsof beiden er wat ‘opgeblazen’ bijstonden en dat ze niet helemaal zeker van hun zaak waren, 
wat naar buiten kwam via haperingen en wat onzekere blikken. Je moet het ook maar zien te verkopen 
dat mensen zich voor elkaar laten vaccineren, dat je daarbij twee tot drie prikken nodig hebt en dat er   
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gewerkt wordt aan zogenaamde ‘boostervaccins’ om voorgaande vaccins kracht bij te zetten. Bij de 
‘boostervaccins’ verslikte De Jonge zich zowat en gaf hij er snel een draai aan dat het nog in de expe-
rimentele fase zit; waarschijnlijk wetende dat dat toch wel héél ongeloofwaardig klinkt. 
 
Toen Rutte uitlegde waarom het Coronapaspoort ook geldt voor terrassen en andere openlucht gele-
genheden, moest ik denken aan de Israëlische minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz, die zich 
niet bewust was van het feit dat hij achter een open microfoon zat en live op TV werd uitgezonden, 
terwijl hij toegaf dat het paspoort niet nodig is voor buitenzwembaden en andere openlucht gelegen-
heden, maar dat het goed werkt om de ongevaccineerden alsnog overstag te krijgen. 
https://theexpose.uk/2021/09/14/hot-mic-catches-israeli-health-minister-admitting-vaccine-pas-
sports-are-really-about-coercion/  
 
En hoewel datzelfde Israël wereldwijd een van de koplopers was qua het vaccinatiebeleid, stijgen het 
aantal besmettingen daar momenteel naar een recordhoogte. Officieel wordt de oorzaak daarvan ge-
zocht bij de Deltavariant en de Palestijnen, waarvan het gros nog niet ingeënt schijnt te zijn en waarvan 
een heleboel dagelijks de grens overgaan en tussen de Israëliërs werken. Tot slot wordt er geconclu-
deerd dat de hoeveelheid antistoffen die je van een vaccin krijgt, na verloop van tijd ook weer afnemen 
en is de conclusie dat de bescherming van het coronavaccin na twee prikken niet optimaal is. 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5251377/recordaantal-besmettingen-israel-
koploper-vaccineren-wat-gaat-mis Wat ben ik blij dat ik mijn poot stijf gehouden heb zeg. Wat zou ik 
me besodemieterd voelen als ik dat na twee prikken te horen zou krijgen. 
 
De toon is 14 september gezet en het is allemaal de schuld van één komma acht miljoen mensen die 
niet meer vragen dan gewoon het zelfbeschikkingsrecht over hun eigen lichaam te mogen behouden. 
Het zou wel eens een hete winter kunnen worden. Het verloop hangt af van hoeveel gevaccineerden 
alsnog wakker worden en hoeveel gevaccineerden blind Rutte en De Jonge blijven volgen en écht ge-
loven dat het levensgevaarlijk is als nog geen twee miljoen mensen van de ruim zeventien miljoen niet 
ingeënt zijn tegen een virus wat niet gevaarlijker is dan een gemiddelde zware griep. 
 
Je mag het vaccinatiepaspoort niet vergelijken met de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Daar 
heb ik zelf ook ervaring mee door middel van een paar artikelen. Maar die vergelijking blijft zich wel 
degelijk opdringen. De Joden werden destijds her en der buitengesloten en kregen overal de schuld 
van en nu worden de ongevaccineerden her en der buitengesloten en krijgen ook overal de schuld van. 
En wanneer gaat de grote massa nou eindelijk eens begrijpen dat dat totale waanzin is als je na twee, 
drie, of nog meer vaccinaties nog steeds Corona kunt krijgen? 
 
Tot slot: een dag na de persconferentie was het op de kop af tachtig jaar geleden dat in ons land offi-
cieel afgekondigd werd dat de Joden her en der niet meer welkom waren, wat ruim zeven maanden 
later op 3 mei 1942 bekrachtigd werd met de verplichting tot het dragen van de Jodenster. Toeval? 
Hmmm…  
 
Tekst: Leo Singor 
 

  

https://theexpose.uk/2021/09/14/hot-mic-catches-israeli-health-minister-admitting-vaccine-passports-are-really-about-coercion/
https://theexpose.uk/2021/09/14/hot-mic-catches-israeli-health-minister-admitting-vaccine-passports-are-really-about-coercion/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5251377/recordaantal-besmettingen-israel-koploper-vaccineren-wat-gaat-mis
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5251377/recordaantal-besmettingen-israel-koploper-vaccineren-wat-gaat-mis
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Linkenpagina 
 
Belangrijk! 
Intussen is er een internetpagina https://startpagina.onzereset.nl/category/nieuws/ 
met alle mogelijke informatie en linkjes, laatste nieuws en opinie, agenda, alle linken die wij hieronder 
ook noemen.  
Klik op het tweede tabblad  ‘startpagina’ https://startpagina.onzereset.nl/category/corona/ 
en je komt op een pagina met alle nieuws, linken etcetera betreffende corona. 
 
 
Een oorlog reeds verloren (Sven Hulleman)/ een vrede reeds gewonnen 
Website: https://eenoorlogreedsverloren.nl/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAS0LUTPa7b5l1pCJK7RqsQ 
 
 
Maurice de hond  
Website: https://www.maurice.nl/ 
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCfejVQxKk40DBnBc6jjLV2A 
 
 
Tisjeboy 
Website: https://www.tisjeboyjay.com/ 
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCypLniqHGGDmYam8MOcJcSQ 
 
 
Ninefornews 
https://www.ninefornews.nl/ 
 
Zakenvrouw in Goedemorgen Nederland: er belanden meer geprikten dan ongeprikten in het zie-
kenhuis. Maandag was de Surinaams-Nederlandse zakenvrouw Carmen Breeveld te gast in Goedemor-
gen Nederland om te praten over het voorgestelde vrouwenquotum in de Eerste Kamer. Het gesprek 
kreeg een interessante wending toen de coronapas ter sprake kwam. 
https://www.ninefornews.nl/zakenvrouw-in-goedemorgen-nederland-er-belanden-meer-geprik-
ten-dan-ongeprikten-in-het-ziekenhuis/ 
 
DA-commissie zegt ‘nee’ tegen boosters voor álle Amerikanen: ‘Prikken kosten meer levens dan ze 
redden’ 
https://www.ninefornews.nl/fda-commissie-zegt-nee-tegen-boosters-voor-alle-amerikanen-prik-
ken-kosten-meer-levens-dan-ze-redden/ 
 
 
Want to know 
https://www.wanttoknow.nl/ 
 
 
Frontnieuws 
https://www.frontnieuws.com/home/ 
 
 
Transitieweb 
https://www.transitieweb.nl/ 

https://startpagina.onzereset.nl/category/nieuws/
https://startpagina.onzereset.nl/category/corona/
https://eenoorlogreedsverloren.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCAS0LUTPa7b5l1pCJK7RqsQ
https://www.maurice.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCfejVQxKk40DBnBc6jjLV2A
https://www.tisjeboyjay.com/
https://www.youtube.com/channel/UCypLniqHGGDmYam8MOcJcSQ
https://www.ninefornews.nl/
https://www.ninefornews.nl/?zoeken=coronapas
https://www.ninefornews.nl/zakenvrouw-in-goedemorgen-nederland-er-belanden-meer-geprikten-dan-ongeprikten-in-het-ziekenhuis/
https://www.ninefornews.nl/zakenvrouw-in-goedemorgen-nederland-er-belanden-meer-geprikten-dan-ongeprikten-in-het-ziekenhuis/
https://www.wanttoknow.nl/
https://www.frontnieuws.com/home/
https://www.transitieweb.nl/
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CommonSense tv 
https://commonsensetv.nl/ 
 
 
Artsencollectief 
https://artsencollectief.nl/ 
Henk de Vos, huisarts: “De Inspectie laat zich eenzijdig informeren” - Artsen Covid Collectief (artsen-
collectief.nl) 
https://artsencollectief.nl/henk-de-vos-huisarts-de-inspectie-laat-zich-eenzijdig-informe-
ren?fbclid=IwAR3E64lD71haAXzOszYhJ6_bhWnNpK_r-mwGcdS51ASsVOJHOoJOjk-AetM 
 
 
Herstel de republiek 
https://herstelderepubliek.wordpress.com/ 
 
“Vaccins” ingezet als een destructieve clusterbom tegen je cellen. Vraag het je huisarts eens. 
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/08/22/vaccins-ingezet-als-een-destructieve-clus-
terbom-tegen-je-cellen-vraag-het-je-huisarts-eens/ 
 
 
Café weltschmerz 
https://www.cafeweltschmerz.nl/ 
 
 
De kleine activist 
website: https://www.dekleineactivist.nl/ 
youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCfGslySrYzTicyjfC2UV_Lg 
 
 
Ellaster 
https://www.ellaster.nl/ 
 
 
Xandernieuws  
https://www.xandernieuws.net/ 
 
Directeur Brits uitvaartbedrijf: Alle deltadoden zijn bijna exclusief vaxdoden 
https://www.xandernieuws.net/algemeen/directeur-brits-uitvaartbedrijf-alle-delta-doden-zijn-
bijna-exclusief-vaxdoden/?fbclid=IwAR2CZd6v2EcjPCuKUkv_bxqUr2vl8HhGRnU-GoUC2rafZhj26c-
V6-Fw_dM 
 
 
stopworldcontrol 
https://www.stopworldcontrol.com 
 
 
Pierre Capel 
Website: http://www.pierrecapel.nl/ 
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCdquZGH0-uVvgik67JRlyqg 
 
Eindtijdnieuws 
https://eindtijdnieuws.com/ 

https://commonsensetv.nl/
https://artsencollectief.nl/
https://artsencollectief.nl/henk-de-vos-huisarts-de-inspectie-laat-zich-eenzijdig-informeren?fbclid=IwAR3E64lD71haAXzOszYhJ6_bhWnNpK_r-mwGcdS51ASsVOJHOoJOjk-AetM
https://artsencollectief.nl/henk-de-vos-huisarts-de-inspectie-laat-zich-eenzijdig-informeren?fbclid=IwAR3E64lD71haAXzOszYhJ6_bhWnNpK_r-mwGcdS51ASsVOJHOoJOjk-AetM
https://artsencollectief.nl/henk-de-vos-huisarts-de-inspectie-laat-zich-eenzijdig-informeren?fbclid=IwAR3E64lD71haAXzOszYhJ6_bhWnNpK_r-mwGcdS51ASsVOJHOoJOjk-AetM
https://artsencollectief.nl/henk-de-vos-huisarts-de-inspectie-laat-zich-eenzijdig-informeren?fbclid=IwAR3E64lD71haAXzOszYhJ6_bhWnNpK_r-mwGcdS51ASsVOJHOoJOjk-AetM
https://herstelderepubliek.wordpress.com/
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/08/22/vaccins-ingezet-als-een-destructieve-clusterbom-tegen-je-cellen-vraag-het-je-huisarts-eens/
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/08/22/vaccins-ingezet-als-een-destructieve-clusterbom-tegen-je-cellen-vraag-het-je-huisarts-eens/
https://www.cafeweltschmerz.nl/
https://www.dekleineactivist.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCfGslySrYzTicyjfC2UV_Lg
https://www.ellaster.nl/
https://www.xandernieuws.net/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/directeur-brits-uitvaartbedrijf-alle-delta-doden-zijn-bijna-exclusief-vaxdoden/?fbclid=IwAR2CZd6v2EcjPCuKUkv_bxqUr2vl8HhGRnU-GoUC2rafZhj26c-V6-Fw_dM
https://www.xandernieuws.net/algemeen/directeur-brits-uitvaartbedrijf-alle-delta-doden-zijn-bijna-exclusief-vaxdoden/?fbclid=IwAR2CZd6v2EcjPCuKUkv_bxqUr2vl8HhGRnU-GoUC2rafZhj26c-V6-Fw_dM
https://www.xandernieuws.net/algemeen/directeur-brits-uitvaartbedrijf-alle-delta-doden-zijn-bijna-exclusief-vaxdoden/?fbclid=IwAR2CZd6v2EcjPCuKUkv_bxqUr2vl8HhGRnU-GoUC2rafZhj26c-V6-Fw_dM
https://www.stopworldcontrol.com/
http://www.pierrecapel.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCdquZGH0-uVvgik67JRlyqg
https://eindtijdnieuws.com/
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Eindtijdklok 
https://eindtijdklok.org/ 
 
Hallo Bewust Nederland 
https://www.hallobewustnederland.nl/ 
 
 
Freedom for All 
https://www.freedom-for-all.com/ 
 
 
Zelfzorg Covid19 
https://zelfzorgcovid19.nl/ 
 
 
Buiten parlementaire onderzoekscommissie. 
https://bpoc2020.nl/ 
 
Verhoor IC verpleegkundige Jan Severijns 
https://bpoc2020.nl/verhoren/ 
 
 
Dissident 
https://dissident.one 
 
 
Vrouwenvoorvrijheid 
https://www.youtube.com/watch?v=qKoU7odG42Q 
 
 
Onafhankelijke pers nederland 
website: https://www.onafhankelijkepersnederland.nl/ 
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/c/OnafhankelijkePersNederland/videos 
 
 
LNN Media 
https://www.lnnmedia.nl/ 
 
 
World Unity 
https://www.worldunity.me/ 
 
 
Blckbx onafhankelijk nieuwskanaal met Flavio Pasquino 
https://www.blckbx.tv/ 
 
Corona - op zoek naar de waarheid, deel 2. Topwetenschappers over een gevaarlijk experiment... 
https://www.blckbx.tv/videos/op-zoek-naar-de-waarheid-
deel2?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=610ecd043554904d57c56042&ss_email_id=610ed
1b3d79e1a108424b0ea&ss_campaign_name=BLCKBX+VIDEO+ALERT+-+bekijk+onze+nieuwste+uit-
zendingen%21&ss_campaign_sent_date=2021-08-07T18%3A32%3A53Z 
 

https://eindtijdklok.org/
https://www.hallobewustnederland.nl/
https://www.freedom-for-all.com/
https://zelfzorgcovid19.nl/
https://bpoc2020.nl/
https://dissident.one/
https://www.youtube.com/watch?v=qKoU7odG42Q
https://www.onafhankelijkepersnederland.nl/
https://www.youtube.com/c/OnafhankelijkePersNederland/videos
https://www.lnnmedia.nl/
https://www.worldunity.me/
https://www.blckbx.tv/
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Adem Vrij 
https://www.ademvrij.nu/zestien-amerikaanse-staten-volgen-wetenschap-en-schaffen-mond-
kapplicht-af 
 
 
Wees de weerstand 
https://www.weesdeweerstand.nl/ 
 
 
Nieuwssite ‘Nooit.nl 
https://nooit.nl 
 
 
Site van Juglen Zwaan 
https://www.ahealthylife.nl/ 
 
 
Site van Mike Adams, the healthranmger 
https://www.naturalnews.com/2021-06-16-perspex-screens-may-have-increased-covid-
spread.html 
 
 
Site van Hulda Clark Therapie, Harm Valentijn 
Interessante Nieuwsbrieven & Artikelen 
www.huldaclark.tk 
 
keuzevrijbijmij.nl wordt hét digitale platform waarop jij makkelijk aanbieders vindt waar je altijd 
welkom bent, ook zonder test of vaccin. Wil jij ook in vrijheid blijven leven?  
https://keuzevrijbijmij.nl/ 
 
 
Een Franse viroloog en ontvanger van de Nobelprijs voor de geneeskunde verwoordt duidelijk wat 
een aantal andere wetenschappers hebben beweerd, namelijk dat het de mRNA-vaccins zelf zijn die 
de mutaties (“varianten”) van het virus over de hele wereld veroorzaken. Hij stelt ronduit dat het 
mRNA-vaccin zowel een “wetenschappelijke als een medische fout” is. 
https://indignatie.nl/franse-viroloog-en-ontvanger-van-de-nobelprijs-voor-de-geneeskunde-ver-
woordt-het-duidelijk/ 
 
 
virusuitleg 
https://www.succesboeken.nl/api/mailings/wk2133-20aug/Virusuitleg.mp4?fbclid=IwAR2jeUP_C-
zUKEIf5S31sJThpCqdPOkDF-_n3Jm0DboASRyHaHvterqf4_A 
 
 
Japan breekt met WHO dictaat en vraagt alle artsen Ivermectine voor te schrijven (archief4hol-
land.blogspot.com) 
https://archief4holland.blogspot.com/2021/08/japan-breekt-met-who-dictaat-en-
vraagt.html?spref=fb&fbclid=IwAR1oJ-LvOlRlXgyExt2bfwWkz2hTef-
nEqx1EmZS2nkaJE2qi0ZjFF7RTsI4 
 
 
 

https://www.ademvrij.nu/zestien-amerikaanse-staten-volgen-wetenschap-en-schaffen-mondkapplicht-af
https://www.ademvrij.nu/zestien-amerikaanse-staten-volgen-wetenschap-en-schaffen-mondkapplicht-af
https://www.weesdeweerstand.nl/
https://www.ahealthylife.nl/
https://www.naturalnews.com/2021-06-16-perspex-screens-may-have-increased-covid-spread.html
https://www.naturalnews.com/2021-06-16-perspex-screens-may-have-increased-covid-spread.html
http://www.huldaclark.tk/
https://keuzevrijbijmij.nl/
https://indignatie.nl/franse-viroloog-en-ontvanger-van-de-nobelprijs-voor-de-geneeskunde-verwoordt-het-duidelijk/
https://indignatie.nl/franse-viroloog-en-ontvanger-van-de-nobelprijs-voor-de-geneeskunde-verwoordt-het-duidelijk/
https://www.succesboeken.nl/api/mailings/wk2133-20aug/Virusuitleg.mp4?fbclid=IwAR2jeUP_C-zUKEIf5S31sJThpCqdPOkDF-_n3Jm0DboASRyHaHvterqf4_A
https://www.succesboeken.nl/api/mailings/wk2133-20aug/Virusuitleg.mp4?fbclid=IwAR2jeUP_C-zUKEIf5S31sJThpCqdPOkDF-_n3Jm0DboASRyHaHvterqf4_A
https://archief4holland.blogspot.com/2021/08/japan-breekt-met-who-dictaat-en-vraagt.html?spref=fb&fbclid=IwAR1oJ-LvOlRlXgyExt2bfwWkz2hTefnEqx1EmZS2nkaJE2qi0ZjFF7RTsI4
https://archief4holland.blogspot.com/2021/08/japan-breekt-met-who-dictaat-en-vraagt.html?spref=fb&fbclid=IwAR1oJ-LvOlRlXgyExt2bfwWkz2hTefnEqx1EmZS2nkaJE2qi0ZjFF7RTsI4
https://archief4holland.blogspot.com/2021/08/japan-breekt-met-who-dictaat-en-vraagt.html?spref=fb&fbclid=IwAR1oJ-LvOlRlXgyExt2bfwWkz2hTefnEqx1EmZS2nkaJE2qi0ZjFF7RTsI4
https://archief4holland.blogspot.com/2021/08/japan-breekt-met-who-dictaat-en-vraagt.html?spref=fb&fbclid=IwAR1oJ-LvOlRlXgyExt2bfwWkz2hTefnEqx1EmZS2nkaJE2qi0ZjFF7RTsI4
https://archief4holland.blogspot.com/2021/08/japan-breekt-met-who-dictaat-en-vraagt.html?spref=fb&fbclid=IwAR1oJ-LvOlRlXgyExt2bfwWkz2hTefnEqx1EmZS2nkaJE2qi0ZjFF7RTsI4
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Snelle ontgifting van vaccinaties en testen  
https://www.tribute.nu/post/ontgiftingsprotocol-tegen-grafeenoxide-en-lichaamsmagne-
tisme?fbclid=IwAR0gjFnV8X48kJgIV0kyqjXLAkP_0u2qjZwdntKa6CV2tedxd2gwz1ksNyo 
 
 

Beste David Jongen, 

Wat was ik geschokt en vooral droevig na het zien van je interview bij L1 nieuws. Je hebt naar mijn 
mening bijgedragen aan het verder creëren van een tweedeling in onze maatschappij. 
Je geeft aan dat 90% van de patiënten die nu het ziekenhuis bezoeken niet gevaccineerd zijn. Dat ben 
ik niet met je eens.  
Als ambulanceverpleegkundige haal ik dagelijks patiënten op. 
Veel van deze patiënten zijn gevaccineerd en hebben nu toch weer Covid gekregen. Als ik een schatting 
maak is dat 50%. 
Wat mij, en meerdere van mijn collega’s opvalt, is dat er een grote groep patiënten is, die na vaccinatie 
allemaal vage neurologische en cardiologische klachten hebben. Vooral de Pfizer. 
Vreemde klachten die eerder nooit gezien zijn. 
Als je er iets van aangeeft op de spoedeisende hulp wordt dit meteen weggewuifd, onzin, gaan we 
niets mee doen. 
We worden als complotdenkers neergezet, terwijl we gewoon aangeven wat we zien, en eerder niet 
gezien hebben. 
We verzinnen niets. 
Niemand is thuis dood door corona teruggevonden, Zij zijn er allemaal aan gestorven in het zieken-
/verzorgingstehuis. Denk daar maar eens over na! 
 
Hoe kun, zonder met je ogen te knipperen, zeggen dat het vaccin volledig veilig is, wie weet wat de 
bijwerkingen zijn als je er niet voor openstaat. 
David, geef jij me de garantie dat het vaccin volledig veilig is, dat ik geen bijwerkingen krijg, nu niet en 
over 5 jaar ook niet. 
Dat het echt helpt tegen Covid en dat ik niet jaarlijks een nieuwe prik moet gaan halen. 
Sta jij garant dat, als ik mijn werk niet meer kan doen door mogelijke bijwerkingen, mijn hypotheek 
betaald wordt? 
Beloof jij, dat als we allemaal het vaccin gaan halen alle problemen dan opgelost zijn? 
Met betrekking tot de personele problemen in het ziekenhuis en het grote verloop is het natuurlijk 
makkelijk om hier Covid nu de schuld van te geven. 
Ik heb zelf 25 jaar met heel veel plezier en toewijding in Zuyderland mogen werken en heb alles zien 
veranderen. 
Van een gezellige familiesfeer, toen nog in het ziekenhuis van Geleen, waar je op zondag nog extra 
lekker eten kreeg in de kantine naar een zeer groot bedrijf waar je als nummer aan het werk bent en 
voorgegaard eten krijgt. 
De reden dat mensen vertrekken is niet het loon, maar de secundaire omstandigheden. 
Een dienstlijst die geen rekening houdt met de thuissituatie. Onmogelijk om eens een dagje vrij te 
nemen omdat er met zo weinig mogelijk personeel gewerkt moet worden. 
Waarom wordt er geen kinderopvang aangeboden, dit was vroeger in het ziekenhuis in Heerlen aan-
wezig. Alles wegbezuinigd. 
Dit probleem dat nu speelt is een gevolg van jarenlang uitmelken van de gezondheidszorg. 
Vroeger had je per verpleegafdeling 1 poetsvrouw (zo heette dat toen gewoon nog) de afdeling blonk 
en was altijd schoon… ook wegbezuinigd, nu 1 poetsvrouw voor meerdere afdelingen, onmogelijk om 
in de korte tijd die ze nu hebben een afdeling schoon te houden, en zo kan ik nog uren doorgaan. 
Door de bezuinigingen verwachten jullie het onmogelijke van het personeel, en dit speelt al jaren, ook 
ruim voor de hele Covid-periode, alleen is nu de maat vol. 
Het wordt tijd dat jullie hand in eigen boezem steken en niet alles afschuiven op de Covid. 

https://www.tribute.nu/post/ontgiftingsprotocol-tegen-grafeenoxide-en-lichaamsmagnetisme?fbclid=IwAR0gjFnV8X48kJgIV0kyqjXLAkP_0u2qjZwdntKa6CV2tedxd2gwz1ksNyo
https://www.tribute.nu/post/ontgiftingsprotocol-tegen-grafeenoxide-en-lichaamsmagnetisme?fbclid=IwAR0gjFnV8X48kJgIV0kyqjXLAkP_0u2qjZwdntKa6CV2tedxd2gwz1ksNyo
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In plaats van de niet-gevaccineerden uit te sluiten, zoals dat nu gebeurt, met elkaar in gesprek gaan, 
openstaan voor anderen in plaats van uitsluiten. en vooral met eerlijke cijfers komen. 
Met alle respect, maar het vertrouwen in de overheid zijn we na het “bonnetje van Van Opstelten en 
de hele kindertoeslag affaire” toch echt verloren. Cijfers die door de overheid bekend worden gemaakt 
neem ik niet meer serieus. 
Ik ga af op wat ik dagelijks in mijn werk tegenkom en dat strookt totaal niet met de werkelijkheid die 
jullie ons voorschotelen. 
David, je gaf al aan dat je niet zo veel vrienden hebt. Ik hoop dat de vrienden die je nog hebt geen 
bijwerkingen van de vaccinaties krijgen, maar ervan uitgaande dat, zoals jij zegt het vaccin volledig 
veilig is en alleen maar niet-gevaccineerden in het ziekenhuis liggen zal dit wel meevallen. 
Vriendelijke groet van een niet-gevaccineerde zorgmedewerker. 
 
 

!!!Van Bob Maes Advocaten: 

"Per 25 september verdwijnt de anderhalvemetersamenleving. Daar staat de invoering van de coron-
apas tegenover. Wie toegang wil krijgen tot horeca, sportwedstrijd, concert of theater moet kunnen 
laten zien dat hij gevaccineerd, hersteld of negatief getest is." Laat dat even inzinken.  
 
Voor het eerst in mijn leven word ik - en velen met mij, waaronder mijn gezin - actief gediscrimineerd 
door diezelfde overheid aan wie we jaarlijks, mede namens onze medewerkers, ettelijke tonnen aan 
directe en indirecte belastingen en premies overmaken. Ik ben hier oprecht door geschokt. Men heeft 
werkelijk geen idee wat voor hellend vlak men hiermee op gaat (en dan laat ik de historische vergelij-
kingen nog even voor wat ze zijn).  
Dat blijkens de peilingen kennelijk een substantieel deel van de Nederlanders deze maatregel steunt, 
maakt het alleen nog maar treuriger. Die Nederlanders vinden een tweedeling tussen eerste- en twee-
derangsburgers dus kennelijk geen enkel probleem. Voor een deel is dat omdat ze volledig verkeerd 
zijn geïnformeerd door de media én de overheid, want gevaccineerden en ongevaccineerden zijn vrij-
wel even besmettelijk. Een ander deel - waaronder een substantieel deel van de media en de intelli-
gentsia - vindt het wel best of ondersteunt dit beleid zelfs openlijk. Ik vraag me af wat erger is. Beide 
groepen miskennen dat deze vaccins niet alleen maar voordelen, maar ook nadelen hebben in de vorm 
van ernstige bijwerkingen, soms met de dood als gevolg.  
 
Deze maatregel is onwettig, strafbaar, woordelijk in strijd met de Grondwet, tal van internationale 
verdragen én resolutie 2361 van 27 januari 2021 van de Raad van Europa (zie https://lnkd.in/gcY44BXC 
onder 7.3.1 en 7.3.2) en mist bovendien elk nuttig effect. Dat geldt a fortiori voor jongeren tot 18 jaar. 
Voorts wordt deze historische maatregel genomen door een demissionair kabinet.  
 
Ik had, tegen beter weten in, gehoopt dat we de dagvaarding die we al in voorbereiding hebben, onder 
het mapje 'concepten' hadden kunnen laten staan. Maar helaas, we zullen de bühne op moeten. Wij 
zullen ons hier - samen met een aantal cliënten - met hand en tand tegen verzetten omdat wij wars 
zijn van ELKE vorm van discriminatie. Dit heeft al lang niets meer te maken met pro/contra corona-
maatregelen, pro/antivax of überhaupt volksgezondheid, maar met keiharde discriminatie en machia-
vellistische machtspolitiek waar ieder beschaafd mens tegen zou moeten zijn, gevaccineerd/hersteld 
of niet. 
 
Ik roep met name belangen-, werkgevers- en brancheorganisaties die hier (al dan niet) door getroffen 
worden - en dan denk ik vooral aan de horeca en de culturele sector die het al zo zwaar te verduren 
hebben gehad - op om zich bij ons te melden en aan te sluiten bij de rechtszaak. Dit is de eerste keer 
dat ik zo'n publieke oproep doe (want dat is niet onze stijl) en ik hoop oprecht dat het ook de laatste 

https://lnkd.in/gcY44BXC
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keer zal zijn. Belangstellenden kunnen zich melden via b.maes@maeslaw.nl of gewoon even bellen op 
0859021270. 
 
 

Uittreksel uit twee nieuwsbrieven van Martin Vrijland:  

We staan aan de vooravond van een tsunami aan zieken en doden 
Ja, we staan aan de vooravond van een tsunami aan zieken en doden, maar die zullen niet veroorzaakt 
zijn door een besmettelijk virus en steeds besmettelijker wordende mutaties. 
Die tsunami gaat komen door toegediende stoffen via neustest en vaccinaties. In het artikel ‘how to 
fake a pandemic and introduce fascism without resistance‘ wordt dat uitgebreid toegelicht.  
Robert Jensen en andere alternatieve media 
Ook Jensen zal dan zijn aanhang wel gaan overtuigen om te kiezen voor vaccinerenen met zijn ‘vac-
cin=keuze’, want hij laat de leugen van een besmettelijk virus voortbestaan. Er gaan binnenkort name-
lijk heel veel mensen ziek worden en heel veel mensen overlijden. Maar nee, niet door een besmette-
lijk virus. 
Nooit horen we Jensen spreken over de programmeerbaarheid van het goedje dat via zowel de neus-
test als het vaccin ingebracht kan worden. Via de neus kan dat via de ‘intranasaal’ techniek en via het 
vaccin krijgt u gewoon een langdurig werkende flinke dosis programmeerbaar spul ingespoten. De 
combinatie grafeenoxide en 5G maakt het verhaal compleet. 
Dat moet u weten! Verdiep u erin nu het nog niet te laat is. Enerzijds moet u dankbaar zijn dat de 
gecontroleerde oppositie mensen bewust maakt van fraude en propaganda in de media, maar als ie-
mand ergens in een laagje vernis blijft hangen en niet de kernpunten benoemt, is dat als kritiek hebben 
op een krasje in de lak van een aangeschafte auto waarvan de motor ontbreekt. En dan maar discussi-
eren over die kras in de lak! Zo wordt de essentie gemist. 
Ja, Jensen wijst u op de plannen van de New World Order, de invloed van Big Tech en alle inkoppertje 
die we ook al bij de Q beweging zagen, maar als het gaat om de grootste aanslag op de mensheid haakt 
hij, net als bijna de gehele overige alternatieve media, af bij het kernpunt: de besmettingsleugen van 
Louis Pasteur waarop de gehele hoax gebaseerd is. 
 
Waarom er dan toch mensen gelijktijdig ziek lijken te worden en waarom ik een tsunami aan zieken en 
doden voorspel, een tsunami die iedereen die tot nu toe kritisch was moet overtuigen toch het vaccin 
te nemen, wordt hieronder uitgelegd. 
 
Waarom niet vaccineren? 
HET grote argument voor pro-vaccinatie standpunten is: als een virus niet-besmettelijk zou zijn, 
waarom worden dan zoveel mensen achter elkaar ziek? Als virussen niet bestaan – of liever gezegd ‘als 
virussen een lichaamseigen schoonmaakreactie zijn voor het opruimen van externe vervuiling’ – en al 
helemaal niet besmettelijk zijn, hoe kan het dan dat mensen achtereenvolgens of gelijktijdig ziek wor-
den? 
Die vraag zou beantwoord kunnen worden als men forensisch onderzoek doet, maar in feite kunnen 
we eenvoudig en helder meerdere factoren aanwijzen, waaronder het feit dat men mensen “een be-
paald goedje” heeft kunnen toedienen via de neustest, en natuurlijk via vaccinatie. Natuurlijk zijn er 
meer factoren zoals stress en je eigen CO2 via een mondkapje moeten inademen, enz. Maar het "be-
paalde goedje" is de kern van de zaak. 
Dat “bepaalde goedje” heet nu mRNA, maar feitelijk hebben we hier te maken met een CRISPR-enzym 
dat lees- en schrijf functionaliteit biedt. Men kan daarmee het menselijk DNA remote control program-
meren (zie deze toelichting). 
Gedaan wordt alsof dat mRNA in het vaccin slechts 1 opdracht aan de cel geeft – namelijk de opdracht 
om een spike proteïne aan te maken dat vervolgens een antilichamen reactie activeert – maar wat niet 

mailto:b.maes@maeslaw.nl
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/how-to-fake-a-pandemic-and-introduce-fascism-without-resistance/
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/how-to-fake-a-pandemic-and-introduce-fascism-without-resistance/
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/als-je-je-niet-aan-social-distancing-anderhalve-meter-houdt-dan-gebeurt-dit/
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gezegd wordt is dat het daarnaast juist de mogelijkheid schept om uw DNA elke opdracht te geven die 
men maar wil; zelfs om het aan te passen. 
De mogelijkheid bestaat om het CRISPR-enzym via elektromagnetische pulsen opdrachten te geven. 
Dat kan allemaal sinds de ontdekking van grafeen.  Grafeen maakt het op afstand lezen en schrijven 
mogelijk, omdat grafeen hoge biosensor capaciteiten biedt. 
BioNtech (het bedrijf dat met Pfizer een vaccin op de markt bracht) had al in 2019 een intranasaal 
vaccin om “het bepaalde goedje” in uw bloedbaan af te leveren. 
Het actief toedienen van een remote control CRISPR-enzym (mainstream technologie) maakt het mo-
gelijk om op een gewenst moment, mensen ziek te maken of te doen sterven, waardoor een nieuwe 
“besmettingsgolf” geïmplementeerd wordt. Die nieuwe golf (de aanstaande tsunami) moet dan ieder-
een overtuigen van de gedachte “zie je wel hoe gevaarlijk dat virus is en hoe verschrikkelijk de mutaties 
zijn!” 
Het is erg belangrijk om te begrijpen dat virussen niet besmettelijk zijn, maar dat de besmettings-
propaganda wel bevestigd kan worden door veel zieken en doden vanwege de ingebrachte remote 
control functionaliteit; door ‘sick on demand’. 
Hoe massahypnose en propaganda een belangrijke rol spelen in de weg naar acceptatie, licht ik hier 
toe. 
Wilt u studie maken van hoe die besmettingsleugen al veelvuldig ontkracht is? Wilt u begrijpen 
waarom besmettingen een leugen zijn? Dan vindt u hier een hele waslijst. Wilt u studie maken van de 
CRYSPR remote control functionaliteit? Lees dan dit artikel eens goed. 
 
Beste vrienden, 
Overal ter wereld wordt de druk opgevoerd om mensen te dwingen een vaccinatie te nemen. In veel 
landen worden medewerkers in de zorg daartoe al verplicht. 
Maar juist verplegend personeel weet als geen ander wat dit medisch experiment doet met mensen. 
Vandaar dat ze meestal liever ontslag nemen dan zich te laten inspuiten. Ze zien namelijk iedere dag 
opnieuw wat die vaccins doen met mensen. Dat is nieuws dat door ieder mainstream kanaal zou moe-
ten worden gepubliceerd, maar dat gebeurt niet. 
Op de ic-afdeling zien ze nu ongewoon veel gevallen van hartaanvallen en beroertes en het is volko-
men duidelijk dat dit is veroorzaakt door de coronavaccins.  
 
Dit alles komt nauwelijks naar buiten! Het stukje hierboven komt van de site Nuburu, waar een video 
te zien is, waar een grote groep verplegend personeel hun verhaal doet. (De video doet er lang over 
om te starten) 
 
Beste vrienden, help elkaar en zorg dat twijfelaars, die nog niet gekozen hebben en nog steeds niet 
weten hoe gevaarlijk de vaccins zijn, geconfronteerd worden met b.v. de bloedbeelden na vaccinatie 
(zie vorige berichten). Laat ze weten wat de gevolgen zijn! En laat gevaccineerden die nog open staan 
voor informatie weten hoe ze het synthetische grafeenoxide en de overige troep eventueel nog uit 
hun lichaam kunnen krijgen (zie het reeds ontvangen bericht over de middelen, met name NAC). Liefst 
onder begeleiding van een bonafide therapeut. Het is misschien nog niet te laat.  
 
Het hele wereldgebeuren is net een toneelspel. Of een goochelprogramma. Bij een goochelaar wordt 
je blik gericht op een bepaald punt waar het juist niet gebeurt. Je wordt dus afgeleid om niet te ont-
dekken wat er echt gebeurt. 
 Zo worden we al tijden beziggehouden met de ontsnapping van een virus uit een lab in China. Dat 
verhaal werd al vrij snel gelanceerd. Daar worden vleermuizen bijgehaald, en personen die niet te ver-
trouwen zijn, geruzie tussen China en Amerika, enz. Berichten daarover verschijnen ook in de main-
streammedia met schandalen. Zo wordt werkelijk iedereen overgoten met het ‘verhaal'. 
 
Dit alles werkt mee om het virus steeds enger te gaan vinden.  

https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/biontech-had-al-in-2019-intranasaal-vaccin-delevering-the-messenger-en-crispr-lees-schrijf-toepassing/
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/biontech-had-al-in-2019-intranasaal-vaccin-delevering-the-messenger-en-crispr-lees-schrijf-toepassing/
https://www.martinvrijland.nl/category/corona-psyop/massa-hypnose/
https://www.martinvrijland.nl/category/corona-psyop/massa-hypnose/
https://www.martinvrijland.nl/category/corona-psyop/besmettingsleugen/
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/grafeenoxide-in-vaccin-quote-ex-pfizer-medewerkster-misleidingtruc-om-vaccin-criticasters-in-diskrediet-te-brengen/
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Alle ingrediënten van het verhaal werken daaraan mee, want die hebben in ons collectieve onderbe-
wuste al een gedegen lading. Denk aan Chinezen: engerds, niet te vertrouwen. Vleermuizen: ook en-
gerds, duistere wezens. Zo’n markt met smerigheden, waar zelfs honden aangeboden worden als 
voedsel…. enz. De verhaallijn roept ook vanalles op. In ieder geval wordt zo heel duidelijk dat het he-
lemaal niet pluis is met dat virus. Dat dat iets is om héééél bang voor te zijn. Het is een biowapen en 
biowapens zijn heel eng en onvoorspelbaar. En de overdracht gaat ook nog eens volkomen onzicht-
baar! Zo geniepig! Help, help, een magisch en onzichtbaar biowapen! 
Daar kan je je maar beter voor laten inenten…..met een eveneens magisch tégen-goedje, koste wat 
kost… 
 
Maar wat er onder onze neus gebeurt, is, dat de mensheid met een biowapen geïnjecteerd wordt! Dát 
moet van de daken geschreeuwd worden, maar dat gebeurt met deze verhalen juist niet. Het begrip 
virus moet ontladen worden van al zijn aanhangende ideeën van eng, gevaarlijk, dodelijk, onvoorspel-
baar, biowapen, enz.  
En die lading moet aan de inspuitingen gegeven worden, de inspuitingen die niet te benoemen zijn 
met het woord vaccinaties. 
Die zgn vaccinaties zijn bijzonder eng! Grafeen (geen natuurlijk materiaal, maar synthetisch) is buiten-
gewoon eng! 5G in combinatie met dat grafeen is des duivels! En wie weet wat er nog meer ingespoten 
wordt. Op de bijsluiters (die je zelden te zien krijgt) staat maar een klein gedeelte vermeld. 
Ziezo, ik geloof dat ik heel duidelijk ben geweest. Dat hoop ik.  
Nu volgen er nog een paar linken om bovenstaande nog eens te bevestigen.  
 
https://www.transitieweb.nl/vaccinaties/hier-is-sprake-van-massamoord/ 
 
https://stichtingvaccinvrij.nl/advocaat-niels-vanaken-leest-voor-uit-meldingen-bijwerkingen-deze-
video-is-bedoeld-om-zoveel-mogelijk-mensen-te-waarschuwen/ 
 
https://www.bitchute.com/video/9N3JhsnbloBA/ 
via Hanna 

  

https://www.transitieweb.nl/vaccinaties/hier-is-sprake-van-massamoord/
https://stichtingvaccinvrij.nl/advocaat-niels-vanaken-leest-voor-uit-meldingen-bijwerkingen-deze-video-is-bedoeld-om-zoveel-mogelijk-mensen-te-waarschuwen/
https://stichtingvaccinvrij.nl/advocaat-niels-vanaken-leest-voor-uit-meldingen-bijwerkingen-deze-video-is-bedoeld-om-zoveel-mogelijk-mensen-te-waarschuwen/
https://www.bitchute.com/video/9N3JhsnbloBA/
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(Natural News) De vaccin-holocaust 
begint nu massaal slachtoffers over de 
hele wereld te veroorzaken, waarbij 
het aantal sterfgevallen na vaccinatie in 
Amerika en vele andere landen om-
hoogschiet.  
Recente VAERS-gegevens onthullen 70 
sterfgevallen per dag onder gevacci-
neerde Amerikanen, en betrouwbare 
projecties van de VAERS-rapportage vereisen dat we dit met ongeveer 40 vermenigvuldi-
gen om echte cijfers te bereiken.  
Dit brengt het dagelijkse aantal sterfgevallen als gevolg van vaccins op 2.800 alleen al in 
de Verenigde Staten. 
 
De wereldbevolking bedraagt momenteel 7,9 miljard mensen (Worldometers.info). 
Bijna 43% van de wereldbevolking heeft ten minste één dosis van een covid-19-vaccin 
gekregen. (OurWorldInData.org) 
Dit betekent dat tot nu toe bijna 3,4 miljard mensen zijn ingeënt. 
Doden deze vaccins nu miljoenen mensen over de hele wereld?  
Afgezien van louter hypothesen, meldt een gestage stroom van artsen, verpleegkundigen 
en gezondheidsexperts grote aantallen sterfgevallen na vaccinatie die voornamelijk 
plaatsvinden in ziekenhuizen.  
Voorbeelden: 
https://www.brighteon.com/ae161fe9-fb05-4c96-9b3b-3587298323a2  
 
Ziekenhuizen worden nu bestempeld als de "killing fields" van de plandemie, met zieken-
huisartsen, verpleegsters en beheerders die openlijk samenzweren om degenen die niet 
zijn gevaccineerd massaal te vermoorden, terwijl ze de dood van degenen die de prik heb-
ben genomen in de doofpot stoppen: 
https://www.brighteon.com/b53491b8-1132-4111-a4c4-96e5c3335b42  
 

 
 
 
 

Na de GENOCIDE: Zullen er genoeg 

VACCIN-OVERLEVENDEN zijn om de 

beschaving weer op te bouwen? 
 

Datum: 17 september 2021 
 

Door: Mike Adams 

 

Vertaling: Frank Bleeker 
Foto: Afkomstig van de website, geplaatst bij artikel 

Bron: https://www.naturalnews.com/2021-09-17-after-the-genocide-will-there-be-enough-vaccine-survivors-to-
rebuild-civilization.html  
DISCLAIMER: 
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde 
situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandig-
heden in de Verenigde Staten. 

https://www.naturalnews.com/
https://www.worldometers.info/world-population/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://www.brighteon.com/ae161fe9-fb05-4c96-9b3b-3587298323a2
https://www.brighteon.com/b53491b8-1132-4111-a4c4-96e5c3335b42
https://www.naturalnews.com/2021-09-17-after-the-genocide-will-there-be-enough-vaccine-survivors-to-rebuild-civilization.html
https://www.naturalnews.com/2021-09-17-after-the-genocide-will-there-be-enough-vaccine-survivors-to-rebuild-civilization.html
https://www.brighteon.com/ae161fe9-fb05-4c96-9b3b-3587298323a2
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Het is nu algemeen bekend dat ziekenhuizen sterfgevallen door vaccins in de doofpot 
doen om het aantal dodelijke slachtoffers zo lang mogelijk te verbergen. Dit vindt plaats 
naast publiekelijk toegelaten ziekenhuisinspanningen om “het publiek bang te maken” 
door het aantal gehospitaliseerde mensen “met covid” te faken. 
 
Ondanks de beste inspanningen van de criminele ziekenhuizen en het verraderlijke Bi-
den-regime om de vaccinholocaust die nu plaatsvindt te verdoezelen, schieten de vaccin-
doden omhoog: 
https://www.brighteon.com/13d436ae-7b25-4982-bdc5-484f67a71ab9  
 
En bepaalde vormen van kanker bij vrouwen nemen met 2000% toe onder de gevacci-
neerden: 
https://www.brighteon.com/f27af5eb-6592-4c30-ae1f-edc532191569 
 
Ondertussen ervaart de natie Israël – met een vaccinatiegraad van 80% + – zulke hoge 
niveaus van nieuwe infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen dat het nu een in het 
oog springend voorbeeld is van falen van het vaccin. 

Evenzo ziet de meest gevaccineerde 
staat in de VS - Vermont, met een vax-
percentage van 88% - een recordstij-
ging van covid-gevallen: 
 
Overal waar de vaccinatiegraad het 
hoogst is, volgen covid-gevallen, zie-
kenhuisopnames en sterfgevallen al 
snel.  
Het is overduidelijk dat het vaccin de 
pandemie is, en het spike-eiwit dat in 
de vaccins wordt ingebracht, is de 
oorzaak van de diverse letsels en 
sterfgevallen. 
 

Hoevelen zullen er wereldwijd 
nog sterven voordat deze mis-
daad tegen de menselijkheid een 
halt wordt toegeroepen? 
 
Met 3,4 miljard mensen die al over de 
hele wereld zijn gevaccineerd, wordt 

de voor de hand liggende vraag: "Hoeveel zullen er sterven aan de langetermijneffecten 
van de ontvolkingsspuiten?" 
 
Onthoud dat deze "vaccins" zijn ontworpen om wereldwijde ontvolking te bereiken. Ze 
doen dit via verschillende biologische mechanismen: 

• Mensen doden met bloedstolsels en hartaanvallen (vasculaire effecten). 
• Mensen doden met verhoogde kans op kanker en auto-immuunziekten. 
• Het aborteren van baby's en het veroorzaken van langdurige onvruchtbaarheid. 

https://www.naturalnews.com/2021-09-13-hospital-administrators-caught-on-camera-scheming-to-fabricate-covid-numbers-scare-the-public.html
https://www.naturalnews.com/2021-09-13-hospital-administrators-caught-on-camera-scheming-to-fabricate-covid-numbers-scare-the-public.html
http://vaccineholocaust.org/
https://www.brighteon.com/13d436ae-7b25-4982-bdc5-484f67a71ab9
https://www.brighteon.com/f27af5eb-6592-4c30-ae1f-edc532191569
https://www.naturalnews.com/2021-09-14-covid-vaccine-experiment-is-massive-failure.html
https://www.naturalnews.com/2021-09-14-covid-vaccine-experiment-is-massive-failure.html


 

 
55 

• Het afgeven van giftige nanodeeltjes van spike-eiwitten aan anderen, wat ziekte en 
dood veroorzaakt, zelfs onder degenen die de prikken niet namen. 

• Het zenuwstelsel aanvallen en cognitieve stoornissen veroorzaken. 
Medische experts die deze effecten hebben bestudeerd, schatten momenteel het sterfte-
cijfer op lange termijn onder degenen die de vaccins hebben genomen op ergens tussen 
de 10% en 70%. Dit betekent dat we op basis van de huidige vaccinatiegegevens kunnen 
verwachten dat door vaccins veroorzaakte sterfgevallen tussen de 340 miljoen en 2,38 
miljard mensen zullen doden. 
En dat is als de vaccins nu stoppen. (Maar ze stoppen niet.) 
 
Momenteel worden dagelijks bijna 30 miljoen nieuwe vaccindoses toegediend (Our-
WorldInData.org). Veel hiervan zijn tweede doses, dus dit aantal vertegenwoordigt niet 
nieuwe mensen die hun eerste dosis krijgen, hoewel dat een deel van dit aantal is. Volgens 
dezelfde gegevensbron heeft ongeveer 90% van degenen die ten minste één vaccin heb-
ben gekregen, ook een tweede vaccin gekregen. (Met andere woorden, mensen die de 
prikken nemen, hebben de neiging om met twee doses te gaan, niet slechts één.) 
Op grote schaal gepubliceerd medisch onderzoek - inclusief de eigen gegevens van de vac-
cinfabrikanten - onthult dat vaccinletsels en sterfgevallen sterk toenemen met de tweede 
dosis van de prik. Terwijl de eerste prik sommige mensen doodt, heeft de tweede prik de 
neiging om mensen op te leiden voor ernstige complicaties en het risico op letsel of over-
lijden. 
 
Zo worden elke dag ongeveer 30 miljoen mensen opgeschoven in de 'risicohiërarchie', 
waarbij de meesten van een categorie met een laag risico (enkele prik) naar een categorie 
met een hoog risico (dubbel gestoken) gaan. 
Als slechts 10% van degenen die vaccins krijgen uiteindelijk sterft aan de spike-eiwitin-
jecties, betekent dit dat het wereldwijde vaccininitiatief uiteindelijk ongeveer 3 miljoen 
nieuwe mensen vermoordt. En dat is de schatting aan de lage kant.  
Een sterftecijfer van 50% zou betekenen dat het dagelijkse aantal moorden ongeveer 15 
miljoen mensen bedraagt, of meer dan het dubbele van de totale menselijke kosten van 
de Holocaust in het Derde Rijk gedurende de hele periode van de Tweede Wereldoorlog. 
 
Nogmaals gezegd, het is volkomen aannemelijk dat het wereldwijde vaccininitiatief op dit 
moment "twee holocausts" per dag bereikt... En dit zal waarschijnlijk jaren duren om vol-
ledig te ontwikkelen... 
 

Miljarden slachtoffers door de covid-vaccinoorlog tegen de mensheid? 
 
We schatten dat de globalistische vaccin-push er uiteindelijk in zal slagen om maar liefst 
5 miljard mensen te injecteren met ten minste één "dosis" van de biowapen-spike-eiwit-
prik. 
Met slachtofferpercentages van 10% - 70%, kijken we theoretisch naar wereldwijde sterf-
gevallen van een half miljard tot 3,5 miljard mensen. 
Ik hoop dat we, door de waarheid over vaccin-biowapens aan het licht te brengen, het 
aantal sterfgevallen wereldwijd kunnen beperken tot slechts een miljard mensen, maar 
dat is misschien te optimistisch.  
Het is heel goed mogelijk dat de wereldwijde sterfgevallen de 1 miljard mensen over-
schrijden en in het ergste geval de 2 of zelfs 3 miljard naderen. 
 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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Dr. Paul Cottrell legt uit dat het tien jaar kan duren voordat deze sterfgevallen volledig 
zijn gerealiseerd, vanwege de aard van ADE en hoe lang het duurt voordat er nieuwe vac-
cinresistente varianten verschijnen die het door het vaccin beschadigde immuunsysteem 
omzeilen: 
https://www.brighteon.com/e53f0d21-6c10-48b5-a364-1d455011337f  
 
Met andere woorden: we zullen misschien niet meteen een miljard of meer doden zien, 
maar er zal waarschijnlijk nog een ander wildtype virus circuleren dat, zegt Dr. Cottrell, 
grote schade aanricht onder de gevaccineerden, net zoals we zagen gebeuren met de 
Spaanse griepepidemie van 1918. 
 

Sterfgevallen door vaccins staan los van sterfgevallen veroorzaakt door econo-
mische ineenstorting, kunstmatige hongersnood en oorlog 
 
De andere zorgwekkende factor in dit alles is dat bewapende vaccins niet de enige vector 
zijn die door globalisten wordt gebruikt om oorlog te voeren tegen het menselijk ras. An-
dere vormen die actief worden nagestreefd, zijn onder meer: 
 

• Terraforming (CO2 uit de atmosfeer zuigen om wereldwijde voedselgewassen te 
laten instorten) 

• Gemanipuleerde hongersnood (wapens voor voedselvoorziening/schaarste) 
• Chemische blootstelling (pesticiden, fluoride, hormoonverstoorders in voedsel-

verpakkingen) 
• Ecologische ineenstorting (afvloeiing van landbouw, overbevissing, vernietiging 

van regenwoud voor sojateelt, GGO's, enz.) 
• Economische ineenstorting (valuta ineenstorting, schuldenbom implosies, ge-

dwongen lock-downs, bestraffende belasting, fiat valuta afdrukken) 
• Culturele ineenstorting (aanvallen op de kerk, het gezin, de rede en de rechtsstaat) 
• Cyberoorlogvoering (aanvallen op het elektriciteitsnet, telecommunicatie, enz.) 

 
Als je dit allemaal bij elkaar optelt, wordt het duidelijk dat de vaccinoorlog tegen de mens-
heid slechts een onderdeel is van een veel grotere ontvolkingsaanval die gemakkelijk kan 
leiden tot massale hongersnood, ziekte, armoede, geweld en oorlog. 
Het totale aantal slachtoffers van dergelijke gebeurtenissen is volledig onbekend, maar 
aangezien elk levend persoon voedsel, water en onderdak nodig heeft om te overleven, 
brengt de bewapening en schaarste van dergelijke voorraden mogelijk al het menselijk 
leven in gevaar. Alle 7,9 miljard van ons. 
 
En trouwens, de verraderlijke acteur Joe Biden heeft zojuist de beperking van monoklo-
nale antilichamen tegen rode staten aangekondigd, waarmee hij in feite een oorlogsdaad 
tegen zijn politieke vijanden afkondigde door hen levensreddende medicijnen te weige-
ren.  
Dit is openlijke oorlogvoering tegen conservatief Amerika, en het verduidelijkt het feit dat 
de mensheid hatende globalisten (en hun marionetten zoals Biden) inderdaad alles uit de 
kast zullen halen om op alle mogelijke manieren massale uitroeiing te bewerkstelligen. 
 

https://www.brighteon.com/e53f0d21-6c10-48b5-a364-1d455011337f
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De enige rationele conclusie uit dit alles is dus dat alle 7,9 miljard levende mensen groot 
gevaar lopen om op verschillende manieren te worden uitgeroeid: biowapens, economi-
sche ineenstorting, hongersnood, geo-engineering en weersbewapening, geopolitieke 
oorlog enzovoort. 
 

Zal voldoende kennis en knowhow overleven om de beschaving weer op te 
bouwen? 
 
Om de primaire vraag van dit artikel te beantwoorden, zullen genoeg mensen overleven 
om de beschaving weer op te bouwen, kan ik alleen maar eerlijk antwoorden: ik weet het 
echt niet zeker. 
 
Ik weet niet of de menselijke beschaving dit overleeft zonder in een 18e-eeuws bestaan 
te worden gedompeld en veel te verliezen van wat we de afgelopen 2+ eeuwen hebben 
gewonnen. 
Verder lijkt het mij dat de totale uitroeiing van de menselijke beschaving het doel is van 
de globalisten. 
Ze bereiden de aarde voor op een post-menselijke toekomst. Er is geen plan voor de mens 
om in welke duurzame vorm dan ook te bestaan. Dit is waarom het ze niet kan schelen of 
ze de geloofwaardigheid van "wetenschap" of "geneeskunde" of zelfs de overheid zelf op 
het spel zetten. Als hun eigen plannen slagen, zal er niemand meer in leven zijn die ertoe 
doet. 
Laten we bidden dat we ze kunnen stoppen, en onthoud dat daarvoor meer nodig is dan 
het ondertekenen van petities of het delen van links. Vermijd ondertussen de stollingsprik 
als je deel wilt uitmaken van de toekomst van het menselijk ras. 
De podcast Situation Update van vandaag gaat dieper in op dit onderwerp, via Bright-
eon.com: 
https://www.brighteon.com/d03ee3ec-7681-442d-8bee-353fece0045f  
 

 
 

 

 

 

  

https://www.brighteon.com/d03ee3ec-7681-442d-8bee-353fece0045f
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