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Voorwoord 
 
Beste mensen, 
 
Een korte laatste nieuwsbrief van Pro-
ject7-blad.  
Hè?  
Laatste nieuwsbrief? 
Ja.  
Wel in deze vorm. 
 
We gaan de drie nieuwsbrieven die we 
nu uitgeven samenvoegen tot één 
nieuwsbrief:  
‘Het Wilde Genieten’ die twee keer per 
maand zal verschijnen, rond de 15e van 
de maand en aan het eind van de 
maand. 
 
De algemene nieuwsbrief zoals ik en jul-
lie deze kennen is altijd gevuld geweest 
met verslagen van activiteiten, wandelin-
gen, (wandelende) studiegroepen, Ge-
zond Verstand Lezingen, agenda’s, flyers 
met de onderwerpen van de lezingen en 
de studiegroepen, bijdragen van diverse 
sprekers, bijdragen van Anneke met 
leuke recepten et cetera. 
Volgens het beleidsplan van het bestuur 
van 2019 zouden we toewerken naar 
weer meer Gezond Verstand Locaties in 
elke provincie en (wandelende) studie-
groepen in alle provincies.  
 
We weten allemaal dat nu bijna twee jaar terug alles is stilgelegd door Corona. Geen lezin-
gen meer, geen studiegroepen, geen wandelende studiegroepen, alleen nog wandelingen op 
persoonlijke titel in het noorden van het land en kleine groepjes die bij elkaar komen op per-
soonlijke titel.  
Wel gezellig om foto’s daarvan te delen en ook Anneke is recepten blijven delen en verder 
corona, corona, corona. Linkenpagina’s, verhalen van diverse inzenders. We hebben tal van 
verhalen en bijdragen gedeeld. Veel lezers hebben aangegeven blij te zijn met deze nieuws-
brieven, ‘wat fijn, zoveel informatie’. Er zijn ook diverse lezers afgehaakt. 
Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. 
 
Eind vorig jaar hebben we in het bestuur besloten dat ook al zou het weer kunnen, we niet 
terug gaan naar vóór het coronatijdperk.  
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De flow is eruit.  
Na zoveel tijd gaan we niet meer beginnen met Gezond Verstand Lezingen.  
Zelf heb ik de locatie Sneek vanaf januari 2014 met eerst 2 en later 1 collega locatiehouder 
met heel veel plezier ‘gerund’ totdat corona ons een halt toeriep en ik zie het nu echt niet 
meer van de grond komen.  
We willen ook geen vaste studiegroepen en wandelende studiegroepen in de ‘oude’ vorm 
meer. 
 
Wat dan wel? 
We gaan wandelingen organiseren voor de lezers van Het Wilde Genieten, data zullen we 
delen. 
We blijven leuke informatie delen. We blijven recepten delen. We zoeken de natuur op. 
We gaan het hebben over wat groeit en bloeit er en wanneer en kan ik plukken en wat doe 
ik er dan mee. Onderwerpen over duurzaamheid, gezondheid, gezond eten, tuinieren, moes 
tuinieren, moestuinbakken, drogen, inmaken. Maar ook leuke ‘dingen’ maken als insecten-
hotel, vogelvoer, maar ook wat we met een groepje hebben gedaan een stoof maken, een 
buitenoven maken.  
Een breed scala aan mogelijke onderwerpen dat past in Het Wilde Genieten. 
 
Sinds augustus 2021 Is Anneke begonnen met de wekelijkse cursus het Wilde Genieten per 
mail. Daar vloeien activiteiten uit voort die we graag delen om ook de lezers die niet mee-
doen met de cursus te inspireren en actie te ondernemen om leuke dingen te doen, om naar 
buiten te gaan en te zoeken naar wat eetbaar is in jouw omgeving. 
We hebben de boeken Het wilde Genieten Voorjaar, Zomer, Herfst en Winter, de ansicht-
kaarten.  
We ondersteunen projecten dankzij de cursus en de verkoop van de boeken. 
In Maastricht zijn 21 bomen aangeschaft en in Menaldum kan men voor een leuk bedrag 
struiken en planten aanschaffen voor het voedselbos.  
 
Alle lezers van Het Wilde Genieten kunnen projecten aanmelden; in principe steunen we elk 
kwartaal een project wat zich richt op puur natuur zoals bijvoorbeeld voedselbossen, perma-
cultuur tuinen, moestuinbakken op scholen etc. 
 
We richten ons in Het Wilde Genieten dus alleen maar op leuke dingen voor jong tot oud. 
Een informatieve en inspirerende nieuwsbrief.  
Marja, Piteke en Geertje, die nu een bijdrage leveren aan de junior nieuwsbrief blijven eens 
per maand een bijdrage aanleveren, hun bijdragen zijn niet specifiek voor junioren en kun-
nen door iedereen worden gelezen. 
Arie die nu een bijdrage levert voor de algemene nieuwsbrief zal hoogstwaarschijnlijk ook 
weer een bijdrage leveren. 
En Marijke die schrijft al 1 keer per maand voor Het Wilde Genieten.  
 
En je hoeft echt niet allemaal de cursus te volgen om de nieuwsbrief het Wilde Genieten te 
lezen of de boeken van Anneke aan te schaffen. Leuk als je dat doet of meedoet met de cur-
sus. 
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Maar ga er maar vanuit dat in deze nieuwsbrief voor elk wat wils zit. 
 
We gaan de komende dagen de mailbestanden van de drie nieuwsbrieven naast elkaar leg-
gen en de dubbele mailadressen er zoveel mogelijk uit halen. 
 
Iedereen krijgt rond half februari ‘Het Wilde Genieten’ gemaild. 
Lees, kijk en proef de sfeer. Staat het je aan, dan hoef je niets te doen; dan blijf je Het Wilde 
Genieten automatisch ontvangen.  
Staat het je niet aan, dan laat je ons dat weten en schrijven we je uit. 
 
In deze korte nieuwsbrief delen we nog een paar bijdragen.  Anneke deelt haar verhaal over 
het ontstaan van deze nieuwsbrief van schrijfsels van haar hand tot wat het nu is en gaat 

worden        
 
Ook delen we nog een bijdrage van Geertje over de taken van lichtwerkers, in haar volgende 
bijdrage die in Het Wilde Genieten komt borduurt zij daar op voort. Jos uit Frankrijk stuurde 

ons zijn gedachten die zomaar ineens op papier stonden        en we delen nog een bijdrage 
over het GezondheidsCoöperatief Nederland. 
 
Ik zie jullie graag terug als lezers van Het Wilde Genieten. 
 

   groet, 
Barbera 
 
 
P.S.: 
We stoppen dus met het delen over van alles rondom corona. 
Een advies: als je op de hoogte wilt blijven abonneer je op bijvoorbeeld de wekelijkse 
nieuwsbrief van de stichting vaccinvrij https://stichtingvaccinvrij.nl/ 
 
En bezoek de linken op deze pagina, hier vind je alle mogelijke informatie en linkjes, laatste 
nieuws en opinie, agenda, alle linken die wij ook vaak deelden.  
https://startpagina.onzereset.nl/category/nieuws/ 
Klik op het tweede tabblad ‘startpagina’ https://startpagina.onzereset.nl/category/corona/ 
en je komt op een pagina met alle nieuws, linken et cetera betreffende C19. 
 
En je kunt voor linkjes natuurlijk altijd op onze website de algemene nieuwsbrieven terugvin-
den en daarin naar linkjes zoeken https://www.project7-blad.nl/?page_id=553 
  

https://stichtingvaccinvrij.nl/
https://startpagina.onzereset.nl/category/nieuws/
https://startpagina.onzereset.nl/category/corona/
https://www.project7-blad.nl/?page_id=553
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Alles wat je aandacht geeft groeit! 
 

➢ Alles wat je aandacht geeft groeit! 
➢ Het loopt zoals het loopt! 
➢ We moeten zelf de slingers ophangen! 

 
Wie mij langer kent zal beamen dat deze drie zinnen mijn slogans zijn geworden, ingegeven 
door activiteiten, omstandigheden, de huidige tijd. 
Want: ‘Het loopt zoals het loopt’ is ontstaan in de afgelopen bijna twee jaar. Relativeren, aan-
passen, anticiperen maar wel volgens eigen principes en blijven doen wat maar mogelijk is. 
Dat hebben we gedaan met bekenden die we over de afgelopen jaren via de activiteiten heb-
ben leren kennen. 
We bleven wandelen, maar niet aangekondigd via de agenda op de site en niet onder 7-blad. 
Deze wandelingen zijn heel belangrijk gebleken. 
Via de vier boeken ‘Het Wilde Genieten’, elk deel gericht op een seizoen, kwamen er ook leuke 
reacties. Maar ook opmerkingen als; ‘Ik durf nog steeds niet zomaar iets te plukken’. 
En zo ontstaan er ideeën. 
De ‘Cursus het Wilde Genieten’ werd eind juli bedacht; begin augustus gingen we van start en 
inmiddels is dit een mooi nieuw project geworden onder Project7-blad. 
Barbera benoemt het al in haar voorwoord, dankzij de deelnemers kunnen we mooie natuur-
lijke initiatieven helpen ondersteunen. 
Alle deelnemers krijgen elk weekend een gewas aangereikt met plantbeschrijving en voor-
beelden van wat je er culinair mee kunt ondernemen. 
Maar… een prachtig bijkomend voordeel is ‘Deelnemers voor deelnemers’. 
Samen aan de wandel, samen iets gezelligs ondernemen als een ‘High tea’, samen iets inma-
ken, groentebouillon maken, van alles en nog wat. 
En het leuke is dat de deelnemers voor deze extra mogelijkheden niets hoeven te betalen dan 
alleen een onkostenvergoeding voor de gebruikte materialen, ingrediënten etc. 
Wanneer een groep uit zichzelf besluit vaker op eenzelfde locatie terug te komen dan is het 
logisch dat iedereen 5 euro bijdraagt voor de gastvrouw/-heer. 
Maar zo laagdrempelig is het idee, echt deelnemers voor deelnemers. 
Verwachten we dat iedereen deelnemers bij hem of haar thuis ontvangt? 
Nee, dat ‘loopt zoals het loopt’. 
Niet iedereen heeft een geschikte locatie of heeft zelf andere redenen om dat niet te onder-
nemen. 
Prima. 
Wil iemand wel iets doen maar niet eigen huis en haard beschikbaar stellen, wat ook mogelijk 
is, zoek dan een mooi wandelgebied en ga met een aantal lekker aan de wandel. 
Al wandelend spreek je elkaar op een heel andere manier dan gezeten rond een tafel. 
Samen kijken naar wat groeit en bloeit is ook heel gezellig. 
Een heerlijke mix om samen een aantal uurtjes te genieten. 
De deelnemers die met anderen op pad willen, geven dat door aan ons en deelnemers die 
daarop in willen gaan geven zich op via ons. Zo hoeft de persoon die op pad gaat er geen extra 
tijd in te steken. 
Allemaal heerlijke middagen die samen tot stand komen en er mogen er nog veel meer van 
ontstaan. 
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Zo draait er ook een ‘Inspiratiegroep’. 
Een groep die eens in de maand bij elkaar komt. 
De deelnemers vullen met elkaar de middag via wat zij willen delen, waar zij graag over spre-
ken omdat ze met bepaalde onderwerpen slecht in eigen omgeving terecht kunnen, er kan 
een overdenking, een gedicht gedeeld worden, een inspiratiekaart getrokken worden. 
Dat alles onder het genot van koffie en thee en iets erbij dat men zelf regelt. 
Wil een deelnemer niemand thuis ontvangen en ook niet samen wandelen maar ziet hij of zij 
het wel zitten bepaalde activiteiten te helpen neerzetten… ook prima. 
Het ontvouwt zich, eenieder moet datgene doen waar hij of zij blij van wordt. 
En… aan niets meedoen maar alleen de wekelijkse mail in het weekend ontvangen met de 
plant beschrijving… ook goed. 
We vragen niemand voor iets, we ‘gooien alleen knuppels in het hoenderhok’ waar iemand 
op kan reageren of… niet.  
 
Het is inmiddels heel helder dat elke week een gewas in de schijnwerpers een veel bredere 
lading dekt. 
Afgelopen weekend mocht ik zelf bij deelnemers thuis mijn lezing over ‘wilde’ groenten, krui-
den en eetbare bloemen geven. 
Ook echt een middag: ‘deelnemers voor deelnemers’. 
De gastvrouw en -heer hadden alles keurig verzorgd. 
Er stond een prachtige kraantjeskan met water en heerlijke ingrediënten in het water voor de 
smaak. 
Citroen, limoen, komkommer, gember en munt. 
Er was koffie en thee, een koekje, appelsap en er heerste een gezellige sfeer. 
De deelnemers kwamen uit verschillende plaatsen, ook van wat verder, en we begonnen na 
het versterken van de inwendige mens, de babbeltjes ter kennismaking, met een kort voor-
stelrondje. 
Iedereen vertelde even kort waar hij/zij vandaan kwam en wat op dat moment leuk was ter 
aanvulling om te delen. 
Want ‘deelnemers voor deelnemers’ is toch iets anders dan naar een lezing gaan zoals we dat 
in het verleden organiseerden. 
 

 

  

Lezing: Het ‘wilde’ genieten 

 
De inhoud van een mooie kraantjeskan Thee 
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En een koekje Enkele beelden uit de presentatie: planten en gerechten 

 

  
Presentatie op een mooi groot televisiescherm 

 

 

Rozemarijn mee naar huis  

 
We lasten natuurlijk ook even een pauze in en wie dat wilde kon even in de tuin gluren naar 
het net opgekomen kleefkruid, het zevenblad en andere ‘wilde’ groenten maar ook naar de 
sneeuwklokjes en wat je maar zag staan. 
Aan het eind van de middag kregen liefhebbers een flinke tak rozemarijn mee naar huis. 
De struik was aan een snoeibeurt toe en dat werd mooi gecombineerd met andere deelne-
mers blij maken. 
Zet thuis wat plukken op water, laat wortelen en je hebt nieuwe beginnende struiken. 
De rest laten drogen en je hebt gedroogde rozemarijn om mee te kokkerellen en wellicht om 
geurzakjes mee te vullen. Mierikswortel, wie een stuk mee wilde om thuis te planten, geen 
punt. Hoe gezellig klinkt dit? 
Dit zijn de leuke gevolgen voor de deelnemers die ingestapt zijn om heel gewoon wekelijks 
een beschrijving te ontvangen en verder kunnen zij overal aan meedoen. 
Zij betaalden 100 euro voor een heel jaar, ieders jaar gaat in wanneer je je hebt opgegeven. 
Tevens krijg je de keus uit een hele lijst boeken om er eentje als welkomstcadeau te kiezen. 
Een boek samen met ansichtkaarten gericht op de ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloe-
men. 
Op dit moment hebben we een boek ‘Aan tafel met Wieteke van Dort’. 
De oudere junioren onder ons kennen Wieteke van vele televisieprogramma’s, toneelstukken, 
etc. 
Wieteke heeft de boeken die wij ontvingen gesigneerd en je hebt voor je het weet een collec-
torsitem in huis. 
Dus… voor die 100 euro per jaar een boek, kaarten, op de deelnemerslijst en contact kunnen 
maken met andere deelnemers. 
Gratis middagen, gratis wandelingen, gratis van alles. 
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De middag met de lezing afgelopen weekend kostte de deelnemers 
echt niets dan de moeite om te komen en de middag vrij te houden 
door niet op tijd alweer weg te moeten. 
Hoe leuk? 
Echt leuk! 
 
We gaan wel enkele wandelingen plannen voor niet-deelne-
mers… 
Maar zij betalen dan gewoon, net als in het verleden 10 euro per 
wandeling en kom je samen is dat 20 euro. 
Tijdens deze wandelingen stoppen we bij planten die we culinair 
kunnen inzetten, daar krijg je dan wat informatie over. 
Doe je mee met het nieuwe initiatief dan wandel je gratis en part-
ners en nog thuiswonende kinderen ook. We rekenen de ‘cursus’ 
voor een huishouden.  

Wandel een paar keer en je hebt de kosten eruit en nog steeds plezier van heel veel mogelijk-
heden. 
Doe je mee krijg je alle planten voorgeschoteld, elk weekend eentje passend in die periode. 
 
En… echt niet onbelangrijk, wij zijn trots op… 
We zijn er trots op dat zoals Barbera al heeft aangegeven we konden helpen via de deelnemers 
om bomen in Maastricht te planten bij een kinderboerderij en dat men in Menaldum het res-
tant wat op hun begroting nog openstond aan gewenste beplanting kunnen gaan regelen. 
Dank aan allen die mee doen met de wekelijkse ‘Cursus het Wilde Genieten’. 
En neem het woord cursus met een enorme knipoog, want wij controleren niets, we delen, 
we reiken aan en geven de mogelijkheid andere deelnemers te ontmoeten. 
Niets meer en niets minder.’ 
Omgekeerd wensen we natuurlijk wel dat men er serieus naar kijkt, even een half uur gaat 
lezen in het weekend en de aangereikte planten ook daadwerkelijk gaat gebruiken in de eigen 
keuken. 
Maar dan nog… allemaal eigen keus. 
Leuker kunnen we het niet maken. 
 
Deze afgelopen maanden (een half jaar inmiddels) hebben voor zoveel leuke impulsen ge-
zorgd.  
Het heeft al vele personen blij gemaakt, we kunnen en mogen hier niet meer mee stoppen. 
Een half jaar… eind juli ontstond het idee, begin august van start, de mails vlogen binnen van 
personen die mee wilden gaan doen en wekelijks zien we de lijst groeien. 
 
Hier worden we blij van… 
Terug kijkend op de afgelopen bijna 13 jaar… totaal geen spijt, het liep zoals het liep. 
Februari, de 17e in 2009 begon ik via een mailactie samen met een dame, om scholen in het 
land te benaderen, wat voortkwam uit de opdringerige campagne vanuit de overheid om 
meisjes vanaf 13 jaar te vaccineren met het HPV-vaccin. 
Velen denken dat dit voortkwam uit het feit wij een dochter hebben die in die leeftijdsgroep 
paste, maar dat was niet het geval. 



 

 
10 

Alles begon met argwaan in de zomer van 2008, met het verzamelen van informatie, met het 
zien wat men uit de kast trok om via televisie, radio en damesbladen ouders te bespelen. 
Van het één kwam het ander en toen konden wij niet bedenken dat we met ons gezin in deze 
achtbaan waren gestapt. 
De twee kinderen maakten het mee, Frank hielp waar mogelijk en het gaat te ver over van 
alles uit te wijden maar… 
Eén voorbeeld zal ik opbiechten. 
November 2009. 
Op de 9e was ik uitgenodigd om bij ‘De wereld draait door’ te komen en diezelfde avond bij 
‘Pauw en Witteman’. 
Alles was geregeld, klaar. 
Maar… de secretaresse van P&W belde dat het niet door kon gaan. 
Hoezo? 
Minister Klink, toenmalige minister van VWS had er een stokje voor gestoken. 
Razend was ik. De waarheid mocht niet gedeeld, maar dat wisten we al langer. 
De 10e weer telefoon. Iemand voor het programma ‘Netwerk’. 
Die avond wilde men dat ik bij hen kwam. 
Regel maar. 
En dat ging door. 
Maar… tegelijkertijd stond er een lezing in Midwoud op de agenda. 
Beiden moest doorgaan, maar ik kon mijzelf niet in tweeën delen. 
Frank kwam thuis uit school, hij gaf op dat moment Engels op het voortgezet onderwijs. 
Frank zette zijn koffertje neer en ik zei doodleuk… jij gaat naar Midwoud mijn lezing geven en 
ik ga naar de studio in Hilversum van de EO en ik laat mij door de taxi wel in Midwoud afzetten 
in plaats van thuis. 
Frank kwam met… ja maar, ik heb nakijkwerk…  

Jammer, kan wel wachten, jij moet dit doen.       
Ja maar… 
Je helpt mij ook de PowerPoint in elkaar zetten, je hebt alles gelezen, tig keer gelezen wat in 
mijn vaccinatieboek komt (wat 25 november uitkwam), dus je kunt het. 

En zo geschiedde.       
Frank naar Midwoud en ik even later met de taxi weg. 
We reden het dorp uit en voor ons reed een auto met ‘GSK’ in het nummerbord. 
O… kijk nu… GSK… 
Alsof de taxichauffeur begreep wat ik bedoelde. 
GSK is de afkoring van GlaxoSmithKline, een vaccinfabrikant. 
Ja, lach er maar om.  
Enfin, de live uitzending van Netwerk kostte wel energie om samen met een dame van de 
gezondheidsraad je verhaal te doen. 
Wij, de personen met waarschuwende informatie kregen ook toen al nauwelijks tijd om adem 
te halen tussen twee zinnen in; voor je het wist sprak de ander alweer die ruim de gelegenheid 
kreeg. 
Het was één van de vele bijzondere momenten die ik mocht beleven maar daarna ging ik toch 
echt naar Midwoud. 
Keurig afgezet door de taxi en het laatste stuk van de lezing nam ik van Frank over. 
Medelijden met Frank? 

Mag wel een beetje hoor.        
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We beleefden veel, heel veel. 
Via de site verontrustemoeders.nl kwam gezondverstandavonden.nl 
De Gezond Verstand Avonden bedacht ik in oktober 2010, om heel veel sprekers met allemaal 
verschillende informerende lezingen de gelegenheid te geven. 
Via de bijna ‘Wekelijkse schrijfsels’ stapten we over op nieuwsbrieven. 
Het waren bijzondere jaren met veel mooie dingen, met uitdagingen en doorzetten. 
Toen wij maart 2015 vanuit Bergen N-H naar Gaasterland/Friesland verhuisd waren kwam ik 
op andere gedachten. 
Stichting GVA wilde ik heel graag overdragen; anderen mochten dat dragen, groter maken, 
etc. 
En wij kozen voor de naam ‘Project7-blad’ om de paar studiegroepen die naast de vele lezin-
genlocaties draaiden verder uit te breiden maar dat zou dan ‘mijn ding’ worden. 
De blik op natuurlijke onderwerpen en nog meer op ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloe-
men’. 
De overdracht vond plaats in september dat jaar. 
Helaas niet zoals wij het hadden gewenst. Samen met wie dit wilde pikten we het oude ge-
beuren weer op maar dan onder ‘Project7-blad’. 
Meteen mooi om een woord van dank uit te spreken aan allen die ook toen beseften dat we 
voor een voldongen feit waren geplaatst en die met ons de handen uit de mouwen staken. 
We maakten van Project7-blad ook weer een Stichting en het huidige bestuur is een feestje 
om mee samen te mogen werken. 

Ze beleven wel wat met mij hoor.       
Want mijn doel was hen te helpen totdat ik mij los kon koppelen om dan toch eindelijk de 
focus volledig op dat te richten wat ik graag wilde. 
Maar… het liep zoals het liep. 
En nu? 

Ze komen niet meer van me af!       
Want nu, ja NU gaan we het pad verder verbreden met alleen nog mooie, belangrijke infor-
matie waar we allemaal blij van worden. 
Wandel je met ons mee? 
Je krijgt vanaf deze maand de nieuwsbrief ‘Het Wilde Genieten’, tweemaal in één maand. 
Wie deze al langer krijgt, er verandert daar niets aan. 
En wie deze niet kreeg kan er eerdaags kennis mee maken. 
 
We moeten zelf de slingers ophangen! 
Het loopt zoals het loopt! 
Alles wat je aandacht geeft groeit! 
En dat laatste is nu net het punt van aandacht. 
Wij stoppen om met één been in een waarschuwende nieuwsbrief te staan en met het andere 
been in alle positieve handreikingen, wandelingen, etc. 
We gaan nu met twee benen lopen tussen alles wat wel goed is, we gaan bedrijven onder de 
aandacht brengen met goede producten. 
We reiken je tips aan wat je kunt ondernemen met bepaalde ‘wilde’ groenten in je eigen om-
geving. 
Je krijgt de gelegenheid bijdragen van anderen te lezen. 
We gaan er samen een mooi natuurlijk feest van maken! 
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Op naar de eerste belevenissen met het 
voorjaar in aantocht. 
Alles wat je aandacht geeft groeit! 
 
En dank aan iedereen die ons over de af-
gelopen 13 jaar positief heeft onder-
steund, geholpen, de kans heeft gegeven, 
gewoon… alles! 
Wil je de nieuwsbrief ‘Het Wilde Genie-
ten’ niet blijven ontvangen in plaats van 
wat je nu gewend bent… 
Dan nemen we afscheid. 
Wil je dat wel, dan gaan we samen verder. 
 

Hartelijk dank voor het lezen. 
Alle schrijfsels, nieuwsbrieven, alles van de afgelopen jaren staat op de site. 
Alles blijft zichtbaar, wij slaan een andere route in maar poetsen het verleden niet weg. 
Blik op de weg voor ons! 
 
Graag eindig ik hieronder met een gedicht van Toon Hermans. 
 
Anneke 
Gaasterland, 7 februari 2022 
 
 

Er moeten mensen zijn 
 
Er moeten mensen zijn 

die zonnen aansteken, 
voordat de wereld verregent. 
 
Mensen die zomervliegers oplaten 
als het ijzig wintert, 

en die confetti strooien 
tussen de sneeuwvlokken. 
Die mensen moeten er zijn. 
 
Er moeten mensen zijn 

die aan de uitgang van het kerkhof 
ijsjes verkopen, 
en op de puinhopen 
mondharmonica spelen. 
 

Er moeten mensen zijn, 
die op hun stoelen gaan staan, 
om sterren op te hangen 
in de mist. 
Die lente maken 

van gevallen bladeren, 
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en van gevallen schaduw, 

licht. 
 
Er moeten mensen zijn, 
die ons verwarmen 
en die in een wolkeloze hemel 

toch in de wolken zijn 
zo hoog 
ze springen touwtje 
langs de regenboog 
als iemand heeft gezegd: 

kom maar in mijn armen 
 
Bij dat soort mensen wil ik horen 
Die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen 
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan 

 
Er moeten mensen zijn 
die op het grijze asfalt 
in grote witte letters 
LIEFDE verven 

Mensen die namen kerven 
in een boom 
vol rijpe vruchten 
omdat er zoveel anderen zijn 
die voor de vlinders vluchten 

en stenen gooien 
naar het eerste lenteblauw 
omdat ze bang zijn 
voor de bloemen 
en bang zijn voor: 
ik hou van jou 

 
Ja, 
er moeten mensen zijn 
met tranen 
als zilveren kralen 

die stralen in het donker 
en de morgen groeten 
als het daglicht binnenkomt 
op kousenvoeten 
 

Weet je, 
er moeten mensen zijn, 
die bellen blazen 
en weten van geen tijd 
die zich kinderlijk verbazen 

over iets wat barst 
van mooiigheid 
Ze roepen van de daken 
dat er liefde is 



 

 
14 

en wonder 

als al die anderen schreeuwen: 
alles heeft geen zin 
dan blijven zij roepen: 
neen, de wereld gaat niet onder 
en zij zien in ieder einde 

weer een nieuw begin 
Zij zijn een beetje clown, 
eerst het hart 
en dan het verstand 
en ze schrijven met hun paraplu 

i love you in het zand 
omdat ze zo gigantisch 
in het leven opgaan 
en vallen 
en vallen 

en vallen 
en OPSTAAN 
 
Bij dát soort mensen wil ik horen 
die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen 

ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan 
de muziek gaat DOOR 
de muziek gaat DOOR 
en DOOR 
 

 
-- Toon Hermans – 
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Thee met grapefruit, gember en honing 
 

Een heerlijke thee. 
Wie nieuwsgierig is kan op onder-
staande link klikken naar de laatste 
nieuwsbrief 'Het Wilde Genieten'. 
In die nieuwsbrief kun je het recept 
volgen van dezelfde thee maar dan 
met citroen. 
Je kunt dus kiezen wat je wilt ge-
bruiken. 
Met sinaasappel kan ditzelfde uit-
gevoerd worden. 
Of maak een combinatie, denk ook 
aan limoenen. 
 
Anneke 
 

 
 
 
 
 
 
 
LINK NAAR ‘HET WILDE GENIETEN’ nummer 1B 2022: 
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-HET-WILDE-GENIE-
TEN-JANUARI-1B.pdf 
  

https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-HET-WILDE-GENIETEN-JANUARI-1B.pdf
https://www.project7-blad.nl/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-HET-WILDE-GENIETEN-JANUARI-1B.pdf
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De taken van lichtwerkers  
 

Wat zal 2022 ons allemaal brengen? Ik ben zo benieuwd, jij ook? Het is eerst nog chaos, maar 
de nieuwe aarde is onderweg en 2022 wordt een belangrijk jaar met veel onthullingen en ik 
word daar blij van. In december heb ik geschreven over lichtwerkers en daarover wil ik je nog 
wat meer vertellen. 

 
Wegbereiders 
De lichtwerkers zijn de wegbereiders naar het 
Aquarius (waterman) Tijdperk. We komen na 
26.000 jaar uit het Vissen Tijdperk en dat gaat 
niet zomaar van de ene op de andere dag. Er zijn 
nogal wat hobbels en bobbels van pijn en misver-
standen door de eeuwen heen op te lossen. Je 
zou kunnen zeggen dat het een spirituele oorlog 
is tussen licht en onlicht.  
En de inzet is: controle en energie. De licht-wer-

kers werken op de achtergrond vaak via meditatie en dan de lichtenergie de wereld in te stu-
ren. Je hebt ook de licht-warriors, dat zijn de mensen die met de demonstraties meelopen en 
dingen in actie zetten. En er is ook een mix tussen deze twee. De lichtbrengers zijn de pioniers, 
de visionairs, de wegbereiders. Pioniers zijn mensen die vooroplopen en de eersten zijn die 
dingen (willen) veranderen. De visionairs zijn mensen die een toekomstvisie hebben en voor-
uitkijken.  
 
Ziele-pionier 
We hebben allemaal een ziel en die ziel blijft leven ook als 
jouw lichaam ‘op’ is en dood gaat. Hans Stolp schrijft hier-
over in zijn boek “Waarom wij naar de aarde kwamen”. Je 
trekt als het ware jouw jas uit en gaat weer naar de lichtwe-
reld. Dan na een poosje in de lichtwereld besluit je weer naar 
aarde te gaan en in een lichaam te gaan wonen. Je komt met 
een doel namelijk om dingen te ervaren en te helpen om 
vrede en gelijkheid onder de mensen te brengen.  
Meestal kun je je dat niet herinneren, want als je in het li-
chaam daalt dan ga je door een sluier van vergetelheid. In 
deze tijd zijn er veel nieuwetijdskinderen, ook wel kristalkin-
deren genoemd, geboren. Je bent speciaal voor deze tijd 
naar de aarde gekomen.  
Met jouw vele levens op aarde en andere planeten (ja daar 

ook      ) heb je veel wijsheid verzameld. En daarmee onder-
steun je door het bewustzijn van de mensen groter te ma-
ken. Sommigen van jullie zijn hier om te leiden, te onderwij-
zen, te verzamelen of te offeren maar velen niet.  
De grotere taak is om in bewustzijn te zijn. In het ‘nu’ te zijn en naar binnen te keren. Je niet 
af te laten leiden door alle technische snufjes, beeldschermen en verwarrende berichten in 
het nieuws (die zijn hypnotisch en houden je in een lage trilling). Het is de bedoeling dat jullie 
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je inzicht in jezelf als ‘ziel’ in een menselijke gedaante, uit het hoofd halen en naar het hart 
brengen. En dat als voorbeeld leven naar anderen. 
Dit betekent dat wanneer je lijden ziet of voelt, je niet reageert op de oude manier van woede, 
angst, klagen, depressie, wraak of pijn of valse positiviteit. Je reageert op lijden áls licht met 
de hoogste trillingsfrequentie die je kunt behalen. Je brengt het licht vanuit de bron in het 
universum bij je binnen en laat het naar buiten toe uitstralen. Als menselijke lichtbakens van 
energie. 
 
Specifieke taken 
Veel van de lichtwerkers hebben specifieke taken om de nieuwe ideeën van het Aquarius Tijd-
perk naar voren te brengen. De oudere lichtwerkers zijn hier om hun wijsheid via licht te delen. 
Dit doen ze via emoties en reacties van compassie, vrede, vriendelijkheid en liefde. De voor-
naamste taak is het licht te ‘belichamen’.  
Dat betekent dat je als het ware het licht wordt. Zie jezelf maar als een gloeilamp die liefdevol 
licht uitstraalt en bij anderen daarmee hun lichtje aanzet. De jongere lichtwerkers hebben de 
taak om voor de aarde te zorgen. De aarde wordt ook wel Gaia genoemd. En niet alleen de 
aarde verzorgen, maar ook om de onderlinge verbondenheid tussen ons, de aarde, de planten 
en dieren weer te laten herinneren.  
 
Je verbinden met lichtenergie* 
Hoe doe je dat dan, je verbinden met het licht? Eigenlijk is 
het heel simpel, want waar je aandacht naartoe gaat daar 
gaat de energie ook naartoe. In eerdere nieuwsbrieven heb 
ik over de werking van chakra’s en het energieveld verteld.  
 
Zo verbind je je met de lichtenergie: 
Je neemt eerst een aantal bewuste ademhalingen.  
Daarna spreek je de opdracht uit:  
ik verbind mij met mijn Hogere Zelf NU.  
 
Je kunt het nu gaan voelen tintelen boven op jouw hoofd op 
je kruin, dat is jouw kruinchakra. 
Zo’n 10 centimeter boven jouw kruin zit nog een chakra, de 
Zielester en daar zit jouw Hogere Zelf. 
Er gaat nu een energielijntje naar jouw Hogere Zelf (die is er 
altijd, maar ben je niet altijd bewust). 
Door de opdracht uit te spreken, komt er een steeds ster-
kere verbinding met jouw Hogere Zelf. 
 
Vanuit jouw Hogere Zelf maak je verbinding met de aarde (zie ook het plaatje). 
Spreek de opdracht uit:  
Vanuit mijn Hogere Zelf verbind ik mij met het hart van Moeder Aarde 
Voel dat dit gebeurt en als je niets voelt dan gebeurt het ook. 
 
Vanuit jouw Hogere Zelf maak je verbinding met de bron (zie het plaatje) 
Spreek de opdracht uit:  
Vanuit mijn Hogere Zelf verbind ik mij met de bron/de Centrale Zon (Alcyone) 
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Voel dat dit gebeurt. 
 
Nu ben je uitgelijnd en verbonden met het licht. Doordat je dit doet via jouw Hogere Zelf is 
jouw energieveld beschermd tegen het binnenkomen van lage zware energieën (ook wel en-
titeiten genoemd). 
Laat het licht van de bron binnenstromen bij iedere inademing en vul jouw hart. 
Doe dit een paar keer, totdat jezelf goed gevuld bent. 
Laat het licht dan op een inademing via de kruin binnenstromen in het hart en bij een uitade-
ming door het hart naar buiten stromen. 
 
Heb je moeilijke situaties in jouw leven, zet op deze manier situaties en personen in het licht. 
De Engelse taal werkt wat krachtiger. In plaats van Hogere Zelf zeg je dan I Am Presence. 
Een volgende keer wil je graag wat vertellen over uitvindingen die wij kunnen verwachten op 
energiegebied en gezondheid.  
 
Liefs, Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
 
Fotobron: pixabay, bruna 
Bron: Shield of the Command met toestemming (nr.6) 
* voor opleidingen over het Hogere Zelf voor jongeren vanaf 18 jaar  
www.higherspiritacademy.nl 

________________________________________________________ 
 

Neem tijd voor rust 
 
Als je uitgeput bent, rust dan uit. 
Als je geen zin hebt om aan een nieuw project te beginnen, doe dat dan niet. 
Als je niet de drang voelt om iets nieuws te maken, 
rust dan gewoon uit in de schoonheid van het oude, het vertrouwde, het bekende. 
Als je geen zin hebt om te praten, zwijg dan. 
Als je genoeg hebt van het nieuws, zet het dan uit. 
Als je iets wilt uitstellen tot morgen, doe het dan. 
Als je vandaag niets wilt doen, doe dan niets. 
 
Voel de volheid van de leegte, de uitgestrektheid van de stilte, het pure leven in je onpro-
ductieve momenten. 
Tijd hoeft niet altijd (op)gevuld te worden. 
Je bent genoeg, gewoon in je wezen. 
 
Bron: Jeff Foster 
Vertaling: Yvonne Bakker – The Essence of Life 
 

 

http://www.helenopnatuurlijkewijze.nl/
http://www.higherspiritacademy.nl/
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Kracht en Inzicht 
 

Ik had weer eens een ‘aanval’, en daarna vond ik on-
derstaand schrijfsel op mijn bloknoot, bedoeld om 
door te geven.  
 
Om elkander kracht en inzicht aan te reiken te weten, 
dat wij niet alleen zijn, dat er nog veel meer spirituele 
zielen met juiste intenties door het leven trachten te 
stappen. 
 
Dé angst van elke poppenspeler is immers dat hij de 
vermeende macht over zijn poppen kwijtraakt omdat 
deze hem niet langer meer dulden als de bespeler van 
hun leven. 
 
Dat proces is vanuit mijn optiek gaande, so spread the 
word, laat elkander weten dat wij allen samen zijn, al-
len begiftigd met de levensvonk, iets wat de poppen-
speler niet heeft, zich niet realiseert. 
 
Ende dus, stop nu met het monster te voeden wat U 
op wilt eten. 
 
Anders gezegd, als ge Uw kippen niet voert, stoppen 
ze met leggen en gaan uiteindelijk de pijp uit. 
 
Clear enough? 
 
Stay Human,  
Jos. 
 
Liever gekwetst door de waarheid dan getroost door de leugens... 
 
"Ze realiseren zich niet dat de mensen wiens toegang tot de samenleving ze beperken, juist 
degenen zijn die zoals: 
 
Creatievelingen, enthousiast om manieren te vinden om buiten de kaders te denken, degenen 
die inspiratie putten uit uitdagingen om hun eigen oplossingen te vinden. 
 
De Rebellen, die in het verleden meerdere keren ongeschikt zijn geweest, dus zijn ze zo veilig 
voor uitsluiting. 
 
De Wilden, met een diepe verbondenheid en respect voor het land, die weten dat de natuur 
alles heeft wat ze nodig hebben. 

Inez van der Scheer  
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Oude zielen, die dit alles al hebben gezien en die tijdens hun leven vervolgd zijn omdat ze 
dingen anders deden. 
 
Healers, die tools en modaliteiten buiten de mainstream hebben om balans en vitaliteit te 
herstellen. 
 
Regenboogstrijders, die weten wat heilig is en niet bang zijn om standvastig te blijven in hun 
overtuigingen. 
 
Innerlijke rustzoekers, die al een langzamere manier van leven aannamen en zich losmaakten 
van de materie. 
 
Optimisten, met een innerlijke kennis van wat er echt toe doet en die hun perspectief kunnen 
aanpassen om de zegeningen te zien die moeilijkheden kunnen brengen. 
 
De koppigen, die niet zal buigen voor dwang, hoe strak je ook knijpt, die manieren zullen vin-
den om zich aan te passen aan obstakels voordat ze tegen hun waarheid ingaan. 
 
Intuïtieven, die hun innerlijke stem vertrouwen voordat er externe ruis ontstaat. 
 
Leeuwen en Leeuwinnen, die hun jongen fel zullen beschermen en voor niets zullen stoppen 
om de lijn vast te houden terwijl je het innerlijke vuur ontwaakt. 
 
De Soevereinen, die niet met terugtocht bedreigd zullen worden omdat ze hun keuze al ge-
maakt hebben. 
 
Blijf sterk, houd de lijn vast" 
 
(...) 
 
Dààrom zijn 'ze' zo hard in het proberen ons te onderwerpen. 
 
Maar nee jongens! 
 
We zijn er en inflexibel!! 
 
Omdat de meesten van ons hard aan het werken zijn om een maximum van de bovenstaande 
kenmerken te verzamelen! 
 
Jos. 
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GezondheidsCooperatief Nederland 
S A M E N  Z I J N  W I J  D E  V E R A N D E R I N G  

 
Ben je niet tevreden over je ziektekostenverzekering? 
Vind je dat er niet goed met je geld om gegaan wordt? 
Zie je ook dat het om geld verdienen gaat en niet om jouw gezondheid? 
Wordt de therapie die je wilt niet vergoed? 
Wil je het anders? 
 
Door lid te worden van het GezondheidsCoöperatief Nederland word je mede-drager van een 
transitie in de gezondheidszorg en de zorgverzekeringswereld. Door over te gaan op DOEN 
ervaren we dat, door de krachten te bundelen, we de regie weer oppakken.  
Het is de combinatie die dit zo'n krachtige coöperatie maakt. 
 
De grondleggers Purusha en Robbert hebben gekozen om mensen te verbinden via een co-
operatief: het GezondheidsCoöperatief Nederland. Waar leden eigen ervaringen, kennis en 
informatie kunnen delen op het gebied van gezondheid en aanverwante (praktische) zaken 
zoals zorg, energie, voedsel, onderwijs en andere onderwerpen waar leden interesse in heb-
ben. 
 
Op dit moment levert ziekte geld op terwijl het bij ons gaat om gezond zijn/te worden. Keuze-
vrijheid speelt daarbij een grote rol. 
… 

'The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on build-
ing the new.'  
('Het geheim van verandering is, om al je energie te richten, niet op het bestrijden van 
het oude, maar op het bouwen van het nieuwe') 
(Dan Millman) 

… 
Vanuit deze houding is de pilot Gezondheid Fonds opgebouwd. De opzet van de pilot biedt 
leden de financiële ruimte om eigen keuzes te maken als het gaat om een natuurlijke genees-
wijze. 
… 
De organisatie vertrekt vanuit 'vertrouwen', waardoor er voor de arts/therapeut/behandelaar 
(weer) ruimte is om dat te doen waar hij of zij goed in is. 
 
WAAROM DIT INITIATIEF STEUNEN? 
De pilot Gezondheid Fonds, in combinatie met het GezondheidsCoöperatief Nederland zijn 
instrumenten om het 'zieke' zorgstelsel in de kern aan te pakken.  
Wij zijn daarbij niet afhankelijk van wetswijzigingen door de overheid.  
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Het ligt binnen ons eigen bereik om krachten te bundelen en aan de ruimte die er is inhoud te 
geven.  
De kernwoorden daarbij zijn: 
 

1.  Keuzevrijheid in welke therapeut je neemt 
2.  Solidariteit, je draagt samen de kosten 
3.  Transparantie, er is inzicht in wat er met het geld gebeurd 

 
Je kunt drie keer gratis bij een bijeenkomst/schenkkring komen (die ongeveer om de zes we-
ken wordt georganiseerd). Je kunt dan voelen of het bij je past. Later kun je je eventueel ook 
bij het fonds aansluiten waaraan je elke maand een bijdrage levert, zodat je een vergoeding 
kunt krijgen voor behandelingen door natuurkundige geneeswijze.  
Het is een soort aanvullende verzekering naast je basisverzekering. 
 
De maximale vergoeding is nu nog € 750,00 per jaar.  
Er is geen eigen risico en honderd procent wordt vergoed tot € 750,00, waarbij je je wel be-
wust van bent dat, als je potje niet voldoende gevuld is, je geld gebruikt van je medemens die 
ook is aangesloten bij het fonds.  
Je neemt zelf de verantwoording dat het nodig is om dit geld te gebruiken. Daarom is het goed 
om elkaar te leren kennen zodat je weet dat het goed voelt, vandaar ook de bijeenkomsten. 
Er is nu een pilot van drie jaar en die loopt inmiddels al twee jaar. Over een jaar gaan we 
samen kijken wat beter kan of hoe het anders kan. 
Hoe meer mensen meedoen met het fonds hoe meer we kunnen vergoeden. 
 
Marga is samen met Annemiek coördinator van de groep in Benningbroek en omstreken. 
Er is een zoom meeting gepland op dinsdag 8 februari om 19.30 uur voor meer uitleg.  
Je kunt dan kennissen die ook geïnteresseerd zijn uitnodigen. Daarna kun je drie keer gratis 
een schenkkring bijwonen. 
 
Als je je opgeeft voor de zoom meeting krijg je de link toe gemaild. 
 
Meer info: www.gezondheidscooperatief.nl  en  www.gezondheidfonds.nl  
 
Groeten van Marga en Annemiek 
 
Email: benningbroek1@gezondheidsfonds.nl   
 
 
 
 
  

http://www.gezondheidscooperatief.nl/
http://www.gezondheidfonds.nl/
mailto:benningbroek1@gezondheidsfonds.nl
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Vier seizoenen: Het ‘Wilde’ Genieten 
 
 

 
Verschenen zijn:  
 
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar  
Het ‘wilde’ genieten – Zomer  
Het ‘wilde’ genieten – Najaar  
Het ‘wilde’ genieten – Winter  
 
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.  
De eerste pagina’s bevatten wat meer alge-
mene informatie; het overgrote deel van het 
boek bestaat uit recepten.  
 
Het zijn geen kant-en-klare, tot op de milli-
gram afgemeten recepten, het zijn eerder 
handreikingen naar en uitdagingen tot hoe jij 
‘wilde’ groenten, kruiden, bloemen en vruch-
ten kunt gebruiken in de keuken.  
 
De boeken kosten € 24,95 per stuk, inclusief 
verzendkosten. 

 
Doorlopende aanbieding: 

• 4 boeken Het Wilde Genieten Voorjaar, Zomer, Najaar en Winter en twee kaartensets 
B, C of D van elk 10 kaarten voor de prijs van € 99,95 (i.p.v. € 129,80) 

• 1 boek met kaartenset B, C, of D voor € 34,95 (i.p.v. 39,95) 
 
Voor adressen buiten Nederland vragen wij een bijdrage in de verzendkosten.  
Deze kan namelijk enorm variëren.  
PostNL rekent diverse tarieven voor verschillende landen.  
 
Kijk op onze site project7-blad.nl  
of mail barbera@project7-blad.nl voor meer informatie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:project7-blad.nl
mailto:barbera@project7-blad.nl
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Bestellen van boeken van Anneke Bleeker en Ansichtkaarten  
(Barbera Smit) 

Mail naar: 
 

Barbera@project7-blad.nl  
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