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D

e balans aan het eind van het jaar…
Het is niet normaal hoe snel de tijd gaat, alweer de laatste nieuwsbrief voor

2014.
Een bedrijf maakt aan het eind van het jaar de balans op en als dochter van een vader die
een administratiekantoor heeft gehad, een vader die voor de klant alles eruit haalde wat kon
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maar alles netjes volgens de regels verzorgde kon op tafel
zitten bij de belastingdienst èn zijn klanten. Eerlijkheid staat
bij pa hoog in het vaandel!
Dit had als positief gevolg dat zijn klanten steeds minder controle
kregen want pa verzorgde alles netjes, daar stond hij om bekend maar
hij haalde wel het onderste uit de kan want we gaan niet te veel belasting betalen natuurlijk.
Memories, maar o wat had ik een broertje dood aan dit vak en als ik dan een onvoldoende
haalde tijdens mijn opleiding voor het vak administratie dan zei ik steevast… weer eentje
voor boven mijn vaders bed! ;-) Inlijsten!
Hoe ik ooit voor dit vak een 8,2 haalde voor mijn eindlijst is mij tot op de dag van vandaag
nog steeds een raadsel, maar ik geef het Engeltje op mijn schouder alle eer.
Aan tafel op de avond na het examen vroeg mijn vader welke de opdrachten waren en wat ik
had geantwoord, berekend, hoe ik het had berekend. Zijn wanhoop kan ik mij nog voor de
geest halen… Je hebt er vast weer een potje van gemaakt.
Mij bekroop een wanhopig gevoel, maar dat bleek toch voor niets te zijn geweest. Eindelijk
een cijfer met vlag en wimpel gehaald. 
Sorry pa, cijfertjes, vreselijk, laat mij de plantennamen maar in het Latijn benoemen met de
vertalingen, geen probleem.
Maar die rottige balansen en de rest…
Toen ik mijn bloemenwinkel had, deed mijn pa de administratie… “Al stop je alles in een
schoenendoos,” was zijn advies, “als ik alles maar krijg.”
Toen ik mijn bedrijf ‘De Wingerd huis- en tuindecoraties’ had deponeerde ik na
Aalsmeerbezoeken ook alles op een stapel, de pinbonnen gingen op een spijker op een
houten plankje op een tafeltje achter de kassa en daar… was Frank. 
Kortom, die administratie, zonde van mijn tijd.
Zo, dat heet opbiechten, enfin, ook nu maken we de balans op en ja ook nu
was Frank daar want hij hielp met de juiste telling. Dank Frank!
We mogen spreken over 81 locaties. De balans voor de Gezond Verstand
Avonden ligt aan het eind van 2014 op 81 locaties.
En ja Frits van der Blom, helaas kreeg je gelijk, grom.
Laatst, ging ik mee met Frits naar de locatie in Winsum en toen gniffelde
Frits even fijntjes in de auto dat ik die goal van 100 locaties op 31 december
niet ging halen…
Wacht maar… al moet ik er vijf openen.
Dat is te dol, ik ga er geen 19 openen, wel zal ik een nieuwe locatie starten in de streek
Gaasterland in Friesland ergens komend voorjaar, maar daar moet ik nog naar op zoek qua
accommodatie dus die tellen we niet mee.
Wij gaan in de loop van januari, wellicht begin februari verhuizen en mijn intentie is ook daar
een eigen locatie te beginnen. Minstens eentje, nu heb ik er twee in Alkmaar.
Wijkcentrum Overdie, op de tweede vrijdagavond van de maand in Alkmaar zal ik zelf
aanhouden.
De andere locatie bij de volkstuinen op de eerste zondagmiddag van de maand mag
overgenomen worden door een andere gastvrouw of -heer.
Stoppen zullen we deze locatie niet maar hij is wel vanaf heden in ‘de aanbieding’.
Oké, 81 locaties, nee, goal niet gehaald.
Er stoppen ook altijd weer locaties om de meest uiteenlopende redenen.
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Zo danken wij Ingrid Kotte van locatie Zwolle. Ingrid heeft het te druk met haar praktijk en
andere bezigheden maar heeft met plezier de locatie gedraaid.
Dat gebeurt, wij wensen dat een locatie oneindig doorgaat, maar in de praktijk is dat
natuurlijk niet altijd het geval.
Daartegenover staan ook locaties die vanaf het begin nog steeds draaien, maar net als met
alles, iemand kan enthousiast beginnen en weer iets anders op zijn of haar pad krijgen.
Locatie Bronckhorst is verdwenen omdat de locatiehoudster naar Engeland ging verhuizen.
Kijk dat is niet iets wat je bedenkt als je start. Maar dergelijke ‘zaken’ dienen zich aan en zo
kan iemand zijn leven lopen.
Hillie van den Akker had pech met de locaties en dat was een reden om te stoppen, maar
wie weet komt zij ooit weer, Hillie woont in Friesland.
Zo zijn er vele redenen, ook kan het zijn dat iemand wel begint, maar het moeilijk vindt de
PR goed te verzorgen, dan kan dat een struikelblok worden, maar niets is voor niets zeggen
wij altijd.
Deze balans was heel gemakkelijk, we zijn wel verdubbeld ten opzichte van december 2013.
Ongeveer plus/minus, ik kan mij herinneren dat we toen rond de 40 locaties op de agenda
hadden staan. Dan zeg ik nu: “Op naar de 150 ”
Op 31 december 2015 wensen we 150 locaties, je goal moet hoog zijn, oftewel leg de lat
altijd hoger om het spannend te houden, te gemakkelijk werkt ook niet!
Maar… ;-)
We beginnen ook met de andere tak. Op maandagavond 5 januari is de eerste avond bij
Linda en Lars Dekker in Heerhugowaard. Meer hierover verderop in deze nieuwsbrief.
Inez Plaatsman gaat hiermee in Koog aan de Zaan beginnen en afgelopen middag kreeg ik
nog een mailtje van een dame uit het land waar ik dit verder mee zal kortsluiten, maar dat is
nummer drie.
Eerlijk is eerlijk, boekhouden moet je ethisch doen, maar… stiekem tel ik er
drie locaties bij. 
Belastingtechnisch klopt dit niet en mijn pa zal zijn hoofd
schudden, ik zet graag de cijfers naar mijn hand!
Allemaal een goed uiteinde gewenst en alle goeds voor 2015!
We gaan voor een gezellig informerend jaar, met ook mooie
lezingen die oplossingen bieden.
Zelf ga ik mij meer richten op het buiten kokkerellen in combinatie
met de wilde groenten en kruiden, we komen met allemaal nieuwe
ideeën, oftewel 2015 heeft op voorhand al veel kansen die we nu in gedachten al grijpen.
En… we richten ons op een centrum waar we met de GVA nog meer kunnen gaan
organiseren. Een locatie waar we veel informatie kunnen delen.
De blik is op Friesland gericht om daar te starten.
Maar we gaan in 2015 ook weer diverse zondagmiddagen op de agenda plaatsen met
diverse sprekers en mijn lezing ga ik zelf op diverse locaties in het land plannen.
Wat al op de agenda staat bij locaties die mijn lezing al hadden geboekt blijft staan, daar
omheen ga ik veranderen en volgend jaar maak ik weer netjes de balans op! 
Enne… Frits… ik spreek je weer als we samen in het najaar weer naar Winsum gaan.
Anneke
30 december 2014
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R

enzo Verwer: het andere verhaal
Al vroeg leerde Renzo Verwer (1972) dat je niet zomaar alles moet
aannemen.

Later leerde hij dat het verstandig was sommige zaken WEL aan te nemen.
Zijn specialiteit is markten: arbeidsmarkt, liefdesmarkt.
Pijnlijke én positieve ervaringen combineert hij met de theorie en hij laat zien dat wij in vele sprookjes geloven.
Ja ook de slimmeren onder ons, met een overdosis gezond
verstand.
Zijn laatste boek "Waar blijft die baan: tien sprookjes over de
arbeidsmarkt" werd gunstig ontvangen. Hij toont hierin aan dat
werkloos zijn onze nieuwe toekomst is. Vergeet die beloften van:
"Doe Dit en dan kom je aan een baan".
Door zijn dagelijks werk in een winkel staat Verwer middenin de
samenleving. 'Niks iedereen moet zijn passie volgen’, doe gewoon
je werk goed en wees aardig tegen klanten en collega's," is zijn
motto.
Via een stroom van artikelen, blogs
[http://waarblijftdiebaan.wordpress.com/ en
www.renzoverwer.wordpress.com] en soms ook boeken geeft Verwer zijn ongezouten
mening over mensen en media.
Twee vrienden van Verwer over hem:
- Meedogenloos, maar met alle liefde voor het goede
- Renzo neemt wel dingen aan, maar nooit zomaar
Ambitie is een belangrijk thema. Verwer wil met zijn verhaal
mensen tot nadenken dwingen. Pardon, brengen.
Publicaties
Renzo Verwer (1972) deed de opleiding voor bibliothecaris en
belandde uiteindelijk in de boekenbranche.
Hij schreef in o.a. De Groene, NRCnext, Viva, Privé en diverse
sportbladen.
O, en hij was ook nog conciërge. Hij publiceerde: 'Bobby Fischer
voor beginners' (2008, in 2010 in het Engels vertaald), De
Liefdesmarkt (2011) en 'Waar blijft die baan: 10 sprookjes over de
arbeidsmarkt' (2014).
Zijn nieuwste boek-in-wording gaat over vrijheid.
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D

e evolutie volgens Bert van Tol…

Van: Bert van Tol
Verzonden: maandag 29 december 2014 16:34
Aan: Anneke Bleeker
Onderwerp: Is onze evolutie wel goed verlopen ??
Vanmiddag even aan 't hobbyen geweest ......

D

e voedselindustrie heeft vaak andere prioriteiten dan
gezondheid
Sarah Morton
Hoe zou het zijn om niet te hoeven letten op gezond eten? Je kunt
eten waar je trek in hebt, want je lichaam geeft aan wat het nodig
heeft. En het voedsel uit je omgeving zit vol energie en waardevolle
stoffen, zoals vitaminen en mineralen. En het is met liefde bereid.
Ook 'snoep' is geen aanval op je lichaam, maar een welkome
aanvulling op de maaltijden.
Je voelt je vrolijk, sterk en hebt zin in het leven.
Helaas zit de maatschappij zo niet in elkaar.
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De voedselindustrie heeft vaak andere prioriteiten dan gezondheid.
Dieren in de vee-industrie zitten hun hele leven op elkaar gepropt. Zo is de natuur niet
bedoeld.
Lege producten zonder voedingswaarde, krijgen het label 'gezond'.
Onze prachtige Aarde wordt uitgebuit, omdat sommige mensen alsmaar meer geld en macht
willen.
Boeren worden van hun land verjaagd.
85% van de producten voor kinderen, is ongezond. Te zoet, te vet, of te zout.*
Kinderen zijn creatieve en intuïtieve wezens, maar door bewerkte voeding (of moet ik zeggen
vulling) verliezen ze het contact met hun innerlijke stem. Dan gaan ze in hun hoofd zitten en
gaan ze bijvoorbeeld zeuren om snoep.
Kinderen horen niet constant moe of verkouden te zijn, of buikpijn te hebben.
Zelf kan ik me depressief voelen door grote hoeveelheden suiker.
Van nature zijn kinderen energiek, open, leergierig. Urenlang kunnen ze spelen, ontdekken
en dingen uitproberen.
Hun ouders zorgen dat ze gezond eten.
Kinderen die puur eten, kunnen in contact blijven met hun intuïtie, hun innerlijk weten, hun
creativiteit. Ze voelen zich fijn in hun eigen lichaam en hebben energie om te doen wat ze
leuk en belangrijk vinden.
Van nature zijn kinderen liefdevolle wezens, met een diep innerlijk weten.
Door eten vol zoetstoffen, wit meel en kunstmatige toevoegingen, zitten we niet lekker in
ons vel en zijn vaker boos, verdrietig of somber en kunnen minder van een ander verdragen.
Velen van ons krijgen een allergische reactie.
Kinderen kunnen hyperactief worden en hun aandacht niet bij de les houden. Niet zelden
krijgen leerlingen chemische medicatie, die hun lichaam nog verder belast.
'Om hen tot rust en concentratie te brengen', heet dat dan.
De meeste ouders doen erg hun best om hun kinderen gelukkig te maken, maar ze hebben
zelf ook zorgen, angsten en twijfels.
Wij zijn verbonden met de natuur. Met de wouden, oceanen, lucht.
Zonder de natuur is er geen menswaardig leven mogelijk.
Laten we zelf de verandering zijn die we in de wereld willen zien.
Onze keuzes hebben invloed op het geheel. Vertel je ouders wat belangrijk voor je is.
Bijvoorbeeld: Respect voor dieren. Een natuurlijke omgeving waar zij kunnen rondscharrelen,
spelen en ontdekken.
Groenten en fruit die op hun eigen tempo kunnen groeien in de zon en regen. Zonder gif.
Wandelen, spelen en ravotten in de natuur. In de golven springen. In een natuurlijk meer
zwemmen.
En vooral liefde en aandacht voor elkaar.
Laten we onze intuïtie en gezonde verstand gebruiken. Het geknoei met de gezondheid van
kinderen moet stoppen. Zij lijden onbewust onder deze 'behandeling'.
Laten we opkomen voor een gezonde Aarde, die voor ieder levend wezen een fijne plek is.
Waar volwassenen kunnen spelen en kinderen in verwondering en geluk op kunnen groeien.
Waar voeding ons lichaam energie geeft, in plaats van belast.
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Waar we ons talenten kunnen benutten en onze creativiteit kunnen uiten. Laten we
opkomen voor een toekomst die we verdienen.
In liefde en vrede,
Sarah
85% van de producten voor kinderen, is ongezond. Te zoet, te vet of te zout.*
(Bron Foodwatch)
Website: www.kindzijn.wordpress.com/voor-jongeren/

S

tichting Shakenbaby.nl
Van dokter Jannes Koetsier kregen wij onlangs het verzoek om aandacht te

besteden aan zijn Stichting Shakenbaby.nl (http://www.shakenbaby.nl/).
Hij stuurde hiervoor zijn kerstwens mee, die wij hier integraal plaatsen:

24 december 2014
Aan familie vrienden en bekenden.
Mijn kerstwens voor u allen is vrede en een veilige samenleving.
Daar hoort niet bij dat u of uw (klein)kinderen ten onrechte door een kinderarts beschuldigd
kunnen worden van het mishandelen van je baby, met alle gevolgen van dien (lees de
reacties op www.shakenbaby.nl).
Helaas gebeurt dat tot op heden veel te vaak, waarschijnlijk meer dan 30 keer per jaar in
Nederland.

Velen van u hebben de stichting ‘shakenbaby.nl’ al financieel gesteund. Wij zijn u daar zeer
dankbaar voor. Met dat geld heeft de stichting ‘shakenbaby.nl’, (dat lukte alleen via dwang
door een dagvaarding voor een kort geding), de NVK (Nederlandse Vereniging voor
Kindergeneeskunde) nu zover gekregen dat ik, gesteund door twee ervaren kinderartsen die
mijn zorgen delen, kan gaan overleggen met beleidsverantwoordelijken van de NVK.
Dit moet leiden tot betere procedures gericht op minder overhaaste en meer zorgvuldige
diagnosestelling van vermoedens van shaken-baby-syndroom, tegenwoordig ook ‘abusivehead-trauma’ genoemd.
Het andere lopende project van onze stichting is het schrijven van een boek (‘De andere kant
van het shaken-baby-syndroom’) door onderzoeksjournalist Daan de Wit met medewerking
van ondergetekende.
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Voor deze beide projecten hebben we nog meer geld nodig.
U vindt op www.shakenbaby.nl onze financiële prognose en de nodige toelichting op het
probleem van de onterechte verdenkingen van kindermishandeling. Ook kunt u daar
verhalen van gedupeerde ouders lezen en een uitzending van ‘EenVandaag’ terugzien.
Het is goed dat men kindermishandeling wil voorkomen maar inzake het vermoeden van
shaken-baby-syndroom is de zaak bij de kinderartsen doorgeschoten.
Om daar wat aan te doen hebben 14 gedupeerde ouderparen met mij de stichting
‘shakenbaby.nl’ willen oprichten en zelf ook financieel bijgedragen om anderen hun
nachtmerries te besparen.
Het bestuur van de stichting bestaat uit twee van de getroffen ouders en mijzelf. Uiteraard is
het besturen en al mijn onderzoek vrijwilligerswerk.
Als u meer informatie wilt of correspondentie wilt inzien over onze acties om zeker te zijn
over de goede besteding van uw gift, stel uw vraag in antwoord op deze email. U kunt een
bijdrage (alle beetjes helpen, een paar vuurpijlen minder) overmaken op NL28RABO 0192
3294 05 t.n.v. Stichting shakenbaby.nl. Wat is er mooier voor een goed kerstgevoel dan het
steunen van zo’n concreet en inzichtelijk goed doel dat zo dichtbij is?
U kunt bij uw donatie ook het donatieformulier op de website invullen om door ons van de
vorderingen op de hoogte gehouden te worden.
Ik hoop op uw aandacht voor dit bericht. Onze bijzondere kerstwens zal u duidelijk zijn.
Doorsturen van dit bericht naar velen waarderen wij zeer.
Hartegroet, namens het bestuur van de stichting ‘shakenbaby.nl’
Jannes Koetsier, arts, voorzitter

D

e zegen van de zorg komt niet van boven

We maken ons er zorgen over of we klagen er over: de kosten en de kwaliteit van
de zorg. We maken er grapjes over of we protesteren er tegen: het stelsel van
regels in de zorg. Zal ons gezond verstand er voor kunnen zorgen dat de kosten omlaag gaan,
de zorg beter wordt en er een bos aan regels wordt gekapt?
Als u naar mij komt luisteren dan zullen we er samen achter moeten komen hoe het zit met
ons gezonde verstand. We gaan dan ook kijken hoe dat verstand heeft gewerkt om te
bereiken wat we hebben bereikt.
We zullen onszelf de vraag moeten stellen wat zorg eigenlijk is en wat gezondheid.
Ik zeg bewust ‘we’ en ‘samen’, want gezondheid en zorg zijn geen zaken die ergens boven
worden bedacht, die wij vervolgens kunnen bieden en afnemen.
Wel vervul ik daarbij een bepaalde rol. Die van nar en spiegel.
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U krijgt niet alleen een kijkje van wat er zich achter de schermen van het systeem afspeelt,
maar ook van wat er zich binnen onszelf voltrekt. Daarvoor zal ik mij zelf dus ook bloot
moeten geven. Daar heb ik heel veel stof voor.
Mijn ervaringen als tandarts, ambtenaar, bestuurder, initiator,
ontwikkelingswerker en avonturier staan daarvoor garant.
Dat ‘samen zijn’ is altijd een spannend avontuur. Alleen dan kan
het gebeuren. Van boven valt er niet veel meer te verwachten dan
lucht, die meestal ook nog eens gebakken is.
Maar ook dat is niet helemaal waar.
Herman van Nouhuys

Zie mijn website:
http://www.ziekvanzorg.nl/

Bij de foto:
In de Dental Room van het weeshuis
‘Palmtree’ in Phnom Penh (Cambodja),
waar ik vanaf 2008 ruim 100
weeskinderen tandheelkundig bij sta.

H

eet van de naald… nieuwe huiskamerlocatie…
Echt heet van de naald kunnen we melden dat in Son en Breugel ook een

locatie komt in de huiskamersfeer, dus naast de locaties waar eens in de maand een lezing
op de agenda staat.
Afgelopen avond heb ik een gesprek gehad met Lamija Dzigal-Bektesevic.
Zij heeft zich als gastvrouw aangeboden en is zeer geïnspireerd om dit te laten slagen.
Lamija heeft ook het idee een moestuin te starten samen met andere moeders. Samen
werken en samen delen.
Dit is een mooie basis om te laten draaien, naast een avond in de maand, waar
gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten.
Op zaterdagavond wil Lamija eens in de maand deze avond op de agenda plaatsen, de
datum krijgen we eerdaags door wanneer zij gaat starten.
Linda en Lars Dekker beginnen op maandagavond 5 januari in Heerhugowaard.
Pagina 9 van 20

Welkom vanaf 19.30 uur en de avonden beginnen om 20.00 uur.
Het doel is dat men samen de avonden in gaat vullen, er valt genoeg over en weer te delen,
boeken ruilen, informatie uitwisselen, samen napraten over een lezing…
We zeggen weleens gekkende weg… vul in en kleur de plaatjes, oftewel: bedenk het zelf en
ga je gang.
Bijdragen in de onkosten is standaard 5 euro, dit is inclusief koffie of thee/water.
We zijn benieuwd hoe de eerste keren verlopen, we krijgen hier verslagjes van voor de
nieuwsbrief.
Inez Plaatsman, locatiehoudster van Koog een de Zaan gaat dit initiatief ook beetpakken, de
datum zal nog bepaald worden; dat zijn dan de eerste drie ‘locaties’.
Heb je ook interesse om op deze wijze gastvrouw of –heer te zijn?
Vraag om de uitleg, we gaan voor 50 locaties op deze wijze op 31 december 2015.
Ook hier zetten we een goal.
Overigens zal ik de uitleg direct mailen naar belangstellenden omtrent een locatie eens in de
maand waar sprekers komen, dus er blijft beweging in het hele GVA gebeuren.
Hieronder de link naar de informatie voor wie maandagavond 5 januari naar Linda en Lars in
Heerhugowaard willen gaan.
Aanmelden is namelijk verplicht. Na aanmelding krijg je het adres waar je verwacht wordt
per mail toegestuurd.
De adressen van deze thuislocaties plaatsen we niet op de site dus je kunt zeker de eerste
keer niet onaangekondigd heen gaan.
In Heerhugowaard zal de eerste maandag van de maand standaard op de agenda staan voor
deze nieuwe activiteit.

Hoe transvetten je geheugen beschadigen

Datum: 2 december 2014
Door:
Vertaling:
Foto:

Dr. Joseph Mercola
Frank Bleeker
Afkomstig van de website, geplaatst bij artikel

Oorspronkelijke artikel: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/12/02/trans-fat-harmsmemory.aspx?e_cid=20141202Z2_DNL_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_cam
paign=20141202Z2&et_cid=DM61525&et_rid=748825593
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
omstandigheden in de Verenigde Staten.
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Artikel in het kort…


Uit voorlopige bevindingen blijkt, dat transvetten in verband worden gebracht met een hoger
risico op geheugenstoornissen.



Transvetten kunnen fungeren als een pro-oxidant dat bijdraagt aan oxidatieve stress, die weer
cellulaire schade veroorzaakt.



Plantaardige oliën oxideren bij verhitting en wanneer geoxideerd cholesterol en transvetten in
de LDL deeltjes binnendringen, worden zij destructief, wat bijdraagt aan de vorming van
arteriële plaque in je hersenen.

Door Dr. Mercola
Er zijn een aantal verbanden te leggen
tussen voeding en dementie en harten vaatziekten.
Overmatig suikergebruik1, overmatige
consumptie van bewerkte glucosefructosesiroop2/granen en
transvetten zijn drie factoren die
beide aandoeningen bevorderen.
Niet verrassend heeft recent
onderzoek3 uitgewezen dat hart- en
vaatziekten de kans op het
4
ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer , een ernstige en dodelijke vorm van dementie,
verhoogt.
Volgens de auteurs, kan vasculaire schade je hersenen aanzetten tot een verhoogde
vorming van amyloïde plaque dat een kenmerk is van deze degeneratieve hersenziekte.
Plaqueophoping verergert bij stijvere slagaders, zodat het voorkomen van arteriële
plaque een kritische factor bij de preventie van dementie kan zijn.
Decennialang werden verzadigde vetten gedemoniseerd als de oorzaak van hart- en
vaatziekten. De voedingsindustrie, die reageerde op dergelijke gezondheidsproblemen
heeft verzadigde vetten vervangen door transvetten en een hele nieuwe markt van
vetarme voedingsmiddelen (maar met veel suiker) werd geboren.
De gezondheid van de Amerikanen is sindsdien sterk gedaald en er is niet te zeggen
hoeveel miljoenen mensen door deze fout voortijdig zijn overleden ...
Wat de zaak nog erger maakt is, dat genetisch gemanipuleerde sojaolie, dat een
belangrijke bron is van transvetten, binnenin je lichaam kan oxideren, waardoor schade
aan zowel je hart en je hersenen wordt veroorzaakt.

Transvetten verstoppen je aderen en niet de verzadigde vetten
Zoals nu blijkt zijn verzadigde vetten niet de boosdoeners bij hart- en vaatziekten. Die
aanname was gebaseerd op gebrekkig onderzoek, waarvan de conclusies geheel onjuist
waren.

1

http://fructose.mercola.com/
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/01/02/highfructose-corn-syrup-alters-humanmetabolism.aspx
3
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=177631
4
http://alzheimers.mercola.com/
2
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Dokter Fred Kummerow, schrijver van het boek Cholesterol Is Not the Culprit
(Cholesterol is niet de boosdoener) heeft tachtig jaar lang onderzoek gedaan naar vetten
en hart- en vaatziekten en hij was de eerste onderzoeker die heeft geïdentificeerd welke
vetten werkelijk verstopte aderen veroorzaken.
Vorig jaar december heeft de The New York Times5 in een speciaal artikel aandacht
besteed aan het onderzoek van Dr. Kummerow dat aantoont dat transvetten (die worden
aangetroffen in gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige oliën en vetten) de schuld
zijn van het stijgende aantal hart- en vaatziekten. Dr. Kummerow was in 1957 de eerste
die een wetenschappelijk artikel over deze samenhang schreef.
Uit voorlopige bevindingen van het onderzoek6 die werden gepresenteerd tijdens de
wetenschappelijke sessies van de American Heart Association in 2014 blijkt ook dat
transvetten in verband worden gebracht met een hoger risico op geheugenverlies. Dit is
niet verwonderlijk als je het verband tussen dementie en hart- en vaatziekten in
aanmerking neemt. Volgens Time Magazine7:
“Het eten van transvetten werd in verband gebracht met een slechter geheugen bij
mensen onder de leeftijd van vijfenveertig jaar, zelfs na correctie van geheugen
beïnvloedende factoren zoals leeftijd, depressie en onderwijs. Elke gram transvet die
per dag werd gegeten werd gekoppeld aan 0,76 minder woorden die men zich kon
herinneren. Met andere woorden: Degenen die de meeste transvetten aten, konden
zich ELF woorden minder herinneren!”
Een van de auteurs van het onderzoek, Dr. Beatrice Golomb, merkte op dat, omdat het
gemiddelde aantal woorden dat wel correct herinnerd werd, 86 was, het verlies van
ruim tien woorden ‘een aanzienlijk negatief effect heeft op het functioneren van
mensen!8’
Het onderzoek stelt, hoewel het nog geen oorzaak en gevolg kan vaststellen, wel dat
transvetten kunnen fungeren als een pro-oxidant en dat zij daardoor bijdragen aan
stress, die oxidatieve cellulaire schade veroorzaakt.
Dit is vergelijkbaar met eerdere bevindingen van Dr. Kummerow die laten zien dat
plantaardige oliën oxideren bij verhitting en als geoxideerde cholesterol en transvetten
in LDL deeltjes binnendringen, worden zij destructief.

Transvetten 101 (een eenvoudige introductie in transvetten)
Dokter Kummerow, die nu 100 jaar is, is nog steeds actief als onderzoeker en als
schrijver. Alleen al in de afgelopen paar jaar heeft hij vier artikelen geschreven. Uit zijn
meest recente onderzoek9 blijkt dat twee soorten vet in ons voedingspatroon
verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van hart- en vaatziekten:
1. Transvetten die worden aangetroffen in gedeeltelijk gehydrogeneerde olie.
Qua structuur zijn transvetten synthetische vetzuren; veertien daarvan worden
geproduceerd tijdens het hydrogeneringsproces10. (Ze zijn niet aanwezig in
5

http://www.nytimes.com/2013/12/17/health/a-lifelong-fight-against-trans-fat.html?_r=2&
http://www.newsmaxhealth.com/health-news/trans-fats-memory-arteries/2014/11/18/id/608093/
7
http://time.com/3593111/trans-fatmemory/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+time%2Ftopstories+%28TI
ME%3A+Top+Stories%29#3593111/trans-fat-memory/
8
http://www.newsmaxhealth.com/health-news/trans-fats-memory-arteries/2014/11/18/id/608093/
9
http://www.futuremedicine.com/doi/full/10.2217/clp.14.4
10
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/01/27/soybean-oil.aspx
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zowel dierlijke of plantaardige vetten.) Transvetten voorkomen synthese van
prostacycline11, die nodig is om je bloed te laten stromen. Als je bloedvaten geen
prostacycline kunnen produceren kunnen zich bloedstolsels vormen, en kun je
‘ineens, zomaar’ overlijden.
2. Geoxideerd cholesterol wordt gevormd, als meervoudig onverzadigde
plantaardige oliën (zoals sojaolie12, maïsolie en zonnebloemolie) verhit worden.
Deze geoxideerde cholesterol (en niet de cholesterol in en van zichzelf)
veroorzaakt verhoogde aanmaakt van thromboxaan - een factor die je bloed doet
stollen.
Twee van de papers van Dr. Kummerow gaan over hoe deze vetten je bloedvaten
verharden en hoe zij een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van
atherosclerose. De The New York Times meldt hierover13:
“Het probleem, zegt Dr. Kummerow, is niet LDL, ‘de slechte cholesterol’…
Waar het om gaat is of de cholesterol en het vet in die LDL-deeltjes zijn
geoxideerd…
Hij betoogt dat de hoge temperaturen die gehanteerd worden bij het
commercieel frituren, inherent veroorzaken dat instabiele meervoudig
onverzadigde oliën/vetten oxideren en dat deze geoxideerde vetzuren
uitgroeien tot een destructief onderdeel van LDL-deeltjes. Zelfs wanneer zij
niet geoxideerd zijn door frituren, kunnen soja- en maïsolie oxideren in het
lichaam."
Download de uitgeschreven versie van het Interview14

Je hebt verzadigde vetten nodig voor een gezonde hersenfunctie
Het dieet van onze voorouders was rijk aan verzadigde vetten en bevatte vrijwel geen
suiker en niet-plantaardige koolhydraten. Vandaag de dag eten de meesten van ons
overmatige hoeveelheden koolhydraten, maar zijn deze ook nog eens geraffineerd en in
hoge mate bewerkt.
In het laatste decennium zijn we ook overgegaan op genetisch gemodificeerde (GG)
granen en suiker (GG suikerbieten en mais) waarvan de gezondheidseffecten op de lange
termijn nooit zijn vastgesteld!
Deze onjuiste vet-fobie heeft zonder twijfel een belangrijke rol gespeeld in de
dramatische stijging van dementie en andere neurologische aandoeningen, omdat je
hersenen niet goed kunnen functioneren zonder vetten.
In wezen hebben mensen voor een optimale gezondheid baat bij 50 – 85% van hun
dagelijkse inname van calorieën in de vorm van vetten (voor een overzicht van gezonde
vetten, zie einde van het artikel) terwijl ze op zoek zijn om hun insulineresistentie op te
lossen.
Ter vergelijking: de American Heart Association adviseert de inname van verzadigd vet
te beperken tot tussen de vijf tot zes procent van de totale hoeveelheid calorieën15!

11

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24228623
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/01/27/soybean-oil.aspx
13
http://www.nytimes.com/2013/12/17/health/a-lifelong-fight-against-trans-fat.html?_r=2&
12

14

http://mercola.fileburst.com/PDF/ExpertInterviewTranscripts/Fred%20Kummerow_cholesterol_April%202014
_transcript2.pdf
15
http://www.reuters.com/article/2014/10/22/us-health-diet-trans-fat-idUSKCN0IB2GH20141022
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Ik twijfel er geen moment aan dat dit triviale, absoluut onvoldoende aanbevelingsniveau
bijdraagt aan de slechte gezondheid van heel veel Amerikanen en dat het bijdraagt aan
de stijging van zowel hart- en vaatziekten als dementie.
Terwijl de inname van transvetten in de periode 1980-200916 met ongeveer een derde is
afgenomen, bevat het voedingspatroon van velen nog steeds veel te veel transvetten. Het
probleem is, dat zij vaak verborgen zijn. Zelfs producten die zich beroemen op een ‘nultransvetten’-label, kunnen transvetten bevatten omdat voedingsproducenten niet
verplicht zijn transvetten te melden als zij onder een bepaalde hoeveelheid per portie
blijven.
Het gebruik van belachelijk kleine hoeveelheden per portie is een wettelijk
achterdeurtje waarmee het voedselproducenten toegestaan wordt, jou te misleiden over
de transvetten in hun producten. Als algemene regel om transvetten te omzeilen geldt,
dat je alle voedsel dient te vermijden die gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige
oliën of vetten bevatten of daarin gebakken zijn, dus lees heel goed het
ingrediëntenoverzicht!

Nog twee aanvullende verontrustende aandachtspunten: Cyclische aldehyden
en Acrylamide
Naast de schade door transvetten, vervallen plantaardige oliën en vetten zoals pindaolie,
mais-, en sojaolie, als zij verhit worden, tot hoogst toxische oxidatieproducten die
cyclische aldehyden genoemd worden. Deze bijproducten kunnen zo mogelijk nog meer
schade aanrichten dan transvetten. Omdat dit nog vrij nieuw is zijn nog maar weinigen
bekend met dit probleem. Bij dieren oxideren slechts kleine hoeveelheden cyclische
aldehyden in LDL-cholesterol en veroorzaken zij een hoge mate van ontstekingen die in
verband worden gebracht met hart- en vaatziekten.
Van cyclische aldehyden is ook aangetoond dat zij een toxische shock kunnen
veroorzaken bij dieren in de vorm van beschadiging van de maag, wat overeenkomt met
de toename van immuun problemen en gastro-intestinale ziekten bij de mens.
Als je hierover meer wilt weten, kun je luisteren naar mijn interview met
onderzoeksjournaliste Nina Teicholz17.
Acrylamide18 | 19 is nog zo’n uitermate toxisch bijproduct.
Dit komt vrij wanneer zetmeel- of koolhydraatrijke voedingsmiddelen zoals aardappelen
en granen bij te hoge temperaturen gebakken of gekookt worden.
Frites, chips, koekjes, crackers en granen blijken, als gevolg van het verwerkingsproces
dat zij hebben ondergaan, hoge niveaus acrylamide te bevatten.
Acrylamide is een bekend neurotoxine en onderzoek op dieren heeft duidelijk bewijs
van carcinogene activiteiten aangetoond20.
Ondanks dat er (nog) geen officiële gegevens zijn over wat bak- braad- en frituuroliën
zouden kunnen bijdragen om de vorming van acrylamide tegen te gaan, denk ik dat het
heel duidelijk is dat bewerkte plantaardige oliën de gezondheidsrisico’s met betrekking
tot voeding die op hoge temperaturen gebakken of gefrituurd wordt, aanzienlijk
verhogen.
16

http://www.reuters.com/article/2014/10/22/us-health-diet-trans-fat-idUSKCN0IB2GH20141022
http://www.wsj.com/articles/nina-teicholz-the-last-anti-fat-crusaders-1414536989
18
http://www.niehs.nih.gov/health/assets/docs_a_e/acrylamide-fact508.pdf
19
http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/ChemicalContaminants/ucm053566.htm
20
http://www.forbes.com/sites/elaineschattner/2014/11/19/so-what-about-the-acrylamide-in-your-frenchfries/
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En als we het nu toch over acrylamide hebben: op 7 november jl. heeft het Amerikaanse
Ministerie van Landbouw (USDA) genetisch gemodificeerde aardappelsoorten21
goedgekeurd, die ‘ontworpen’ zijn om bij bakken en frituren minder acrylamide af te
geven dan ‘gewone’ aardappelen. Naar mijn mening is dit volslagen waanzin en maakt
het de zaak alleen maar erger!
Het probleem van transvetten en cyclische aldehyden kan grotendeels worden
aangepakt door over te stappen op verzadigde vetten zoals roomboter, kokosolie/-vet
en reuzel (varken) of Ossewit (rund) waarvan kokosolie/-vet en reuzel en Ossewit zeer
stabiel zijn en prima te gebruiken bij bakken of frituren. Het probleem met acrylamide
wordt verholpen door voedsel op lagere temperaturen te bakken of te frituren. Dit zou
natuurlijk een enorme klap betekenen voor de bewerkte voedingsindustrie. Dus, in
plaats van enkele broodnodige veranderingen aan te brengen in ons voedingssysteem
(zoals het afzweren van bewerkte voedingsmiddelen en het meer promoten van
biologische, eerlijke voeding) wordt een aardappel zodanig genetisch gemanipuleerd dat
hij niet zo veel acrylamide ontwikkeld, waardoor de voedingsindustrie door kan blijven
gaan met het produceren van chips en frites die gebakken worden in de hart, hersenen
en darmen beschadigende plantaardige oliën, waarvan de meesten ook nog eens
genetisch gemanipuleerd zijn (mais en soja), terwijl zij doen voorkomen – en er mogelijk
zelfs over opscheppen – dat zij iets gedaan hebben om ons voedsel veiliger te maken…

Het vermijden van bewerkt voedsel is de makkelijkste manier om je
gezondheid te beschermen
Volgens Dr. Kummerow kan je lichaam transvetten in ongeveer een maand elimineren,
wat op zich heel bemoedigend is. De trieste waarheid is echter dat 95 procent van het
voedsel dat de meeste Amerikanen eten, bewerkt is – en alle transvetten zijn in bewerkt
voedsel aanwezig – en de cyclische aldehyden en de acrylamide en de genetisch
gemanipuleerde ingrediënten en de pesticiden… Dus, als jij je gezondheid, en dan met
name die van je hart, je hersenen en je ingewanden wilt beschermen, moet je zoveel
mogelijk de bewerkte voeding vermijden (inclusief het meeste restaurantvoedsel), en
gewoon weer thuis gaan koken. Gebruik verse, complete en zuivere ingrediënten.
Samengevat beveel ik aan:
1. Vermijd geraffineerde suiker, bewerkte fructose en granen als je insuline en
leptine22 resistent bent.
Dit betekent effectief dat je de meeste bewerkte voedingsmiddelen moet
vermijden.
2. Eet een gezond dieet van verse, complete en zuivere producten, bij voorkeur
biologisch en vervang de koolhydraten uit granen door:
o grote hoeveelheden groenten
o kleine of middelgrote porties hoogwaardige proteïnen (denk aan
biologisch gehouden dieren die in de wei hebben kunnen grazen)
o zo veel gezonde vetten van hoge kwaliteit als je wilt (verzadigde en
enkelvoudig onverzadigde vetten van dierlijke en tropische afkomst).
21
22

http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/ChemicalContaminants/ucm053566.htm
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/10/29/leptin-resistance.aspx
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Nogmaals: de meeste mensen hebben voor een optimale gezondheid
tussen de 50 en 85 procent van hun dagelijkse calorieopname nodig in de
vorm van vetten, totdat de insulineresistentie is opgelost. Bronnen van
gezonde vetten die je aan je dieet kunt toevoegen zijn o.a.:

Avocado’s

Roomboter, bereid
uit rauwe, grasgevoede
biologische melk

Rauwe zuivel

Biologische
eidooiers van vrije
uitloop kippen

Kokosnoten en
kokosolie/-vet

Niet verhitte
biologische
notenolies

Rauwe noten zoals
amandelen,
pecannoten,
macademianoten
en zaden

Biologisch vlees van
weidekoeien

Aanvullende dieetrichtlijnen voor het behoud van een gezonde hersenfunctie
Als het komt op het beschermen van je hersenen en het voorkomen van geheugenverlies
en dementie, zijn je voedingspatroon en je levensstijl je meest belangrijke bondgenoten.
Mijn geoptimaliseerde voedingsplan23 kan je in dit verband op het juiste pad brengen.
Zoals door neuroloog Dr. David Perlmutter24, auteur van het boek Grain Brain – Graan
Brein, wordt uitgelegd, is de ziekte van Alzheimer een ziekte die voornamelijk stoelt op
leefstijl; de twee belangrijkste boosdoeners zijn een overmatige suiker- en
glutenconsumptie.
Wees in het bijzonder voorzichtig met genetisch gemanipuleerde ingrediënten omdat ze
sterk zijn verontreinigd met de herbicide glyfosaat25 waarvan wordt aangenomen dat
deze nog slechter is dan DDT en DDT werd al gekoppeld aan het ontwikkelen van
Alzheimer. Met betrekking tot je voedingspatroon en andere leefstijlfactoren kunnen de
volgende aanbevelingen de meest belangrijke zijn voor het behoud van een goede
hersenfunctie als je ouder wordt:
 Vermijd geraffineerde suiker en geraffineerde fructose26. Idealiter, zul je
jouw suikerniveau tot een acceptabel minimum willen beperken en je totale
fructose inname onder de 25 gram per dag willen houden, of zelfs zo laag als 15
gram indien je last hebt van een insuline-/leptine resistentie of andere
gerelateerde aandoeningen.
 Vermijd gluten en caseïne (voornamelijk tarwe en gepasteuriseerde zuivel,
maar geen vet, gemaakt van zuivel, zoals roomboter). Vermijd gluten en caseïne
(voornamelijk tarwe en gepasteuriseerde zuivel, maar geen zuivel vet, zoals
boter). Onderzoek toont aan dat je bloed-hersenbarrière negatief wordt
23

http://www.mercola.com/nutritionplan/beginner.htm
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/09/29/dr-perlmutter-gluten.aspx
25
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/02/13/glyphosate-ddt-alzheimers.aspx
26
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/01/02/highfructose-corn-syrup-alters-humanmetabolism.aspx
24
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beïnvloed door gluten. Gluten maken je darmen ook meer doorlaatbaar,
waardoor eiwitten in je bloedbaan terecht komen, waar ze niet thuishoren.
Daardoor wordt je immuunsysteem gevoelig en worden ontstekingen en autoimmuniteit bevorderd, die een rol spelen bij de ontwikkeling van Alzheimer.
Zorg voor een optimale darmflora door regelmatig gefermenteerd voedsel te
eten en/of door het nemen van krachtige pro-biotische supplementen van
hoogwaardige kwaliteit.
Verhoog de consumptie van alle gezonde vetten, inclusief de dierlijke
omega-327 vetten. Gezonde vetten die je hersenen nodig hebben voor een
optimaal functioneren zijn o.a.: biologisch vlees van gras-gevoede dieren,
kokosvet/-olie28, olijven en olijfolie, avocado’s, noten, eidooiers van biologische
vrije uitloopkippen en roomboter van rauwe melk van gras-gevoede dieren. De
inname van grote doses van de omega-3 vetten EPA en DHA zijn ook behulpzaam
voor het voorkomen van celschade als gevolg van de ziekte van Alzheimer,
waarbij de voortgang wordt vertraagd en het risico dat je deze ziekte krijgt wordt
verminderd.
Verminder je algehele calorieconsumptie en/of vast met tussenpozen
totdat insulineresistentie is verholpen. Ketonen worden gemobiliseerd
wanneer je koolhydraten vervangt door kokosvet/-olie en andere bronnen van
gezonde vetten. Met tussenpozen vasten is een krachtig hulpmiddel om je
lichaam een ‘por’ te geven om het eraan te herinneren hoe je vet moet
verbranden en de insuline-/leptine resistentie te verhelpen die in belangrijke
mate kan bijdragen aan de ziekte van Alzheimer. Om hier meer over te weten te
komen: lees het voorgaande artikel29.
Verbeter het magnesiumniveau in je lichaam. Voorlopig onderzoek suggereert
een sterke afname van de symptomen van Alzheimer bij een verhoogd
magnesiumniveau30 in de hersenen.
Eet een voedzaam dieet, rijk aan foliumzuur. Groenten zijn zonder twijfel de
beste bron van folaten. We zouden allemaal, iedere dag, voldoende rauwe
groenten moeten eten. Vermijd supplementen als foliumzuur, dat de inferieure
vorm van folaten is.
Beweeg regelmatig. Er wordt beweerd dat beweging kan aanzetten tot een
verandering in de manier waarop de amyloïde precursor eiwit gemetaboliseerd
wordt, wat dus kan leiden tot het vertragen van het ontstaan en de progressie
van Alzheimer. Bewegen verhoogt ook de waarden van BDNF (brain derived
neurotropic factor31) en een eiwit, PGC-1alpha.

27

http://www.mercola.com/article/omega3.htm
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/11/11/coconut-oil-for-skin.aspx
29
http://fitness.mercola.com/sites/fitness/archive/2013/06/28/intermittent-fasting-health-benefits.aspx
30
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/12/17/magnesium-benefits.aspx
31
Vrij vertaald: een zenuwcelstimulerende factor die van de hersenen afkomstig is. BDNF speelt een rol bij de
vorming van nieuwe synapsen. Dit proces van synaptische plasticiteit, is van belang voor leerprocessen en een
goede functionerend geheugen. (Bron: Wikipedia)
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Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met Alzheimer minder PGC-1alpha in hun
hersenen hebben, en cellen die meer van dit eiwit bevatten produceren minder van de
toxische amyloïde eiwitten die in verband worden gebracht met Alzheimer. Ik zou je
sterk willen aanraden mijn Peak Fitness Technique32 te bekijken voor mijn specifieke
aanbevelingen.









Optimaliseer je vitamine D-niveaus door een veilige blootstelling aan de zon.
Voldoende vitamine D is noodzakelijk voor een goede werking van het
immuunsysteem tegen ontstekingen die geassocieerd worden met de ziekte van
Alzheimer.
Vermijd en elimineer kwik uit je lichaam. Tandheelkundige
amalgaamvullingen, die 50% kwik per gewicht bevatten, zijn één van de
belangrijkste bronnen van toxiciteit door zware metalen. Je moet echter goed
gezond zijn voordat je deze vullingen laat verwijderen. Als je eenmaal gewend
bent aan het volgen van voedingspatroon zoals omschreven in mijn
geoptimaliseerde voedingsplan33, kun je het kwik detox-protocol34 volgen en
vervolgens een biologische tandarts zoeken die je amalgaamvullingen
verwijderd.
Vermijd en elimineer aluminium uit je lichaam. Zaken die aluminium
bevatten zijn o.a.: deodoranten, sommige antiaanbaklagen in pannen,
vaccinadjuvantia35, etc. Voor tips over hoe aluminium te ontgiften, zie mijn
artikel: Eerste Case Study toont direct verband tussen de ziekte van Alzheimer en
aluminium toxiciteit36.
Vermijd griepvaccinaties omdat de meesten zowel kwik als aluminium bevatten.
Dit zijn bekende neurotoxische en immunotoxische stoffen.
Vermijd anticholinergica en statines.
Van medicijnen die acetylcholine blokkeren, een neurotransmitter in het
zenuwstelsel, is aangetoond dat zij het risico op dementie verhogen.
Deze medicijnen omvatten bepaalde nachtelijke pijnstillers, antihistaminica,
slaapmiddelen, bepaalde antidepressiva, medicijnen om incontinentie te
beheersen, en bepaalde verdovende pijnstillers.
Statines37 zijn bijzonder problematisch omdat ze de synthese van cholesterol
onderdrukken, het co-enzym Q10 en de neurotransmitter precursors in de
hersenen afbreken en adequate levering van essentiële vetzuren en vet oplosbare
antioxidanten naar de hersenen voorkomen door remming van de productie van
de onmisbare drager biomolecuul bekend als low-density lipoprotein (LDL).

32

http://fitness.mercola.com/sites/fitness/archive/2010/11/13/phil-campbell-on-sprint-8-exercises.aspx
http://www.mercola.com/nutritionplan/index.htm
34
http://www.mercola.com/article/mercury/detox_protocol.htm
35
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/09/21/could-this-be-the-most-dangerous-aspect-ofvaccines.aspx
36
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/03/22/aluminum-toxicity-alzheimers.aspx
37
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/07/20/the-truth-about-statin-drugs-revealed.aspx
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ver de kwaliteit van leven
De visie van een consument

Waarom moet elke producent altijd worstelen voor waarde
creatie voor aandeelhouders? Waarom moeten consumenten
shoppen en hoppen om vooral de laagste prijs te krijgen? Dat is
omdat iedereen een soort wanhopige angst voelt voor het niet
hebben van voldoende inkomen. En dat is de reden waarom
niemand echt geïnteresseerd is in kwaliteit in de eerste plaats!
In de kwaliteit van producten en diensten, in de kwaliteit van de
arbeidssituatie, van eerlijke prijzen en ga zo maar door, in
duurzaamheid, kwaliteit van leven!
Maar in feite is ons inkomen niet een economische factor, maar
een (mensen)recht! Op dezelfde manier zoals bijvoorbeeld
twee mannen, een zieke vrouw en een klein kind op een Robinson
Crusoe eiland moeten leven van wat die twee mannen verzamelen om te eten! In een
geglobaliseerde wereld moeten we onze rijkdom op dezelfde wijze delen met alle mensen.
Afhankelijk van wat we nodig hebben voor onze individuele ontwikkeling: een redelijk
inkomen is een recht!
Dus tussen twee dollar per dag en tien miljoen per jaar hebben we nog een hoop te
bespreken over wat redelijk is. Of niet? Of we nu denken over onze grote wereld-familie als
een creatie of als een 'big bang' (voor dummies) maakt niets uit. Op een of andere manier
hebben we gewoon te maken met 21e eeuwse (volwassen?) consumenten / burgers!
Maar in het woord zelf klinkt gelukkig de oplossing al: REDE(N)-lijk! Op dezelfde manier zoals
alle sociale systemen zijn ontwikkeld op basis van de redenen voor wat we echt nodig
hebben kunnen we die puzzel nu ook voltooien voor de laatste groep consumenten onder
ons die producent zijn voor 40/168 deel van de week.
En die discussie is nu uiterst actueel sinds twee jaar. Iedereen spreekt nu over basisinkomen
en topsalarissen. Maar de puzzel gaat natuurlijk ook over de vraag hoe we dat hele spectrum
er tussenin beschouwen? Daarvoor hebben we het woord 'rede(n)lijk' nodig om rede(n)lijke
oplossingen te vinden! Denk ik!
Als die intermenselijke financiële betrekkingen beter worden opgelost in de nabije toekomst
dan en alleen dan kan iedereen echt gaan denken over duurzaamheid en kwaliteit in het
algemeen. Niet meer achtervolgd door opbrengsten of prijzen alleen!
Peter Daub
www.consumer360.org
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Quote:
Jouw taak is niet naar liefde te zoeken,
maar voornamelijk alle barrières in jezelf te zoeken en te vinden
die je ertegen hebt opgeworpen.
Rumi
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