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M

en zegt dat het lente is…
Volgens de kalender is het lente maar eerlijk gezegd heb ik vandaag,
zaterdag 28 maart, meer het gevoel een winterslaap te willen beginnen.
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Kou, regen en grijze luchten die geen greintje blauw vertonen. De positieve kant is echter
dat we nu verplicht binnen aan de slag gaan en we ons wat dat betreft ook niet hoeven te
vervelen.
Toch zijn er al vele tekenen zichtbaar dat de lente vordert, oftewel de natuur stoort zich
nergens aan en gaat gewoon haar eigen gang.
Op alle fronten is dat zichtbaar: als we naar buiten kijken, maar ook wanneer de mens zo
nodig in wil grijpen en via gifstoffen alles naar eigen hand wil zetten…
De natuur zal altijd eigen wegen zoeken en dan krijg je berichten dat bepaalde ‘medicijnen’
niet meer werken en moet er zwaarder geschut ingezet worden.
Veel mensen zijn ver weg van datgene wat gewoon puur natuur is, wat ons van dienst kan
zijn.
Grootwinkelbedrijven lokken met reclames voor chemische producten alsof je de trein mist
als je deze zooi niet koopt (denk aan ‘onkruidbestrijding’, ook al zo’n onterende bezigheid).
Wat is onkruid?
Dat is het oordeel van de mens… want we spreken over veel planten die we als wilde
groenten en kruiden kunnen opdienen, over planten die geneeskrachtig zijn… en, alles wat
bij je groeit heb je nodig!
Alleen… dat klinkt zo vaag; maar ga maar eens in je directe omgeving kijken wat er zoal
spontaan is gekomen of zelfs weer is verdwenen.
Zoek op wat die plant kan, of had kunnen betekenen.
Wellicht heb je die bewuste plant die verdwenen is niet meer nodig. Wie meer over dit soort
wetenswaardigheden wil lezen, kijk eens naar de boeken van Maria Treben of Mellie
Uyldert.
Er zijn in het verleden meer auteurs geweest die dit hebben vastgelegd, maar deze twee
namen klinken bij velen altijd wel enigszins bekend.
Hoe meer we ‘vechten’ tegen dat wat om ons heen groeit, des te meer we er last van krijgen
op welke manier dan ook.
Dus ook hier is acceptatie een woord, naast geduld, dat tegenwoordig niet meer in ons
woordenboek voorkomt.
Wij laten deze woorden tegenwoordig heel bewust toe. Geduld is een schone zaak, ook al
wensen we dat het hele land in één weekend begrijpt wat er allemaal ongezond is zodat
men zich richt op dat wat ons wel kan voeden,
helen en/of ons op andere wijze kan dienen.
Onbegonnen werk om dat te wensen dus gaan
we maar gestaag verder samen met veel collega’s
en met ons eigen team binnen de Gezond
Verstand Avonden.
Door onze verhuizing kreeg ik nieuwe impulsen,
we gaan de komende weken aan de slag met
diverse vormen van moestuin tuinieren.
Bekende groentesoorten zaaien en of planten
naast wilde groenten en kruiden of uit eigen tuin
of uit de nabije omgeving geoogst om hiermee
gezonde maaltijden samen te stellen.
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Tuinieren kan op veel verschillende manieren: in potten en bakken, mits je natuurlijke
materialen gebruikt en al helemaal geen geïmpregneerd hout, in vierkante metertuintjes
met vakken en op strobalen.
Diverse mogelijkheden om te delen en anderen te inspireren.
Vorige week op ludieke wijze een minituintje met sla samengesteld.
Het is algemeen bekend, althans onder de kenners, dat je stronkjes van diverse
groentesoorten weer kunt planten.
Zo nam ik de stronkjes van twee kropjes bindsla. Verderop in
deze nieuwsbrief kun je het resultaat zien en wel al na zes
dagen.
Dit kan iedereen doen, wel of geen tuin. Het zijn leuke
wetenswaardigheden en je hebt meer rendement van je
gekochte groente want je kunt er nog wel twee tot drie keer
van oogsten als je mazzel hebt.
Kijk… dan is meteen weer bewezen dat biologisch helemaal niet
duur is, zelfs hier spreken we over ‘hergebruik’. ;-)
Voeg je nog wat wilde groenten en kruiden toe kost je maaltijd
bijna niets meer dan alleen de genomen moeite en wanneer je daar aardigheid in hebt geeft
het je ook nog eens heel veel voldoening.
Ook hier is weer het bewijs: de natuur gaat haar eigen gang en als we dit soort stronkjes niet
laten uitdrogen maar direct goed verwerken dan kom je tot aardige resultaten.
Bij mij ligt een hele voorraad zaden klaar. Zodra het weer mee gaat werken ga ik de drie
vierkante meterbakken vullen die we recent hebben aangeschaft bij de firma Welkoop,
uiteraard van natuurlijk materiaal en wel van onbehandeld larikshout.
Dit is een tip; we worden hier niet beter van maar delen het graag omdat de kwaliteit
prijsverhouding klopt en het een degelijk pakket is.
Komende maanden zal ik mij uitleven met zaaien, planten, wilde groenten en kruiden
toepassen in maaltijden en we gaan weer verder met het delen van deze kennis, die
overigens al zo oud als de weg naar Rome is.
Maandagavond 30 maart heb ik bij de Stichting De Nieuwe Wereld in de sfeervolle schuilkerk
aan het Fnidsen 33 in Alkmaar een gezellige lezing verzorgd met een proeverij in de pauze.
Afgelopen woensdagavond heb ik gesproken in Schipluiden bij Op Hodenpijl. De lezing stond
in eerste instantie gepland in een prachtige kamer in de oude pastorie, maar doordat de
beamer en de laptop niet met elkaar ‘spraken’ weken we uit naar de naastgelegen kerk, ook
al zo’n prachtig gebouw.
Beide avonden vielen niet onder de GVA-vlag maar met plezier heb ik hier mijn steentje aan
bijgedragen.
Dit kan wellicht voor andere verenigingen ook een idee kan zijn! Neem contact op en we
kijken wat mogelijk is.
Via de locaties staan er de komende maanden nog enkele lezingen op de agenda. Deze
waren al besproken; ik ben gestopt om alle locaties ‘af te lopen’ omdat dit niet meer
uitvoerbaar is met inmiddels rond de 85 locaties.
Deze beslissing was één van mijn verstandige gedachten de afgelopen tijd, want ga je naar
de één, moet je als initiatiefneemster van dit concept ook naar de ander.
We gaan de locaties beslist niet mijden!
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In de loop van de tijd gaan we bekijken waar we een avond of middag organiseren, zodat de
locaties in de betreffende omgeving daarop in kunnen springen. Ik kan dan voor grotere
groepen spreken in plaats van voor (over het algemeen kleine groepen) als een locatie net is
begonnen.
Na deze jaren een beetje efficiënt doordenken kan geen kwaad; we moeten ook tijd kunnen
vrijmaken voor andere leuke en belangrijke zaken.
In deze omgeving, Gaasterland (Friesland) zal ik ook wandelingen op de agenda plaatsen,
waarbij we dezelfde regel zullen hanteren als indertijd in Bergen.
Iedere deelnemer koopt na afloop minstens één van mijn boeken, dus besteedt 10 of 15
euro. Dit is dan in ruil voor mijn tijd om met een groep langs eetbare wilde groenten en
kruiden te wandelen.
Ideeën genoeg dus. Ieder die via de mail en/of Facebook al te kennen heeft gegeven graag
bij ons langs te komen, helaas, we gaan geen visites organiseren want we moeten hard aan
de slag om achterstallige werkzaamheden voor de GVA weg te werken.
Graag werk ik ook weer aan een volgend boek, kortom, vervelen doen we ons niet en via de
nieuwsbrief, Facebook en de boeken delen we dat wat we aan resultaten boeken.
Straks zal ik op mijn Facebook weer dagelijks eindigen met actuele natuurlijke tips; nu greep
ik graag terug naar het vele dat op mijn harde schijf staat, opgebouwd in de afgelopen jaren,
maar de blik gaat weer volop op deze gezonde manier van leven; weet dat de natuur heel
veel voor ons in petto heeft, als wij het maar willen zien en eren.
We bijten ons nog even door de laatste verhuisperikelen. In Bergen moeten we nog de
laatste zaken opruimen, maar we hebben even een paar dagen afstand genomen want heen
en weer reizen is na enkele maanden ook niet grappig meer.
De telefoon is nog niet over, men werkt niet zo hard mee als beloofd was maar dat zal de
komende dagen wel in orde komen en Frank zijn pc is weer up-to-date na een aanval van
buitenaf, maar dat went zelfs na al deze jaren. ;-)
Toch zijn we blij dat dit weer in orde is want samen werken op mijn laptop is het ook niet als
je beiden genoeg te doen hebt.
Deze nieuwsbrief bevat weer voldoende bijdragen die we met
plezier delen. Vanaf nu gaan we er weer tegenaan wat de GVA
betreft want verhuizen en dit concept is geen succes samen, dat
kunnen we beiden volmondig beamen.
Wie op mijn locaties in Alkmaar komt: deze zal ik aanhouden,
zeker de tweede vrijdag van de maand in Wijkcentrum Overdie,
maar de eerste zondagmiddag van de maand stoppen we ook niet.
Als iemand met betrekking tot de zondagmiddaglocatie (De
Rekere) interesse heeft in het overnemen van het stokje dan hoor
ik het graag, welkom!
Let op!!! De lezing op de eerste zondag van april is verschoven in
verband met Pasen.
Vrijdagavond 10 april zijn we in Overdie en zondagmiddag 12 april
in de Rekere, de kantine bij volkstuinen aan de Helderseweg.
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Enne… de truc met de sla is zeker het proberen waard, zie verderop! 
Fijne Paasdagen…
Anneke
Gaasterland, 3 april 2015

I

s de aarde een slavenplaneet?
Een andere kijk op onze maatschappij: een kritische beschouwing waarin
denkbeelden worden aangereikt voor een leefbare samenleving.

De lezing ‘Is de aarde een slavenplaneet?’, gebaseerd op het gelijknamige
boek1, is een combinatie van maatschappelijke kritiek en mogelijke
oplossingen voor maatschappelijke problemen.
Vanuit verschillende invalshoeken wordt aangegeven wat er mis is in de
Westerse samenleving en hoe de onderlinge verbanden liggen met
betrekking tot de (vrije) markt, de overheid en de burger.
Problemen worden besproken zoals: de macht van de markt,
neokolonialisme (mondialisering), de parlementaire dictatuur (wat aan de
parlementaire democratie veranderen moet), loonslaaf zijn en de
verloedering van Nederland.
De mens bevindt zich in een technologisch tijdperk, de informatie- en
communicatiecultuur maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit. Parallel
aan deze ontwikkeling is de mens bezig met een bewustwordingsproces, een zoektocht naar
zijn ‘Zelf’. Individuele vrijheid is een groot goed in de Westerse maatschappij. In de dynamiek
van snel opeenvolgende technologische ontwikkelingen dient men ervoor te waken dat onze
democratie afglijdt naar een autoritaire maatschappij. Dit gevaar ligt continu op de loer.
De lezing is een eyeopener die niet alleen inzicht geeft in de machtsstructuren en de
noodzakelijke hervormingen binnen onze maatschappij, maar ook aanzetten tot nadenken
en bewustwording. En dat is iets waar men ook zelf wat aan zou kunnen doen: een positieve
gedachte kan het begin zijn van verandering.
Voor daadwerkelijke veranderingen van onze maatschappij zal het proces van
bewustwording zich eerder vanuit de samenleving ontwikkelen dan vanuit de (politieke)
macht.

1

Boek: ISBN 9789461 533883, Uitgeverij Aspekt
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Er worden feiten en meningen verteld die voor eenieder van ons het overdenken waard zijn,
ook voor mensen die met een groeiend onbehagen maatschappelijke veranderingen beleven
en een richtlijn zoeken hoe zij hiermee verder moeten.
Aad Orgelist is zelfstandig ondernemer (ZZP-er) en als adviseur werkzaam in de
sector logistiek en transport voor o.a. innovatieve projecten. Hij heeft
werkervaring in de ruimtelijke ordening, planologie en verkeer en vervoer.
Sinds enkele jaren heeft hij een omslag gemaakt en heeft hij een praktijk voor
Natuurgeneeskunde in Regenesis Therapie, een alternatieve energetische
healing voor lichamelijke en emotionele klachten.
Voor meer informatie, zie: www.aadorgelist.nl

H

elp jij mee een miljard zaadjes te planten?
Earth Day, 22 april 2015 - http://www.earthday.org/
Plant een zaadje of boom, om terug te
geven aan de aarde en daarmee aan onszelf.

Teruggeven als je iets genomen hebt is een
oud Indiaans gebruik.
Earth Day 2015 is een global event – een wereldwijd gebeuren, een offerande aan onze
mooie planeet.
Het doel is om een miljard zaadjes te planten en wel biologisch, duurzaam en passend bij
jouw omgeving. Het is belangrijk dat onze planeet voldoende bossen heeft, onder meer voor
de verdeling van regen en sneeuw over de oppervlakte en zo het klimaat.
Als je geen tuin o.i.d. hebt, kun je ook indoor iets planten of doneren aan iemand anders die
het wel kan doen. Zorg voor je plantjes en boompjes, totdat ze zichzelf kunnen
onderhouden.
Help je mee dit te doen, en de informatie te verspreiden ook via je GVA-netwerk? Dank je
wel!
Meer info:

https://www.youtube.com/watch?v=7KOF6NWkHC4
http://forestnation.com/earth-day-tree-planting/
https://www.facebook.com/groups/1039631319395983/

Ingezonden door Marnix Lamers, spreker voor de GVA
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K

ruiden- en wildplukweek in Frankrijk (Ardèche)
We zijn er zo aan gewend om ons voedsel uit de supermarkt te halen dat
we vergeten zijn waar het eigenlijk vandaan komt…
Uiteindelijk vindt alles wat we tegenwoordig
eten zijn oorsprong in de (wilde) natuur.
We merken dat die supermarktvoeding niet
meer alles biedt wat ons lichaam nodig heeft.
Dus gaan we aan de “superfoods”.
Die halen we dan weer van de andere kant van
de wereld terwijl ze “om de hoek” ook groeien.
Wil je weer een beetje terug naar de basis en
leren waar onze voeding vandaan komt?
Wil je meer te weten komen over de superfoods
van “om de hoek”?
Wil je een leuke week waarin je veel informatie

krijgt over voeding en gezondheid.
Je leert heerlijke, bijzondere gerechten te maken met in het wild geplukte planten en
kruiden en je maakt natuurlijke cosmetica.
Een week in, met en van de natuur leven.
Meld je aan voor deze ontspannen en leerzame cursusweek bij La Vie Tara in de Ardèche
met Marijke Stokking.
Programma:
Zaterdag
Zondag
Maandag/vrijdag

Zaterdag

Reisdag – aankomst bij La Vie Tara
Ochtend: Kennismaking en introductie
De rest van de dag is vrij te besteden.
In overleg worden de onderstaande onderdelen verdeeld over de
week:
Kookworkshops met wilde groenten en kruiden
Bezoek aan locatie markt (met veel Biologische producten)
Presentatie “Superfoods van eigen bodem”
Presentatie ”EHBO-kruiden”
Excursie naar boerderij met etherische olie
Boswandeling onder begeleiding van lokale boswachter (met vertaling)
Natuurlijke producten maken (crème, tandverzorging, wasmiddel, etc.)
Afsluiting
Reisdag – terugreis

Het is vakantie dus alles gaat natuurlijk in een relaxte sfeer.
Marijke is Meester Herborist en heeft haar opleiding gevolgd bij De Sprenk.
Regelmatig verzorgt zij lezingen over wilde planten en kruiden en trekt met groepen de
natuur in om deze te plukken en daarna er mee te koken.
Meer info over Marijke Stokking en haar werk: www.marijkestokking.nl
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Meer info over de locatie: www.lavietara.nl
Tip:
In dezelfde week geeft Ruud Snijders een schilderworkshop bij La Vie Tara.
Boekingen en info:
www.lavietara.nl/laatste-nieuws/kruiden-en-wildplukweek

E

ven voorstellen: Marijke Schroten
Locatiehoudster GVA Heerlen
Mijn naam is Marijke Schroten.
Ik ben moeder van 3 gezonde dochters en oma van 3 gezonde
kleindochters, helemaal fantastisch.
Mijn leven lang ben ik op zoek naar de zin van het leven.
Door vele ervaringen, positief en negatief, heb ik wel wat wijsheid
vergaard waardoor ik anderen weer goed kan helpen.
Het heeft me inzicht gebracht, vooral op spiritueel gebied heb ik
gemerkt dat ik talenten heb en merk dat het me blij maakt als ik
mensen daarmee kan helpen.

Nieuwsgierig gemaakt door een vriendin ben ik met GVA in
contact gekomen.
Doordat Suzan wegens omstandigheden met haar succesvolle
Heerlense locatie moest stoppen, beschouwde ik het als een
uitnodiging om die kans te grijpen en de locatie over te nemen.
Daarmee mijn netwerk uitbreidend en mijn helende krachten nog
meer in dienstbaarheid naar de mensheid uit te dragen.
Ik hoop jullie in groten getale te mogen ontvangen op de schitterende locatie van
Natuurvriendenhuis Villa Eikhold waar jullie vrij kunnen parkeren aan de Valkenburgerweg
72 in Heerlen.
Voor de data: zie de agenda www.gezondverstandavonden.nl

Quote:
Volg niet de ideeën van anderen,
maar leer te luisteren naar de stem in jezelf.
Dogen Zenji
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O

ctrooien op planten (s)maakt bitter
Zembla van 4 maart (NPO2 20.25 uur) was volledig gewijd aan octrooien op
groentegewassen.

Een uitermate belangrijke uitzending waarin ook Bart Vosselman (mede-eigenaar van De
Bolster) een rol speelt. Vrijwel iedereen vindt het absurd en ongepast dat octrooien op
planten toegestaan zijn. Zeker als het gaat om planteigenschappen die gewoon van nature
voorkomen. Deze octrooien vormen een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van de
kleinere en middelgrote zaadbedrijven.
Juist deze bedrijven zijn van groot belang voor het in stand houden van de biodiversiteit!
We moeten voorkomen dat een paar multinationals gaan bepalen wat er in de nabije
toekomst op ons bordje komt te liggen. Ook een meerderheid in de Kamer en in het
Europese Parlement is tegen deze octrooien. Maar daar heb je de wet nog niet mee
veranderd!
De Bolster maakt zich al jaren hard voor octrooivrije planten (zie o.a. artikel Volkskrant).
Ook belangenbehartiger Bionext strijdt al heel lang tegen het octrooieren van planten en
dieren.
Eén van deze acties betreft het octrooi op paprika van Syngenta: "Is een
paprika een uitvinding? Nee".
Aangezien dit onderwerp zo
cruciaal is zijn we erg blij dat
Zembla dit heeft opgepakt.
De twee journalisten, Annette
Schätzle en Ton van der Ham van
Zembla, zijn bijna 3 maanden
continu met dit thema bezig geweest. Dit heeft
geresulteerd in een degelijk stuk journalistiek.
Allemaal gekeken?
Wat kunt u doen?
Om dit thema weer op de landelijke agenda te krijgen
moet er zoveel mogelijk tegengeluid komen.
Ook jij kan hier je steentje aan bijdragen! Ten eerste
vertel het door aan familie, vrienden, kennissen,
collega‘s! Voor de mensen die online actief zijn: wij
Klik op de foto om het programma te bekijken

zullen voor, tijdens, en na de uitzending actief zijn op
Facebook en Twitter.
Om samen veel ‘lawaai‘ te maken vragen we jullie dit ook te doen.
Door te reageren, te ‘liken‘, te delen (Facebook), te twitteren en retweeten (Twitter)
verspreidt de boodschap zich over een breed publiek!
Tip: gebruik in tweets #zembla.
Alvast bedankt voor jullie steun en inzet!
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Met dank aan Peter Schenkels (locatiehouder GVA-locatie Boven-Leeuwen) voor het
inzenden van dit bericht.
Het is uitermate belangrijk dat zoveel mogelijk mensen van de inhoud van deze uitzending
op de hoogte zijn.
Ook hier worden wij weer beknot in onze vrije keuze voor GOED voedsel.

R

eactie uit Hoorn
Sonja Walrecht is locatiehoudster van de GVA-locatie Hoorn. Iedere
maand (en soms wel vaker) heeft zij een interessante lezing paraat.

Hieronder kun je twee verslagjes lezen die zij geschreven heeft naar aanleiding van een
lezing.

Bert Heintzberger, de ‘tovenaar’ van de avond
16 februari was Bert in Hoorn om zijn tweede lezing te geven.
Deze lezing gaat vooral over het diepere verband tussen klachten van je mond en de
communicatie tussen de cellen.
In het kort komt het er op neer, dat als het lichaam bepaalde gebieden in jou afgezet heeft
met een hek (ter bescherming van de pijn of vervelende gevoelens), dat er dan geen goede
cel communicatie is waardoor genezing soms uit blijft ondanks dat je alles doet wat je kunt
om beter te worden.
De methode is zo simpel eigenlijk, dat je bijna niet kunt geloven dat het werkt maar we
hebben het meegemaakt tijdens de avond.
Twee ‘proefkonijnen’ ondergingen de methode en het was behoorlijk indrukwekkend wat er
gebeurde.
Het innerlijke hek ging echt open en de oude trillingen kwamen naar buiten.
De methode die Bert gebruikt kan iedereen thuis zelf uitvoeren. Geen therapeut voor nodig!
Nieuwsgierig geworden? Nodig Bert dan uit.
Het is net als vertellen over een aardbei: proeven is de beste manier om te weten hoe iets
smaakt!

Hayo Bol, een wandelende medische encyclopedie
2 maart was Hayo Bol in Hoorn met een lezing over voeding als
medicijn.
Hayo is vaker in Hoorn geweest en zijn lezingen zouden echt niet
misstaan in een opleiding tot therapeut.
Zijn PowerPoint presentatie is indrukwekkend compleet en helder en
doorspekt met allerlei interessante weetjes.
Sinds kort praat hij ook over de biofilm in de darmen die verwijderd
kan worden met een nieuw product.
De foto alleen al is spectaculair.
Het verhaal erover ook dus ik zou zeggen zegt ’t voort, zegt ‘t voort!
Dit is zulk belangrijk nieuws! Het product reinigt zowel de 12vingerige, als de dunne en de dikke darm!
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Met een darmspoeling pak je alleen de dikke darm aan dus dit is heel bijzonder!
Sonja Walrecht locatiehouder Hoorn

E

ven voorstellen: Gabrielle Baij,
Locatiehoudster GVA-Heerhugowaard

Mijn naam is Gabrielle Baij.
Ik ben initiatiefnemer van Baai, centrum voor preventieve
geneeskunde in Heerhugowaard aan de Deimoslaan 5.
Het doel van Baai is gezamenlijk doelgroepen benaderen
waarvoor ik een netwerk van gezondheidswerkers aan het
opbouwen ben.
Uiteindelijk gaat het erom dat de gezondheidszorg veel
goedkoper mag en wij daar een hele goede bijdrage aan
kunnen leveren.
Mijn idee is dat er een zorgverzekering mag komen met als
uitgangspunt:



Lage premie
In de basisverzekering zowel regulier als alternatief
volledig vergoed
 Geen eigen bijdrage
 Preventieve middelen (denk bijvoorbeeld aan voedingssupplementen van goede
kwaliteit) vergoeden
Zo houden we de zorg goedkoop en de mens gezond.
Om mensen bewust te maken van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van gezondheid
en gezond leven, heb ik me aangesloten bij de Gezond Verstand Avonden als locatie.
Ik kende Anneke al sinds 2009 dus het contact was gauw gelegd.
Zo organiseren wij elke 2e zondag van de maand ’s middags een lezing en elke laatste vrijdag
van de maand ’s avonds een lezing.
Na de zomer gaan we terug naar alleen de zondag.
Dus ben je in de buurt en hebben we een interessante lezing staan: kom gerust even aan.
Je bent welkom.
Onze agenda kun je vinden op www.baai.nu/evenementen/
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L

ezing: Van secretaresse tot sjamaan, door Astrid Marx

In Van secretaresse tot sjamaan vertelt Astrid Marx op
tragikomische wijze en met beeld en geluid haar
ongebruikelijke en intrigerende levensverhaal, zoals ook
opgetekend in haar autobiografie.
Ooit was zij een analytisch ingestelde vrouw met een
conventionele secretaressebaan.
Een reeks traumatische ervaringen deden haar de tijdloze vragen
stellen: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat kom ik hier doen?’.
Wat volgde was een zoektocht die voerde langs therapieën, vorige
levens en contacten met gene zijde; langs natuurvolken, tijdloze
rituelen, mystici en oosterse filosofieën.
Zo werden haar levensvragen beantwoord en ervoer ze dat alles
met elkaar is verbonden.
Ze ontdekte bovendien dat ze de sjamanistische gaven van haar
grootvader heeft geërfd. Toen ze op zoek ging naar een eigen
invulling daarvan, ontvouwde zich een vision quest die vier jaar duurde en eindigde met een
initiatieritueel door Elders(1) van een inheemse stam.
Inmiddels heeft zij als hedendaags sjamaan een internationale praktijk waarin zij mensen
begeleidt en organisaties adviseert.
Zie: www.astridmarx.com
(1)

S

Elders: Stamoudsten

la…
Sla met madeliefjes en sla op voorraad…

Sla kun je goed combineren met de groene blaadjes van
madeliefjes. Dit is net veldsla.
De bloempjes staan gezellig als eetbare versiering; het oog wil
ook wat.
Deze schattige kropjes biologische bindsla kregen bij mij een
extra kans omdat ik de onderkant van de kropjes in
biologische aarde heb geplant.
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De terracotta pot staat nu binnen en met mooi weer zal ik
deze buiten plaatsen.
Van beide onderkanten heb ik een flinterdun plakje
afgesneden zodat de snede weer vers en groen zag in plaats
van bruin.
We gaan het zien of het inderdaad gaat lukken om hier een
keer of drie sla van te oogsten.
Er is al een duidelijk resultaat zichtbaar, de foto met de
plukjes sla is zes dagen na het planten genomen.
Wie zegt nu nog dat biologische groente duur is? ;-)
Overigens hebben wij deze sla niet alleen rauw gegeten, maar
ook, net als andijvie, fijn gesneden en verwerkt in een
stamppot. Heerlijk was dat!
Volgende keer de meest recente foto van de vorderingen van
de groei.
Anneke
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Kopij voor de volgende Nieuwsbrief?
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Mail Anneke:

Anneke@gezondverstandavonden.nl
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