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Op de drempel naar nieuwe stappen… 
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Inhoud: 
Pagina 1 : Op de drempel naar nieuwe stappen… 
Pagina 3 : Vrij en blij uit de crisis met een nieuwe bank 
Pagina 4 : Oproep 
Pagina 5 : Even voorstellen: Janneke Monshouwer 
Pagina 7 : Wandeling woensdag 5 augustus… een verslagje en een oproep 
Pagina 9 : Radicale remissie 
Pagina 10 : IJzersterke patiëntenrechten! 
Pagina 11 : Project7-blad 
Pagina 14 : Altered Genes, Twisted Truth (Veranderde Genen, Verdraaide Waarheid) 
Pagina 18 : Colofon 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 

© (Foto:) Anneke Bleeker 



Pagina 2 van 18 
 

Hoewel, als we nu naar buiten kijken dan lijkt het eerder oktober of november; het water 
komt met bakken naar beneden en de storm van afgelopen zaterdag is nog overal langs de 
wegen zichtbaar. 
Zoveel takken, halve boomstammen, bomen helemaal omgevallen, oftewel een zielige 
puinhoop en geen juligevoelens. 
Maar, na regen komt weer zonneschijn is een oud gezegde, invloed kunnen wij er allemaal 
niet op hebben en met de natuur valt niet te spotten. 
De mens denkt wel in te kunnen grijpen in de natuur, maar lees dan de door Frank Bleeker 
vertaalde tekst in deze nieuwsbrief met als titel: Altered Genes, Twisted Truth, het 
voorwoord door Jane Goodall. 
De mens kan de natuur niet ombuigen of naar zijn of haar eigen hand zetten en wanneer je 
weet wat men achter de schermen uitspookt dan krijg je daar kippenvel van.  

 
Ik ga definitief het stokje van de Stichting GVA overdragen en wel 

aan John van den Bosch.  
John is spreker voor de GVA. Laatst sprak hij in het Kasteel van 
Schoten, komende september ook weer en in december zal hij 
voor de tweede maal op mijn locatie in Alkmaar spreken. 
Daarnaast kennen verschillende locatiehouders John, omdat zijn 
lezing al diverse malen op de agenda heeft gestaan. 
John gaat deze klus niet alleen klaren; met zes personen totaal 
plus een extra bestuurslid, gaan zij aan de slag. 
Wie dat allemaal zijn maakt John graag tijdens de officiële 
overdracht bekend. 

Waar en wanneer deze overdracht zal plaatsvinden wordt 
uiteraard nog gemeld, maar als je erbij wilt zijn kun je er alvast 

rekening mee houden. Gedacht wordt aan omstreeks eind september. 
Wij zijn heel blij dat John met zijn team de GVA verder groot gaat bouwen. 
Meteen wil ik ook allen bedanken die mij na de vorige nieuwsbrief lieve, leuke en gezellige 
mailtjes hebben gezonden. 
Wij hebben de GVA met heel veel plezier de afgelopen jaren neergezet en maken graag de 
plaats vrij voor anderen met weer andere ideeën, andere kennis omtrent praktische zaken 
als een website en andere zaken die erbij komen kijken. 
Wij zijn aan onze taks gekomen en dan is het risico groot dat alles gaat ‘stilstaan’ omdat er 
geen ruimte voor vernieuwing is en stilstaan is achteruit gaan. 
In het belang van het GVA concept is het daarom goed deze stappen te nemen. 
Maar… wij staan niet met lege handen, integendeel want Project7-blad, waar ik in deze 
nieuwsbrief op terug kom, breidt zich net zo uit als het zevenblad zelf en dat is dus explosief. 
Ondertussen bouwt dat zich op en na de overdracht van de GVA kunnen wij ons daar 
volledig op richten. 
De locatie Alkmaar op de tweede vrijdagavond van de maand blijft onder mijn hoede als 
GVA locatie, in de GVA Nieuwsbrief zal ik een bijdrage blijven leveren en viermaal per jaar 
organiseren we met een aantal personen een middag in het Kasteel van Schoten wat ik ook 
graag blijf doen. 
Dus weg ga ik niet, maar alle andere taken worden overgenomen, er zullen veranderingen 
optreden, nieuwe activiteiten ontwikkeld worden en Frank en ik wensen John en zijn team 
een goede voorbereiding en wij blijven tot die tijd doen wat we altijd al deden. 
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Wie een locatie wil starten mag mij mailen, wie spreker/spreekster wil worden mag mij ook 
mailen en bijdragen voor de nieuwsbrief mogen ook nog steeds naar mij gezonden worden. 
Frank blijft actief achter de schermen naar de locatiehouders toe wat betreft de 
posteraanvragen en bij de overdracht gaat dat allemaal over naar de volgende ploeg. 
Voor wat betreft locatie Alkmaar: de planning tot en met juni 2016 is bijna rond, elke tweede 
vrijdagavond van de maand. 
Wie een overzicht wil ontvangen per mail kan dit bij mij opvragen. 
Wie altijd al de informatie krijgt voor deze locatie krijgt dit automatisch zodra we de lijst 
kunnen maken. 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief en tot de volgende; via ons zul je er nog een paar 
krijgen voor de overdracht een feit is. 
 
Hartelijke groet, 
Anneke  
 
Gaasterland, 28 juli 2015 
 

 
 

VRIJ EN BLIJ UIT DE CRISIS MET EEN NIEUWE BANK 
Voor een Rechtvaardige samenleving en Gezonde economie 
 
Wist u dat er in Nederland een stille (r)evolutie 
gaande is? Ronald Bernard heeft er eind 2010 de 
blauwdrukken voor geschreven. Wat blijkt namelijk? 
Met een eigen bank in bezit, hebben burgers de 
touwtjes weer zelf in handen. Wie de geldstromen 
beheerst, bepaalt veel in onze samenleving. Ronald 
geeft er nu lezingen over. Tijdens deze boeiende 
lezingen laat hij zien, hoe het huidige bankensysteem 
werkt. Door het spoor van geld te volgen komen we 
bij oorzaken en waarheden die tegen het 
onwerkelijke aanliggen. Want wist u dat: 
 
1. De Nederlandse economie zich onderin de top drie 
bevindt, samen met Griekenland en Portugal?  
2. De Nederlandse regering sinds 1980, uitsluitend 
de belangen heeft gediend van multinationals en 
banken?  
3. Het grote geld regeert over Nederland?  
4. De samenleving al vele jaren wordt belazerd en bestolen in een schijndemocratie, waar 
men lak heeft aan de uitspraken van zijn bevolking via een referendum?  
5. De EU Brussel bijna alles bepaalt van wat er in Nederland gebeurt?  
6. De Centrale Bank van Europa de macht heeft overgenomen binnen de EU?  
7. Volgens de BIS (Bank for International Settlements) het huidige systeem zal instorten?  
8. Men tot die tijd onze vermogens zal wegpompen via het ESM (Europees Stabiliteits 
Mechanisme)?  
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Heeft u genoeg hiervan? Mooi, dan nu het goede. 
 
Zoals ons schrijven begon, het kan anders. Heel anders. We kunnen het roer samen 
omgooien, door als samenleving te DOEN. Door weer zelf te bepalen wat er gaat gebeuren. 

Via referendums kiezen voor alles wat we wel willen. Er is een 
burgerinitiatief van professionals dat ons daarbij kan helpen. Stap voor 
stap. Met name De Blije B. Het is een coöperatieve fairtrade bank in 
oprichting. Deze wordt uitsluitend gedragen door vrijwilligers. Ze komen 
uit het bedrijfsleven, universiteiten, financiële wereld en de 
samenleving. 
 
Tijdens het geven van lezingen legt Ronald uit hoe we een verandering 
kunnen bewerkstelligen. Het geeft blij nieuws, uitzicht op positieve 
veranderingen, voorspoed en welzijn voor onze toekomst, kinderen, 

economie, natuur, milieu en meer. Het De Blije B initiatief is van, voor en door mensen! Bij 
10.000 leden wordt de bankvergunning aangevraagd. Voor meer informatie: 
www.deBlijeB.nl 
 
Op de lezing ontvangen reacties 

 Ik was op de lezing en ik ben zeer enthousiast. Ik kreeg een déjà vu, want ik stond ook 
aan de wieg van de oprichting van de Triodos Bank. 

 Erg leuke en inspirerende lezing. Ik wil dat jullie je doelen bereiken. We hebben die 
transformatie van het geldsysteem heel hard en snel nodig. 

 Naar aanleiding van de lezing: ik ben diep geraakt en wil graag meedoen. Liefde 
overwint alles. 

  Ik heb zitten lachen en huilen. Wat een aangrijpende lezing en fantastische oplossingen. 
Er is weer hoop. Dank jullie wel voor alle inspanningen. Ik ga meedoen. 

 Nog veel dank voor de inspiratie die er tijdens de lezing vanaf spatte. 

 Ik merkte tijdens en na de lezing dat veel deelnemers mega-enthousiast zijn. Wat een 
bevlogen man is deze spreker. 

 
Ronald Bernard (1962) is ondernemer. Zijn achtergrond is economie, psychologie, 
bouwkunde en theologie. Als zelfstandige werkte hij 25 jaar in diverse branches. In de 
financiële sector was het vermogensbeheer, valuta- en depositohandel. Hij is kind aan huis in 
menig EU land en staat voor een goed beheer van al het leven. Hij is initiator van De Blije B, 
een burgerinitiatief van professionals. Aldus is er vanuit de samenleving een stille 
onstopbare coöperatieve (r)evolutie gaande. 
Tevens is hij spreker voor de Gezond Verstand Avonden. 
 

 
 

Oproep: 
Lieve medemensen uit binnen- en buitenland, 
  
Ik wil zo graag een grote sympathie-actie van de grond krijgen voor mijn neefje Martijn van 
net 23 jaar. Hij en zijn moeder zijn radeloos.  

http://www.deblijeb.nl/
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Martijn is een mooi jongmens, hoogbegaafd en autistisch (Syndroom van Asperger). Slechts 
enkele mensen begrijpen hem, waaronder zijn moeder. De hulpverlening is er tot nu toe niet 
in geslaagd hem te helpen.  
Martijn is bang, angstig, in zich zelf gekeerd, voelt zich eenzaam en alleen, ziet om zich heen 
anderen een eind maken aan hun leven. Als geen ander realiseert hij zich dat dat niet echt is 
wat ze willen, maar de pijn van binnen is zo groot dat ze helemaal ‘weg’ willen van de pijn. 
Met deze oproep willen wij proberen Martijn nog meer aandacht te geven dan hij nu krijgt 
van zijn moeder. Voor behandelaars is hij doodsbang. Misschien krijgt hij weer wat 
vertrouwen in mensen, als hij hun aandacht voelt, waarneemt. Om dat te bereiken zoek ik 
naar de juiste woorden om jullie hulp in te roepen.  
  
Dit is wat wij graag zouden willen voor Martijn: 
  

 stuur dit bericht door aan iedereen die je maar kent. Als je het op FB wil zetten, fijn! 
Hoe meer mensen hem aandacht geven, hoe groter de kansen voor Martijn. 

 stuur Martijn geen geld, maar aandacht in de vorm van een kaartje, een kort briefje 
(i.v.m. dyslexie) of een tekening/cartoon. 

  
Martijn houdt van pinguïns en dinosauriërs. Hij is dol op geschiedenis en wandelt graag in de 
natuur. Ook vakantiekaarten van over de hele wereld vindt hij prachtig.(Het mag ook meer 
dan 1 kaart zijn ), liefst over de komende tijd verspreid. Graag zelfs!! 
  
Oprechte groet en bij voorbaat dank, tante Thea 
 
Sturen naar:  
Martijn - juli 1992 
o.v.v.: ‘Landelijke actie: liefde voor goede behandeling van een medemens’. 
GGZ  Oss,  
Joannes Zwijssenlaan 123,  
5342 BT  OSS  
NEDERLAND 
 

 
 

EVEN VOORSTELLEN: JANNEKE MONSHOUWER 
Spreekster voor de Gezond Verstand Avonden 
 
In mijn leven heb ik veel met wereldnieuws te maken gehad. Ik heb 
ruim 30 jaar bij de Nederlandse TV gewerkt, waarvan een aantal jaar 
bij het NOS Journaal (en daarna ook als invaller als ze mensen te kort 
kwamen) en ik deed werk voor nieuwsrubrieken en ik maakte 
documentaires.  
 
Later, na een ziekte, in mijn herstelperiode, begon ik te zoeken naar 
echte achtergronden van veel nieuwsberichten waar ik zeer door 
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geraakt was geweest (Koude Oorlog, Moord op Kennedy, Vietnam, Indonesië, 6-daagse 
oorlog in Israël, Suriname, Georgië en de NATO).  
 
Ik vond ook meer feiten over het ontstaan van oorlogen waar Nederland aan deelneemt via 
de NAVO en ook aan meebetaalt als belastingbetaler.  
 
Ik begreep ook niet waarom het in Afrika veel slechter gaat dan 30 jaar geleden, toen ik daar 
veel fondsenwervingsfilms maakte. Als ik ernaar vroeg dan kreeg ik altijd het antwoord: "Dat 
komt door de dictator die daar zit".  
 
Dat antwoord vond ik te gemakkelijk. Dus ging ik zoeken naar de ware oorzaken. In 

hoofdstuk 1 van mijn boek vertel ik hoe het Journaal aan haar nieuws 
kwam (komt) en hoe journalisten als voorlichter/adviseur in de 
regering terecht komen en zo de nieuwsvoorziening beïnvloeden.  
Ook geef ik voorbeelden van het CIA-programma "Operation 
Mockingbird", dat net na WO-2 startte, waarbij journalisten en 
uitgevers werden betaald voor hun diensten: propaganda om 
oorlogen (als toen Korea en Vietnam) erdoor te drukken, enz. en ook 
een Verenigd Europa. 
 
 Europa is ontstaan met behulp van een CIA-programma. Verderop in 
het boek beschrijf ik de twee grootste Nederlandse pensioenfondsen 
die "in de klauwen zitten" van een groot Amerikaans 
beleggingsfonds, waar de meeste pensioengerechtigden niet achter 
staan met de vraag: “Waarom gaan de pensioen uitkeringen steeds 
naar beneden, terwijl er zoveel winst wordt gemaakt met die 

beleggingen?” We hebben nieuwe wetten nodig. 
Ik wilde weten die de baas "speelt" in de wereld, en dat wilde ik zelf uitzoeken (niemand 
napraten).  
 
Ik zocht ook uit hoe de voedsel- en farma-industrieën zijn ontstaan. En over WO-1 en WO-2. 
En veel meer. Zie: www.andernieuws.eu. 
 
Het gaat hier om nieuwe geschiedschrijving die nodig is om inzicht te krijgen hoezeer onze 
maatschappij is "verworden". Ik vraag anderen om ook boeken te schrijven en dit aan te 
vullen of aan te passen. 
  
Het is nodig om de oorzaak te weten en zo de angel eruit te halen om nieuwe stappen te 
kunnen zetten en nieuwe initiatieven te starten zonder in dezelfde valkuilen te stappen.  
 
Hier geef ik lezingen over. 
 
Hartelijke groet, 
Janneke Monshouwer 
Bussum 
www.andernieuws.eu 

 

http://www.andernieuws.eu/
http://www.andernieuws.eu/
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Wandeling woensdag 5 augustus… 
 
Woensdagmiddag 5 augustus staat de volgende wandeling op de agenda. 
Deze zal plaatsvinden in Rijs, Gaasterland (Friesland). 
 

Woensdagmiddag 29 juli wandelden we hier 
ook met belangstellenden uit de provincie 
maar o.a. ook uit Noord-Holland. 
Woensdag 5 augustus wil Arianne Bakker uit 
Amsterdam ook graag meewandelen en haar 
verzoek aan mij was een oproep te plaatsen of 
er wellicht anderen uit of rond Amsterdam zin 
hebben om ook te gaan wandelen zodat zij 
samen de reis kunnen maken. 
Wie interesse heeft kan contact met Arianne 
opnemen: ampo_arianne@hotmail.com 
We starten om 14.00 uur. 
Bijdrage: 10 euro, kinderen tot en met 12 jaar 
2,50 en tot en met 18 jaar 5 euro. 

We zullen ongeveer ruim twee en een half uur aan de wandel zijn, oftewel: we staan ook 
veel stil omdat er zoveel te bekijken en te vertellen valt. 
We lopen via de kruidenwei door het bos naar het 
Mirnser Klif. 
Daarvandaan weer terug naar het startpunt waar je 
een beker thee krijgt. 
 
In de afgelopen periode hebben we ook in Bergen NH 
en Stroe in de kop van NH dit zelfde ondernomen. 
Stroe ligt op het eiland Wieringen en daar kun je de 
planten bekijken die van zilte grond houden zoals o.a. 
het zeekraal, schorrenkruid, spiesmelde, strandmelde, 
zeesla, zeekool, zeepostelein en nog veel meer. 
Eerdaags komen we ook met andere plaatsen want 
het zit er dik in dat we hier in Friesland naar een 
prachtig tuinencomplex gaan waar men planten 
verkoopt, eenvoudige lunches verzorgt en deze 
combinatie wil ik gaan samenvoegen. 
Dan spreken we eerder op de dag af, wandelen langs 
de tuinen, lunchen en wandelen weer verder om 
ergens in de middag weer huiswaarts te keren. 
Het is niet mijn bedoeling elke keer wandelingen in 
eenzelfde gebied op de agenda te plaatsen, een beetje 
spannend mag het zijn. 
En dat is de reden dat ook jij met mij in overleg een 
datum kunt afspreken om bij jou te komen wandelen. 

mailto:ampo_arianne@hotmail.com
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Dan promoten wij beiden deze middag, jij vraagt aan 
jouw bekenden of zij zin hebben mee te doen en wij 
promoten de middag via onze site, agenda en Facebook. 
Als er dan ongeveer 15 tot 20 deelnemers zijn kan ik 
komen, dan zijn de autokosten gedekt en hebben we 
samen een gezellige middag waarbij ik allen graag 
inspireer de maaltijd aan te vullen met dat wat om ons 
heen groeit. 
Jij als gastvrouw/-heer betaalt uiteraard niet de 
gebruikelijke 10 euro en je partner en eventuele kinderen 
met belangstelling ook niet. 
Wij vragen of allen dan bij jou kunnen verzamelen en of je 
een kop thee (liefst van verse kruiden) en/of koffie wilt 
presenteren na afloop. 
 
En dan kan ik ingaan op vragen als… kun je ook bij mij in 
Zutphen komen? 
Kun je bij mij in Brabant komen? Of… ? 
Ja, dat kan allemaal, alleen ik weet geen mooie routes op 
afstand en moet een adres hebben om te verzamelen. 
Bergen is mij bekend, ik heb er gewoond en Stroe 
‘ontdekten’ wij een keer en dan kun je ook al snel wat 
organiseren maar hier vandaan elders een leuk rondje 
bedenken is niet te doen. 
Overal groeit van alles, tenminste als de bermen niet kaal 
gemaaid zijn. 
 
Maar weiden bij bossen en water, of enkele van deze 
voorbeelden, leveren al snel een verscheidenheid aan 
plantengroei op. 
Mocht een dergelijke middag in het water vallen dan 
kunnen we altijd besluiten mijn PowerPoint te tonen en al 
zittend op een stoel ‘wandelen’ we langs vele bloemen, 
wilde groenten, kruiden, bladeren, vruchten en recepten. 
Kortom, als je wilt dan is er van alles mogelijk. 
 
Maar woensdag 5 augustus is de eerstvolgende 
gelegenheid en wat daarna op de agenda komt kun je 
lezen op: www.project7-blad.nl, mijn Facebook (Anneke 
Bleeker) en in de volgende nieuwsbrief van Project7-blad. 
 
Voor 5 augustus aanmelden: Anneke@project7-blad.nl  
 
 

 

 
  

http://www.project7-blad.nl/
https://www.facebook.com/anneke.bleeker.58?fref=tl_fr_box
https://www.facebook.com/anneke.bleeker.58?fref=tl_fr_box
mailto:Anneke@project7-blad.nl
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RADICALE REMISSIE 
De negen speerpunten die een wezenlijk verschil kunnen uitmaken 
 

AANDACHT VOOR EEN NIEUW VERSCHENEN BOEK 
 
Na een wereldwijd onderzoek naar meer dan duizend gevallen van radicale 

remissie - mensen die na een diagnose van een ernstige of zelfs 
terminale kanker volledig genezen zijn - geeft dr. Kelly Turner, 
psychotherapeut en onderzoeker gespecialiseerd in de 
integratieve oncologie, in dit boek de resultaten van dit 
onderzoek. 
Het eindresultaat van dit onderzoek bevat de verbazingwekkende 
inzichten van de negen speerpunten, die dr. Turner bij nagenoeg 
iedere overlevende met een radicale remissie, die ze heeft 
bestudeerd, heeft aangetroffen en een uitleg van hoe de lezer 
deze leefregels zelf kan toepassen. 
Radicale-remissie-overlevers vertellen hun verhaal, waarbij actiepunten aan 
het einde van ieder hoofdstuk de lezer op weg helpen. Dit boek opent onze 

ogen voor wat mogelijk is op het gebied van blijvende genezing, van radicale remissie. 
 
Dit boek is een must voor: 

 Mensen met kanker die met reguliere zorg behandeld worden (chemotherapie, 
operatie en/of bestraling). 

 Mensen met kanker die na de reguliere zorg naar huis zijn gestuurd om te sterven. 

 Mensen met kanker die van reguliere zorg afzien. 

 Mensen met kanker die in remissie zijn en willen voorkomen dat de kanker terug 
komt. 

 Mensen zonder kanker die willen voorkomen dat ze kanker krijgen. 
 
Dit boek toont aan dat het mogelijk is om zelf voor een 'spontane genezing', een radicale 
remissie, te zorgen en je kanker te laten verdwijnen en te voorkomen dat die terugkomt, of 
te voorkomen dat je überhaupt kanker krijgt. 
 
Ik hoop dat kankerpatiënten en hun dierbaren door dit boek met ware verhalen over 
genezingen worden geïnspireerd, net zoals ik geïnspireerd raakte toen ik mijn eerste geval 
van radicale remissie ontdekte. Ik hoop dat ze, door het feit dat sommige mensen tegen alle 
verwachtingen in wél van kanker herstellen, bemoedigd worden. 
 
Dr. Kelly A. Turner 
 
Voor meer informatie: www.radicalremission.com (Engelstalige website) 
 
Uitgegeven door: Succesboeken.nl 
ISBN: 9789079872855 

 

http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872855&PC=4A323B24
http://www.radicalremission.com/
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IJzersterke patiëntenrechten! 
Chris Bartelds spreekt op 25 juni 2015 tijdens de Gezond Verstand Avond in Haule. 
Een verslag: 
 
In eerste instantie had ik maar 2 mensen die zich hadden opgegeven voor de lezing van Chris 
Bartelds over IJzersterke patiëntenrechten (Wilsverklaringen).  
Na een berichtje hierover op Facebook kwamen er ‘wild’ nog een aantal bij, dus zat ik 
opeens thuis met de spreker en toch nog 7 bezoekers. We hadden de primeur: Chris gaf deze 
laatste donderdag van juni hier in Haule zijn eerste GVA lezing aan de eetkamertafel, een 
echt achterkamertjesgevoel. 
 
Chris is een gedreven man, afkomstig uit de verpleging, die al heel wat gezien heeft en daar 
niet mee kon leven als het ware. Zijn stichting Cura Vera heeft het nu zo geregeld dat je je 
wilsverklaring bij hen kunt ‘stallen’, elke 5 jaar kunt herzien als dat nodig is; bovendien 
hebben zij een pasje (net zoiets als je bankpas) met een QR code die door elke hulpverlener 
met een smartphone gelezen kan worden in een noodgeval. Op die manier weten de 
hulpverleners en chirurgen hoe je behandeld en verzorgd wilt worden. Hij beveelt wel aan 
dat je je wensen doorspreekt met je huisarts en je wettelijk vertegenwoordiger 
(partner/kinderen/goede vrienden). Zo neem je je eigen verantwoordelijkheid terug en 
ontlast je op moreel vlak je huisarts. 
 
Chris is gaan onderzoeken wat wettelijk de rechten van een patiënt zijn en hoe je die zo kunt 
vastleggen dat ze ook rechtsgeldig zijn. Hij wist deze droge materie toch zodanig te brengen 
dat iedereen geboeid bleef, met hier en daar een praktijkvoorbeeld en ook inbreng vanuit de 
bezoekers werd gewaardeerd.  
Hij had een tas vol boeken die over dit onderwerp gingen meegenomen en daaruit af en toe 
geciteerd, hij had zijn eigen handleiding voor het opstellen van wilsverklaringen ook 
meegenomen, bijna alle bezoekers hebben er eentje aangeschaft. Ook na de lezing nog 
diverse geïnteresseerde mensen een folder meegegeven. 
 
De stichting Cura Vera is opgericht door Chris Bartelds (gespecialiseerd verpleegkundige en 
zorg-coördinator).  
 
De stichting Cura Vera bevordert de processen, die leiden tot een grotere bewustwording 
van patiënten in de zorg.  
Chris benoemt deze activiteiten met de term: Patiënt, ken Uw Recht!  
Met name richt Chris zich op het ontwikkelen van een wilsverklaring, waarbij de patiënt-in-
spe zich verklaart inzake kwesties als:  

 gewenste en niet-gewenste behandelingen door een arts 

 benutting van de patiëntenrechten, zoals bedoeld in de wettelijke regelingen, vervat 
in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.  

 het (doen) beschrijven van de "life-story" van de patiënt, zodat de behandelende arts 
zijn anamnese kan in- en aanvullen, en een passende diagnose kan stellen, plus een 
door de patiënt gewenste behandelwijze kan inleiden. 

 het beschrijven van de door de patiënt gewenste zorg in de stervensfase. (palliatieve 
zorgbehandelingen)  
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 het zodanig bekend stellen van de behandelwensen van de patiënt, dat deze 
rechtstreeks, via een app plus QR codeblock, door een behandelende arts in de 
spoed-ambulance van 112 kan worden uitgelezen.  

 
Zie ook: www.curavera.nl 
 
Zeer de moeite waard om deze lezingen verder in Nederland te geven, mensen moeten dit 
gewoon weten! 
 
Hartelijke groet,  
Anita Bijma 
GVA Haule  

 

Project7-blad… 
 
Project7-blad verspreidt zich over ons land en bij de zuiderburen. 
Velen hebben in de afgelopen weken hun mailadres aangereikt voor het e-mailbestand voor 
de nieuwsbrief die eens in de maand zal verschijnen. 
Hieronder nogmaals de link naar de eerste versie. 
Aanmelden: Anneke@project7-blad.nl. 
 
We spreken over studiegroepen. 
Er draaien al geruime tijd, zeker twee jaar of iets langer, twee groepen; eentje in Exmorra 
(Friesland) en eentje in Nederweert (Limburg). 
Kennis delen is het uitgangspunt, gelijkgestemden ontmoeten, elkaar inspireren en alles 
draait rond eetbare ‘wilde’ groenten en kruiden, eetbare bloemen, bladeren, vruchten, 
natuurlijke producten, gezond tuinieren, geneeskrachtige planten, kortom er is zo veel wat 
qua onderwerp past om binnen deze groepen te delen. 
 
Wie interesse heeft een groep bij haar of hem thuis van de grond te tillen kan geheel 
vrijblijvend de uitleg bij mij opvragen via bovengenoemd mailadres. 
We zeggen nu… Op naar de 100 studiegroepen!  
De derde zal gaan draaien op de eerste zondagmiddag van de maand in Alkmaar bij de 
volkstuinen waar ik eerder een GVM locatie had. (GVA maar dan middag). 
Deze locatie stop ik onder de GVA-vlag maar neem ik mee naar Project7-blad. 
De reden is dat de sfeer van de kantine bij de volkstuinen uitstekend past bij deze nieuwe 
onderneming en het wijkcentrum, inmiddels verbouwd, juist de allure heeft grote groepen 
te ontvangen voor lezingen. 
 
Met plezier hebben we de middagen steeds ingevuld volgens het GVA-concept maar er zijn 
intussen meer locaties in Noord-Holland en nu ben ik tweemaal gastvrouw voor twee 
verschillende 'takken'. 
Wel zal ik af en toe een lezing op de agenda plaatsen bij deze locatie voor de studiegroepen 
want er zijn een aantal onderwerpen die ook volledig passen bij Project7-blad. 
 

http://www.curavera.nl/
mailto:Anneke@project7-blad.nl
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Actie… 
Toen we ooit begonnen met verontrustemoeders.nl, wat bijna automatisch overging in 
gezondverstandavonden.nl, was ons uitgangspunt: waarschuwen, informatie delen. 
We begonnen geen bedrijf met een bedrijfsplan, nee dat heb ik jaren geleden gedaan toen 
we een pand wilden kopen om in te wonen en mijn bedrijf in te vestigen. 
Dan maak je een plan, denk je zakelijk want er zal winst gedraaid moeten worden wil je in 
dergelijke situaties groeien en blijven bestaan. 
Tijdens deze ‘bedrijven’ van de afgelopen jaren, want qua werk zijn het bedrijven, was dit 
niet het uitgangspunt. 
Nu wij alles afronden en een soort doorstart maken met Project7-blad gaan we wel anders 
van start. 
Informatie delen en in de toekomst initiatieven ondersteunen is nog steeds het uitgangspunt 
maar daarnaast moet alles wel gefinancierd worden. 
Spelenderwijs hebben we afgelopen jaren zelf veel gegeven en onze tijd is helemaal niet in 
cijfers uit te drukken. 
We hebben dit met veel plezier gedaan, we hadden een missie en dan ga je door want je 
doel is groter dan de rest er omheen. 
Producten verkopen heb ik altijd tegengehouden. 
Wanneer je informatie verstrekt dan kun je geen belangen hebben bij producten, ook al zijn 
deze volledig biologisch. 
Overigens is biologisch af en toe ook maar ‘zo, zo’, dus waar sta je dan? 
Een link naar boeken, dat hadden we wel en zullen we bij Project7-blad ook weer 
voortzetten. 
Boeken is algemener, is kennis delen. Daar kon ik wel achter staan, sterker nog ik kan mij 
niet anders heugen dan dat ik een boekenwinkel heel slecht voorbij kan lopen dus ik 
presenteer graag boeken die anderen kunnen helpen. 
De Anastasiaserie is daar ook zo’n voorbeeld van, elke lezing toon ik een boek in mijn 
PowerPoint presentatie en vertel mijn link met deze serie. 
Velen zijn ze gaan lezen, getuige de reacties die ik per mail of live heb gekregen en dan zijn 
dat er in verhouding maar een paar van het grote geheel. 
Wie via de boekenlink op de site inlogt om boeken te bestellen beloont daarmee 
automatisch de website waar deze mogelijkheid wordt aangeboden, vandaar dat we hier 
achter konden staan. 
 
Maar als je geen producten wilt verkopen wat moet je dan? 
Dat was ook altijd het ‘hete hangijzer’, want donaties komen ook niet in groten getale, want 
er zijn zoveel doelen die aan iedereen trekken om een bijdrage, dus je zult moeten delen 
met velen en daar wij niet met collectebussen leuren krijgen we ook geen bijdrage omdat 
men met de collectant te doen heeft ;-) (Of die doelen nu altijd even goed zijn laten we maar 
in het midden.) 
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De verkoop van ansichtkaarten, dat was wel succesvol en dit gaan wij zeker weer herhalen. 
Ansichtkaarten van eetbare gewassen, met een recept op de achterkant van de kaart. Het 
waren groot formaat kaarten en sommigen kochten deze dubbel, om te verzenden en zelf in 
lijstjes op te hangen. 
Deze kaarten lieten we maken van foto’s die ik zelf heb gemaakt want alle foto’s in mijn 
boeken tot heden over dit onderwerp zijn ook van eigen hand dus kaarten laten maken is 
niet zo moeilijk, je moet het even doen. 
 
Fotograferen is ook zo’n product waar geen belangen achter zitten en zo kwam ik op het 
volgende idee. 
Afgelopen week zei ik tegen Frank… Ik heb een idee  
Wie mij langer kent zal in de lach schieten, arme Frank. ;-) 
Maar geloof mij, dit idee valt reuze mee voor hem, sterker nog: het kost hem geen tijd en 
inzet. 
In het verleden heb ik weleens een bruidsreportage gemaakt en andere foto’s op verzoek, 
heel wat anders dan de foto’s die we altijd presenteren maar ook in dat onderdeel heb ik lol. 
En daar was mijn idee: 
Wil jij alleen, samen met je partner, met je familie, kinderen, vrienden, zussen, broers, 
collega’s, het maakt niet uit, op de foto? 
Dan kunnen wij een afspraak maken en in een mooie omgeving maken we een serie van 
rond de 100 foto’s. 
Deze foto’s krijg je als bestand na het fotograferen en daar kun je mee doen wat je wilt. 
Laten afdrukken op fotopapier, op canvas wat tegenwoordig heel trendy en mooi is, je kunt 
van de foto’s kaarten laten maken, kortom, ze zijn dan van jou en jij bepaalt wie ze allemaal 
krijgen. 
Wie naar mij komt, naar een mooie plek hier in de buurt, betaalt voor deze sessie met als 
resultaat plus/minus 100 foto’s: 75 euro. 
Wil je dat ik bij jou kom waar jij dit in een mooie omgeving wilt ondernemen dan kost het 
150 euro plus autokosten. 
De opbrengst is voor Project7-blad. 
Waarom? 
We gaan studiegroepen van de grond tillen daar waar men dat wil. 
De eerste keer zal ik heen gaan, laat ik mijn PowerPoint zien of we gaan buiten kijken wat er 
zoal groeit en bloeit. 
Daarnaast gaan we die middag met de aanwezigen bespreken wat zij zoal kunnen 
presenteren met de groep want alle groepen gaan zelfstandig draaien. 
Wanneer er nu een groep ver van mijn woonplaats wil starten maar het aantal deelnemers 
zal niet mijn autokosten dekken dan hebben we altijd een potje om dit wel te 
verwezenlijken. 
Maar een zaal huren en een middag voor de studiegroepen organiseren is een andere optie, 
oftewel: wij willen een basis creëren om alles door te kunnen laten gaan zonder op 
voorhand zelf te moeten bijspijkeren om dit draagvlak te geven. 
 
Nu heb ik een actie bedacht, onder voorbehoud dat het weer meewerkt, anders verschuiven 
we de dag, maar in principe zijn de volgende datums gereserveerd voor de liefhebbers: 
Dinsdag 4 augustus, donderdag 6 augustus, zaterdag 15 augustus en zondag 16 augustus. 
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De locatie is het Rijsterbos (Gaasterland) en de tijd plannen we samen, we nemen er een uur 
voor. 
In plaats van 75 euro betaal je ter introductie 50 euro op deze dagen. 
Dit om Project7-blad nog sneller te laten verspreiden want gezien de reacties die ik krijg in 
de mail en via mijn Facebook is er een enorme behoefte aan oude kennis omtrent gezonde 
voeding en natuurlijke producten. 
Koken met wilde groenten en kruiden scheelt niet alleen in de portemonnee maar voorkomt 
ook veel klachten en kwalen die we gegarandeerd oplopen via de pakjes en zakjes en vele 
voorverpakte ‘voedingsmiddelen’. 
 
Zin in een rondje fotograferen? 
Mail mij en we plannen een uur in. 
We lopen eerst naar een kruidenwei waar je tussen en bij de bloemen mooie kiekjes kunt 
maken en vervolgens naar het bos naar een paar plekken redelijk dichtbij waar je bij de grote 
oude beukenbomen bijzondere foto’s kunt maken. 
Wie zich aanmeldt krijgt per mail ook enkele tips waar je op moet letten ten aanzien van 
kleding want alles moet wel ‘kloppen’ voor het eindresultaat. 
 
En zo gaan we gestaag verder Project7-blad een boost te geven en wensen we dat door de 
vele groepen die in de loop van de tijd gaan ontstaan men onderling veel initiatieven zal 
ontplooien ten aanzien van gezond koken, moestuin tuinieren, natuurlijke producten maken, 
oftewel we gaan weer terug naar hoe onze voorouders leefden wat dat betreft. 
 
Anneke Bleeker 
www.project7-blad.nl / Anneke@project7-blad.nl  
 
Link naar de nieuwsbrief Project7-blad:  
http://www.project7-blad.nl/2015.07.01-NIEUWSBRIEF-01.pdf 
 

 
 

Altered Genes, Twisted Truth 
Veranderde Genen, Verdraaide Waarheid 

 
Eerder schreef ik in de GVA-Nieuwsbrief over een fascinerend boek 
dat ik had aangeschaft met de veelzeggende titel: Altered Genes, 
Twisted Truth. De schrijver, Steven M. Druker, doet verslag van zijn 
zoektocht naar de wijze waarop in de Verenigde Staten de genetisch 
gemodificeerde voedingsmiddelen op de markt zijn gebracht.  
 
In dit boek wordt het voorwoord geschreven door Jane Goodall, die 
in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw heel bekend werd 
door haar studies van apen. Zij houdt zich echter niet alleen bezig 
met dierstudies, zij zet zich ook in voor het behoud van een leefbare 
wereld voor iedereen. Daarom heeft zij het voorwoord geschreven 
in het boek van Steven M. Druker. 

http://www.project7-blad.nl/
mailto:Anneke@project7-blad.nl
http://www.project7-blad.nl/2015.07.01-NIEUWSBRIEF-01.pdf
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Ik heb dit voorwoord letterlijk vertaald en geprobeerd de essentie van de schrijfster zo goed 
mogelijk te verwoorden. 
 
De komende tijd volgen meer vertalingen. Ik zal me dan beperken tot uittreksels van 
hoofdstukken, omdat ik – helaas – nog geen toestemming heb ontvangen van de schrijver 
om het boek integraal te mogen vertalen. 
 
Frank Bleeker 

VOORWOORD 
JANE GOODALL 

 
Ik kan me nog goed herinneren hoe geschokt ik was 
toen ik hoorde dat wetenschappers erin geslaagd 
waren om de configuratie van de genetica van 
planten en dieren te veranderen. De eerste genetisch 
gemanipuleerde (GG) planten werden gemaakt in de 
jaren tachtig, maar ik heb daarover niet eerder 
gehoord dan in de jaren negentig toen ze voor het 
eerst werden gecommercialiseerd. Het leek een 
schokkende verbastering van de levensvormen van 
de planeet, en het was niet verwonderlijk dat veel 
mensen daarover net zo geschokt waren als ik was – 
en dat deze veranderde organismen bekend werden 
als 'Frankenfoods'. 
 
Er waren in wezen goede, op wetenschap gebaseerde 
redenen om de nieuwe voedingsmiddelen te 
wantrouwen en toch zijn genetisch gemodificeerde 
gewassen in Noord-Amerika en in verscheidene 
andere delen van de wereld verspreid.  

Hoe kwam dit zo? Het antwoord op die vraag is te vinden in Steven Drukers zorgvuldig 
gedocumenteerde boek. 
 
Nadat het verscheidene jaren heeft geduurd om het te schrijven, is het een fascinerend 
maar ook beangstigend boek geworden. 
Ik heb nooit geweten met welke enorme taak de biowetenschappers geconfronteerd 
werden toen zij worstelden om nieuwe genen in een verscheidenheid aan 
landbouwgewassen te introduceren. Hun bedoeling was om ze toxinen te laten 
produceren die insectenplagen zouden moeten afschrikken, of hen in staat te stellen 
herbiciden te weerstaan, enzovoort. Een van de grootste uitdagingen was de noodzaak 
om de verschillende afweermechanismen van planten zelf te overwinnen, die hun best 
deden om het vreemde materiaal af te stoten. 
Een andere was, de vreemde genen te dwingen om te functioneren in een cellulaire 
omgeving waarin zij gewoonlijk inactief zouden blijven. Het is een bewijs van de 
menselijke persistentie en vernuft dat dit de wetenschappers eindelijk gelukt is! 

 
Maar de her-geconfigureerde planten die zij uiteindelijk maakten waren, zoals Druker 
zeer boeiend weet uit te leggen, in een verscheidenheid van manieren anders dan hun 
ouders; en van meet af aan hebben veel gekwalificeerde wetenschappers hun 
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bezorgdheid geuit over de veiligheid van de nieuwe gewassen voor zowel het milieu als 
de gezondheid van mens en dier.  
 
Hij toont verder aan dat dit zeer reële verschil tussen GG planten en hun conventionele 
tegenhangers een van de fundamentele waarheden is die de voorstanders van 
biotechnologie hebben getracht te vertroebelen. Als onderdeel van het proces, 
schilderden zij de verschillende problemen af als de onwetende meningen van verkeerd 
geïnformeerde individuen en ridiculiseerden zij ze niet alleen als onwetenschappelijk, 
maar ook als anti-wetenschap.  
Vervolgens gingen zij aan de slag om het publiek en de overheidsambtenaren ervan te 
overtuigen, door de verspreiding van valse informatie, dat er een overweldigende 
consensus was van deskundigen, gebaseerd op solide bewijs, dat de nieuwe 
voedingsmiddelen veilig waren. 
Dit is, zoals Druker aangeeft, duidelijk niet waar. 
Als we verder door de hoofdstukken gaan, kunnen we lezen hoe de voorstanders van 
genetische manipulatie standvastig hebben volgehouden dat de gewassen die door deze 
radicale technologie in wezen gelijk zijn aan die van waaruit zij voortgekomen zijn, dat 
het proces geweldig nauwkeurig is en dat het GG voedsel daarom zelfs als iets veiliger 
gezien kan worden dan hun traditioneel geteelde 'ouders' – terwijl er in feite een 
aanzienlijke ongelijkheid is, het proces verre van nauwkeurig is en de risico’s groter 
zijn, met name het risico van het creëren van onverwachte giftige stoffen die moeilijk 
op te sporen zijn. 
Druker beschrijft hoe ongelooflijk succesvol de biotechnologie-lobby geweest is – en de 
mate waarin het grote publiek en de beleidsmakers bij de overheid zijn misleid door 
het slimme en methodische verdraaien van de feiten en de verspreiding van vele 
mythen. Bovendien lijkt het erop dat een aantal gerespecteerde wetenschappelijke 
instellingen, evenals vele vooraanstaande wetenschappers, medeplichtig waren aan 
deze meedogenloze verspreiding van desinformatie. 
 
Hoofdstuk 5 laat zien hoe de belangrijkste stap in de commercialisering van GG voedsel 
plaats kon vinden door ongelooflijk slecht beoordelingsvermogen – zo niet regelrechte 
corruptie – van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Deze 
regelgevende instantie wordt verondersteld ervoor te zorgen dat de nieuwe 
toevoegingen aan levensmiddelen veilig zijn voordat ze op de markt komen, en het had 
de verantwoordelijkheid om te eisen dat de veiligheid van GG voedsel via standaard 
wetenschappelijke testen werd bewezen. 
Maar uit informatie die Druker door middel van een rechtszaak uit de bestanden van 
het agentschap los wist te krijgen bleek, dat het kennelijk de bezorgdheid van haar 
eigen wetenschappers negeerde (en versluierde) en vervolgens de federale richtlijnen 
en haar eigen reglementen voor het toelaten van GG voedsel schond door toe te staan 
dat GG voedsel zonder enige test ook op de markt kon worden gebracht.  
Het bewijsmateriaal toont verder hoe het agentschap de consument verzekerde dat GG 
voedingsmiddelen net zo veilig zijn als de natuurlijke – en dat hun veiligheid wordt 
bevestigd door solide wetenschappelijk bewijs – ondanks het feit dat het wist dat 
dergelijk bewijs niet bestond. 
Druker stelt dat het deze fraude is geweest waardoor de GG voedingsmiddelen-
onderneming echt in een stroomversnelling geraakte. En hij beweert dat deze fraude het 
publiek en het Congres zal blijven misleiden, ondanks het feit dat dit in de rechtszaak die 
hij geïnitieerd heeft, grondig blootgelegd werd. Zijn beschrijving van de procedure rond 
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deze rechtszaak was voor mij een van de meest verbazingwekkende en alarmerende 
passages van het boek. 
 
En wat te denken van de rol van de media? Hoe is het Amerikaanse publiek grotendeels 
in het duister gehouden over de realiteit van GG voedsel – zelfs in die mate dat tot voor 
kort een overgrote meerderheid van de bevolking niet eens wist dat zij het regelmatig 
consumeren? 
Druker beschrijft in hoofdstuk 8, hoe de mainstream media zeer selectief zijn in wat zij 
melden – en hoe zij consequent nagelaten hebben, informatie die bezorgdheid over 
deze gemanipuleerde producten zou kunnen veroorzaken, naar buiten te brengen. 
Bovendien toont Druker aan dat het beleid dat door de mediamagnaten opgelegd werd, 
in zijn woorden, "niet alleen selectief, maar ook onderdrukkend was." En hij beschrijft 
een aantal dramatische gebeurtenissen waarin de artikelen van journalisten die 
probeerden de verontrustende feiten aan het licht te brengen, door het kader veranderd 
of helemaal vernietigd werden. Het is dus niet verwonderlijk dat het Amerikaanse 
publiek en een groot aantal belangrijke besluitvormers van mening zijn dat er geen 
gegronde redenen tot bezorgdheid hoeven te zijn met betrekking tot GG voedsel. 
 
Persoonlijk ben ik Steven Druker dankbaar voor het schrijven van dit boek. Het is een 
monumentale taak geweest en het boek weerspiegelt de vurige wens van een man met 
een echte wetenschappelijke geest, om zo nauwkeurig mogelijk de waarheid achter de 
onjuiste voorstellingen van de waarheid te onthullen. 
 
Niettemin, ondanks zijn integriteit, kan Veranderde Genen, Verdraaide Waarheid felle 
kritiek verwachten van degenen die het GG-voedselwaagstuk bevorderen; en, net als 
allen die proberen om de onderste steen van deze gok boven te krijgen, zal de auteur 
waarschijnlijk aangevallen en gebrandmerkt worden als anti-wetenschap en anti-
vooruitgang.  
Maar het lijkt me dat het niet degenen die op de problemen van deze risicovolle 
onderneming wijzen, anti-wetenschap zijn: het is compleet andersom. Toch zal Druker 
vrijwel zeker worden onderworpen aan dezelfde soort kritiek als die geuit werd tegen 
Rachel Carson toen ze in 1962 Silent Spring (Stille Lente) publiceerde. 
 
Ik denk dat het belangrijk is dat je dit boek zorgvuldig leest en zelf beoordeelt hoe 
stevig het is geworteld in feiten en logica. Je kunt heel goed tot dezelfde conclusie 
komen als ik: dat Steven Druker de traditie van goede wetenschap handhaaft. Lees dan 
een aantal door pro-GG wetenschappers geschreven boeken en artikelen – met name 
een aantal van vooraanstaande biologen – en je kunt zomaar concluderen dat hun 
normen vaak aanzienlijk tekort schieten. 
In feite wijst hij op een aantal gevallen waaruit blijkt dat dergelijke publicaties ronduit 
misleidend zijn, waarbij genetische manipulatie op een misleidende manier 
weergegeven wordt, maar waarbij zelfs een aantal fundamentele kenmerken van de 
biologie verkeerd weergegeven worden.  
Alhoewel deze wetenschappers misschien echt geloven dat GG voeding de oplossing 
voor de honger in de wereld zou kunnen zijn, blijkt dat veel van hen de voordelen van 
deze voedingsmiddelen enorm overschatten.  
Zelfs als deze producten geen hoger risico zouden inhouden is het twijfelachtig of ze 
ondervoeding aanzienlijk zouden kunnen verminderen, of de grote problemen van de 
landbouw zouden kunnen oplossen. 
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Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
Geïnspireerd geraakt? Ook interesse om Gezond Verstand Avonden te organiseren?  

Andere vragen? Uit het bestand? 
 

Mail Anneke:  Anneke@gezondverstandavonden.nl 
 

Hoewel dit boek een verhaal vertelt dat in veel opzichten verontrustend is, is het 
belangrijk dat het eindelijk is verteld, omdat er zoveel verwarring is verspreid en er 
kennelijk zo veel belangrijke beleidsmakers zijn misleid. 
Gelukkig laat het laatste hoofdstuk zien hoe het verhaal een happy end kan hebben en 
het wijst duidelijk de weg naar realistische en duurzame oplossingen waarbij geen 
genetische manipulatie betrokken is. Dus, net zoals mijn eigen boeken bedoeld zijn om 
hoop te geven, is dit boek uiteindelijk ook hoop-inspirerend. Het beschrijft niet alleen 
een aantal fouten die we hebben gemaakt, maar ook hoe die op creatieve en leven 
ondersteunende manieren kunnen worden verholpen. 
 
Druker heeft, zonder twijfel, één van de belangrijkste boeken van de laatste 50 jaar 
geschreven en ik dring er bij iedereen die ik ken, die geeft om het leven op aarde en de 
toekomst van hun kinderen en kindskinderen op aan om het te lezen.  
Er is nog een lange weg te gaan in de richting van het wegnemen van de verwarring en 
misleiding die is veroorzaakt met betrekking tot het genetische manipulatie proces en 
het voedsel dat het produceert.  
 
Voor mij is Steven Druker een held. Hij verdient op zijn minst een Nobelprijs. 
 

- Jane Goodall, PhD, DBE en Vredesboodschapper van de Verenigde Naties 
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