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Moeder Natuur laat weer andere kanten zien… 
 
De natuur verandert, de kleur van het licht, vruchten en zaden zijn zichtbaar, we zien het na-
jaar om zich heen grijpen. 
Elk seizoen heeft zijn bekoring en Moeder Natuur volgt alle veranderingen die nodig zijn voor 
balans, om het voorwerk te doen voor enkele maanden later.  
Denk aan de zaden die er nu zijn, deze ontkiemen weer op een later tijdstip. 
Alles zit zo ingenieus in elkaar en zo is het ook heel normaal dat we om ons heen kijken naar 
dat wat we kunnen scoren aan ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen. 
Besef dat onze voorouders 35.000 jaar geleden geen winkels bezochten, geen grootgrutters 
kenden waar je eigenlijk alle etiketten moet lezen om dan tot het besef te komen dat je heel 
veel beter kunt laten staan. 
We roepen het al jaren, wellicht gaat het in de komende weken meer landen waar wij al jaren 
op wijzen. 
Niemand hoeft honger te lijden, iedereen kan elke dag genoeg scoren om zijn of haar potje te 
koken. 
Klinkt dit gek? 
Nu wij in zuidelijk Hongarije wonen en daar zien wat er allemaal in de natuur groeit is het heel 
triest om te zien dat velen hier beïnvloed zijn door de grootgrutters die je overal tegenkomt. 
Van oorsprong staan de mensen hier dicht bij de natuur, maar het is logisch dat ook zij datgene 
wat men via grote winkels presenteert niet negeren kunnen.  
Toen wij in de jaren 80 een aantal malen in voormalig Joegoslavië waren geweest, waren daar 
geen grote winkelketens die in Nederland ook al jaren ‘heel gewoon’ zijn. 

Maar toen we in 2019 door een groot stuk reisden kwa-
men we de winkels, beginnen met een A en een L, wer-
kelijk overal tegen, zelfs tot op het kleine schiereiland 
Krk.  
Wat we ook zagen was dat de mensen veranderen, 
overgewicht is geen toevalligheid maar zeer opvallend. 
Dat zien we hier ook. Maar we zien ook de producten 
die grootschalig voor handen liggen. 
Gelukkig zijn er nog wel mensen die inmaken en leven 
volgens oude tradities en dat is heel fijn om te zien. 
Wat ook zo bijzonder is, is het feit dat we heel veel in 
de vrije natuur zien wat iedereen kan oogsten. 
Appels, pruimen, kersen, walnoten, vijgen en meer. Zo 
veel, maar helder is het dat dit niet gebeurt. Jazeker we 
zien wel dat mensen oogsten maar er is veel meer, zo 
veel, ongelofelijk. 
En toch… het is vreemd deze heerlijkheden te zien lig-
gen bij al die grootgrutters terwijl men het zo voor het 
grijpen heeft. 
 
We kunnen ons best redden als het om biologische 
producten gaat maar een mooie natuurwinkel zul je 
niet snel vinden. 
Maar… voor alles is een oplossing, toch? 
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We kijken met plezier naar wat er allemaal in onze tuin opkomt en we hebben over de afge-
lopen paar maanden al heel wat ‘wilde’ groenten, kruiden en eetbare bloemen gescoord. 

 
Melde is familie van spinazie. 
Biologische spinazie heb ik nog niet ge-
zien. 
Maar… melde, lieve hellup, we konden het 
hele dorp wel voeden. 
En dat is echt niet overdreven want ons 
huis staat in een heel klein dorpje. We 
hadden echt iedereen wel een maaltje 
kunnen geven. 
 
Gezien wat zich allemaal aan het ontwik-
kelen is, de energieprijzen te belachelijk 
voor woorden zijn, en velen al treffen of 
gaan treffen, is het heel belangrijk je eigen 
energie hoog te houden, daar boven te 
staan en je niet gek te laten maken. 
 
Vitamientjes heb je nodig, bouwstenen, 
goede voeding. En goede voeding kun je 
ook nog kosteloos scoren. 
Daarom een aanbieding van cursusdelen 
die we sinds augustus 2021 elk weekend 
verspreid hebben onder de deelnemers 
die hier voor kozen. 
Je kunt zelf uitkiezen welke planten je wilt 
ontvangen, lees maar in deze nieuwsbrief. 
We blijven het roepen, we schreeuwen 
van de daken: ‘Geniet van dat wat voor je 
voeten groeit!’ 

En de gezelligheid is snel geschapen met eetbare bloemen wanneer je de tijd hebt om alleen 
of samen met anderen de tijd te nemen voor de maaltijd. 
Allemaal kosteloos. 
Moeder Natuur is ook daarin heel gul. 
 
De cursus blijven we delen tot in de zomer van 2023. 
Daarover ook meer in deze nieuwsbrief. 
En ja wij beleven genoeg maar ook daar meer over en een andere manier van het delen van 
onze verslagen. 
We grepen in omdat is gebleken dat velen nieuwsgierig zijn; ook deze kant op willen komen, 
nu kan eenieder dat wat wij hebben gedaan, beleefd hebben, van plan zijn en delen wat van 
belang kan zijn, allemaal achter elkaar opzoeken en lezen. 
Samen met anderen is deze nieuwsbrief weer tot stand gekomen. 
Daar zijn we blij mee. 
Samen delen, samen zaaien, samen oogsten! 

 

 
Melde, familie van spinazie 
 

 
Zeker drie meter hoog, die melde 
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Geniet van datgene wat Moeder Natuur je aanreikt! 
Weet dat dit heel veel is. 
Juist nu zouden alle huishoudens gericht moeten zijn op dat wat dicht bij het eigen stoepje 
groeit. 
Wij blijven pogingen wagen om deze oude kennis te delen. 
Wij genieten er zelf volop van. 
 
Geniet van deze nieuwsbrief en tot de volgende waarin Barbera weer het stokje overneemt 
om deze ruimte te vullen. 
Samen met anderen wensen we velen te laten genieten in de eigen omgeving van het vele 
wat zo mooi en goed voor ons is. 
 
Hartelijke groet, 
Anneke   
 
Hongarije, 17 september 2022 
 
 

 
Onze tuin in zuidelijk Hongarije 
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De Wilde Wel Genieten Column 
 
Misschien hobbel ik een beetje achter de feiten aan met mijn schrijfsels, omdat het inmiddels 
september is. Doch ik heb nog zoveel leuk zomernieuws, dat ik u, lezer niet wil ontzeggen. 
 
Voor Juniper, mijn miauwende viervoeter, zaai ik met enige regelmaat biologisch vers tarwe- 
en roggegras op mijn balkon. Een aantal van deze halmen zijn uitgegroeid en gevuld met rogge 
en tarwe. In augustus heb ik – als meditatieve oefening – ten behoeve van leren prioriteiten 
stellen, het kaf van het koren gescheiden.  
Met andere woorden monnikenwerk, of – in mijn geval – nonnenwerk. 
 
Vervolgens heb ik in de gevorderdencursus ook nog zaadjes uit mijn lavendel gefriemeld. En 
wel bij +25 graden Celsius!  
Petje af voor mezelf, hoewel men die met de zomerse zonsterkte beter ophoudt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allerlei zaadjes heb ik geoogst en deze in zakjes gedaan, zodat ik onder andere hier om het 
appartement heen nog wat kan rondstrooien in de hoop op een bloemenzee waar dan ko-
mende lente en zomer weer veel blije bijen en ander gezoem op visite mag komen. 
 
Een van de aspecten die me blijft verbazen – en mij daarmee tevens vraagtekens blijft zetten, 
bij waarom het toch mogelijk is dat er zoveel levende wezens honger lijden op deze aarde en 
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wij mensen zo’n puinzooi van de natuur maken – is de ware overvloed die de natuur ons 
schenkt.  
Laten we hopen en vertrouwen dat wij in de komende periode hierin een verandering mogen 
bewerkstelligen.  
 
De Hoorn des Overvloeds manifesteert zich welbeschouwd vlak voor je neus! 
 
Dinsdag 13 september 2022 –   
 

  
 

Melde in de hoofdrol 
 

 
 
Melde, familie van spinazie en in vele varianten te plukken. 
Boomspinazie valt ook onder deze groep.  
Melde is gezond, we worden ermee overspoeld en wat kun je dan beter doen dan plukken en 
consumeren? Dit voorbeeld is ter inspiratie bedoeld. 
Melde en champignons roerbakken, daar eieren bij  doen en verder laten garen. 
Heerlijk!  
Maar melde kan ook in vele andere gerechten verwerkt worden. 
Pasta gerechten, soepen, pizza's, hartige taart en overal waar je bladgroente in verwerkt. 
Melde... kijk er eens anders naar.  
 
Anneke   
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Melde in de tuin Een bosje geplukt 

  
Gesneden en in de pan Gesneden champignons erbij 

 
Eet smakelijk 
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Boek van de maand 
 
Als je theemengsels maakt zoals wij met een groep hebben gedaan is het ook leuk om ons 
meer te verdiepen in de geneeskrachtige werking van kruiden en planten waar je thee van 
kunt zetten en theemengsels kunt maken. 
Dit boek lijkt me voor een ieder interessant. 
 

Compleet handboek Heilzame thee van geneeskrachtige kruiden en 

planten 

De beste plantensoorten verzamelen, drogen en mengen - 
Meer dan 90 recepten voor de meest voorkomende klachten  
Michaela GIRSCH 
 
Heilzame plantenthee vol waardevolle stoffen kan een hele 
reeks klachten en ziekten genezen of verlichten. In dit boek 
ontdek je hoe planten werken en hoe je eenvoudig thee-
mengsels op maat kunt samenstellen. 
- In de uitgebreide inleiding lees je hoe je medicinale plan-

ten op de juiste manier verzamelt en droogt of hoe je bij 
het kopen de beste kwaliteit vindt. 
 

- Met gedetailleerde beschrijvingen van de belangrijkste 
geneeskrachtige planten: Wat doen ze? Waar zijn ze te 
vinden? Wanneer kunnen ze het best worden geoogst? 
Hoe wordt er thee van gemaakt? 
 

- Meer dan 90 kruidentheemengsels tegen veelvoorko-
mende dagelijkse klachten: maag-darmproblemen, verkoudheid, hoofdpijn, huidaandoe-
ningen, slechte bloedsomloop en nog veel mee 

 
Dit boek is te bestellen via onze partnerlink 
https://www.succesboeken.nl/book/9789044756869?pc=427870AA 
 
 
We blijven het herhalen. 
Heb je interesse in dit boek of andere boeken dan kun je deze via onze partnerlink bij succes-

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

  

https://www.succesboeken.nl/book/9789044756869?pc=427870AA
https://www.project7-blad.nl/?page_id=53
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Theemengsels en kruidenzout 
 

 
 

Zelf theemengsels en kruidenzout maken. Zo leuk om te doen. 
Anneke Bleeker doet dit al jaren, vorig jaar ben ik er mee be-
gonnen om te verkopen op onze gezamenlijke volkstuin bij 
ons in het dorp.  
 
Voor de groep die op regelmatige wijze bij elkaar komt heb-
ben we eind juni afgesproken dit op de agenda te zetten. Juli 
en augustus van alles verzamelen en drogen zodat we eind 
augustus met elkaar een theemengsel en een kruidenzout 
kunnen maken. Er is van alles in het theemengsel gegaan. 
Van brandnetelblad, braamblad, aardbeienblad tot weeg-
breeblad, blad van de gingko biloba, vrouwenmantel, mei-
doorn, daslook en nog veel meer. 
In een grote schone bak hebben we al het groen verzameld, 
dit is de basis voor de thee.  
Het beste kun je bv brandnetel als ‘hoofdsoort’ aanwijzen en 
zorgen dat dit ca 50% van je theebasis is. 
 
In een 2e bakje hebben we de gedroogde bloemen verzameld 
zoals de goudsbloem, rozenblaadjes en rozenbottels, vlier-
bloesem, komkommerkruid, de bloemen van de smeerwortel 
en zo nog een paar. 
In een 3e bakje citroenmelisse, (peper)munt, hondsdraf en ge-
droogde appel. 
En zo 2 combinaties gemaakt. Elk kon een potje vullen met 
een dikke bodem bloemenmengsel en aanvullen met de basis 
uit de grote bak en een 2e potje vullen met het citroenmelisse- 
appel mengsel en aanvullen met de basis uit de grote bak. 
Of dit bij iedereen goed is gegaan valt te betwijfelen, iedereen 
is in ieder geval wel met thee naar huis gegaan. 
 
Ook hebben we nog kruidenzout gemengd met als basis Kel-
tisch zeezout aangevuld met onder andere gedroogde heer-
moes, salie, rozemarijn, oregano, marjolein, kattenkruid. 
 
En zelf maak ik voor de verkoop op de volkstuin kruidenzout 
a la profumato, is een Italiaans kruidenzout. Ik droog de knof-
look, salie en rozemarijn en dit wordt gemengd met Keltisch 
zeezout. Heerlijk over gebakken aardappeltjes, je gekookte ei-
tje en zeg het maar. 
Ik heb heel veel salie en rozemarijn gedroogd en voor elk 
groepslid een potje met dit kruidenzout gevuld.  
 
We kunnen weer even vooruit en het idee is natuurlijk dat de 
groepsleden ook zelf gaan drogen en eigen theemengsels en 
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Anneke heeft ons verrast met een 
zelf gemaakt cadeautje, een pot pos-
telein op azijn uit Hongarije meege-
nomen.  
Een volgende keer kunnen we er wat 
van bij ons eten doen. 

kruidenzout gaan maken. Je kunt drogen in een droogoventje. 
Wat ook heel leuk is om te drogen in een droognet.  
 
En het hoeft echt niet zo uitgebreid als wij nu hebben gedaan. 
Voor de verkoop van theemengsels op de volkstuin droog ik 
als basis brandnetel, braamblad, aardbeiblad, framboosblad, 
druivenblad en nu heb ik ook vijgenblad gedroogd.  
En dit wordt dan gemengd met wat ik aan bloemen of besjes 
kan vinden bijvoorbeeld goudsbloemen, rozenblaadjes, ro-
zenbottels, blad en bloem van kaasjeskruid, vlierbloesem, 
vlierbessen, Oost-Indische kers en in het najaar weer ge-
droogde appel.  
 
Deze middagen zijn zoals 
we vaker zeggen goud 
waard. We hebben twee 
groepen samengevoegd, 
de ‘praatgroep’ en de ‘doe 
groep’, zoal iemand het zo 
mooi verwoordt. 
We praten het eerste uur 
over wat we zoal tegen ko-
men, wat ons dwars zit, 
over wat er in de wereld ge-
beurt en dan gaan we aan 
de slag met iets maken, iets 
doen.  
In principe neemt iedereen wat mee en hebben we bij de kof-
fie/thee wat lekkers en sluiten we af met een kop soep, een 
broodje deze keer ook een grote ovenplaat met nachos. Er is 
meestal wel iemand die wat fruit of tomaten meeneemt.  
De gastvrouw zorgt voor koffie/thee en water met een 
smaakje. Deze keer met brandnetel, appel, een courgette-
bloem en  rozenblaadjes 
Zelf heb ik extra waterkefir gemaakt en een aantal liters mee-
genomen en 4 leden van de groep een potje waterkefirkorrels 
mee kunnen geven. Waterkefir is een heerlijk fris drankje.  
 
En zo zijn deze middag vitamientjes voor iedereen en gaan we 
letterlijk en figuurlijk weer gelaafd en verkwikt naar huis. 
Volgende keer gaan we rietvlechten. Ook weer leuk, be-
nieuwd wat we gaan maken. 
 
Barbera 
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Zonnebloemen...  
Wil je nog steeds niet-biologische olie? 

 
 

   
Zonnebloemolie, op zich al het bespreken waard want zo goed is dat niet voor een mens. 
Zonnebloempitten is wat anders dan de geperste olie, maar daar gaat het nu even niet om. 
Zonnebloemen.  
Ze zijn werkelijk PRACHTIG! 
Bloemen waar je met plezier naar kunt kijken en als je dan bedenkt uit welke kleine zaadjes 
deze komen is het nog meer bijzonder.  
 
Sinds ons vertrek 7 mei naar Hongarije zagen wij de zonnebloemen opkomen, mooie groene 
velden met blad, met knoppen tot in volle bloei.  
Tot zover niets mis mee en ik liet mij meerdere malen verleiden om foto's te maken in een 
veld met mooie zonnebloemen. 
Dus… ho stop, uitstappen en fotograferen.  
 
Tijdens één van onze reizen 'op een heen en weertje' naar Nederland genoten we van de vele 
gele velden die in heuvelachtig landschap als gele golvende zeeën zagen.  
Geweldig, we genoten volop. In Slowakije zagen we ze niet maar daarna in Tsjechië wel en in 
Duitsland zo hier en daar ook nog.  
Imposante gele velden.  
 
MAAR… er kwam een grauwsluier over de meeste van deze velden. 
Wat denk je? 
Op een bepaald moment dan gaat er gif overheen (zal dit al niet eerder ook gebeurd zijn?), dit 
helpt het proces bevorderen om ‘goed’ en snel te kunnen oogsten. 
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We zagen vele velden in no-time zwart worden.  
De pitten worden gebruikt om olie uit te persen. 
Lust jij nog zonnebloemolie die niet biologisch is? 
 
Denk aan de aardappelen. 
Zelfde verhaal. 
En weet je wat onze gedachten waren bij al die zwarte velden? 
Het lijkt wel of het ‘mensen’ zijn die naar de slachtbank lopen.  
Met gebogen hoofd, de ‘armen’ langs het lichaam. 
 
Die gedachte kwam bij ons op bij het zien van de vele zielige zonnebloemen. 
We zien nu nog dagelijks een veld als we naar ons huis rijden waar we nog aan het werk zijn 
waar de bladeren nog niet pikzwart zijn en de bloemen staan nog steeds, wel bruin maar toch 
anders. 
Zal dit dan een biologische veld zijn? 
Wij denken van wel. 
 
Zonnebloemen. 
Zeker weten dat ik volgend jaar samen met mijn camera weer zal zwichten maar toch is de 
glans er vanaf. 
Massa industrie is de achterdeur uit! Dit gaat ten koste van onze gezondheid. 
 
Anneke    
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Natuurlijk geïnspireerd scheurkalender 2022 
 

 

Iedere maand plaatsen wij hier een of twee pagina’s uit de Natuurlijk 
geïnspireerd scheurkalender van Ity Busstra-te Velde. 
Dit is een mooie, dikke scheurkalender met diverse onderwerpen die allemaal de 
Natuur als bron hebben. Denk aan: De Natuur als Reisgenoot, als Energie-bron, 
als Stiltebron, als Heler, als Spiegel, als Symbool, als…  
 
 

zaterdag 
 
 
 

WEEK 35 

 
 

3 
september 

 
DE NATUUR ALS STILTEBRON | SFEERIMPRESSIES 

 
 
 
 
 

September 
 

Rijpen en vieren  
Nabloeien en zaad geven 

Plukken en rapen 
Dromen verzamelen 

Oogsten en delen 
Opwarmen 
Uitvliegen 

Herfstige tinten 
Omzien en loslaten 

Verrijken 
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Zonnebril en biofotonen 
 
Een alinea in nieuwsbrief #08  van Juglen 
Zwaan trok mijn aandacht.  
Hij schreef over het dragen van zonnebrillen 
en het gevaar van UV-stralen, vooral bij kin-
deren. Daarnaast stuurde een collega mij een 
interview  met wijlen dr. Hans Moolenburgh 
uit 2013 met Tijn Touber.  
Toen herinnerde ik mij dat ik een verslag van 
de lezing bij St. Inzicht in Joure in mijn archief 
had van 2015, waar ik dr. Moolenburgh in le-
venden lijve nog heb mogen ontmoeten (on-
deraan dit artikel kun je het verslag downloaden van de doventolk die toen aanwezig was).  
Het gaat over ‘kindergeneeskunde toen en nu’ en is de moeite waard om te lezen en door te 
sturen naar anderen die kinderen hebben, voor de keuze van kindervaccinaties staan of an-
dere zaken die met zwangerschap hebben te maken. 
 
Deze zaken samen brachten mij naar het thema fotonen (ook wel biofotonen genoemd).  
Het is een onderdeel van de kwantumfysica, de wetenschap die het kleinste deeltje op na-
tuurkundig gebied bestudeert. Ik herinnerde mij, dat dr. Moolenburgh zo helder uitlegde 
waarom het licht zo belangrijk is voor onze gezondheid.  
Het artikel van Juglen triggerde mij, omdat het dragen van een zonnebril de fotonen die via 
de ogen horen binnen te komen, juist tegenhoud.  
Heel veel mensen weten dit niet. Daarom schreef ik Juglen een mailtje en stuurde het verslag 
van dr. Moolenburgh mee. 
Ik schreef ook dat ik liever een hoed of pet opzet i.p.v. van een zonnebril, behalve als ik in de 
auto rijd. Onze kinderen droegen vroeger met zonnig weer ook altijd een petje.  
Zelfs op het water draag ik liever een pet dan een zonnebril. Alhoewel als ik in de boot lees 
dan draag ik hem weer wel vanwege het reflecteren van zonlicht op het witte papier van het 
boek. Zelf ben ik dus veel minder de zonnebril gaan dragen. 
 
Juglen bedankte mij voor het interessante artikel van dr. Moolenburgh en was in eerste in-
stantie in het begin ook tegen het dragen van een zonnebril en zelfs zonnebrandcrème.  
Maar na het lezen van honderden studies en casussen van mensen die serieuze gezondheids-
schade hebben opgelopen was hij milder geworden.  
Hij schreef: “We hebben zonlicht nodig, maar een overmaat kan wel degelijk voor huidkanker 
en beschadiging van de retina zorgen.” Over zonnebrandcrème schreef hij ook een artikel. 
Daarom was hij afgestapt van het OF denken en omarmt nu het EN denken.  
“Zo krijgen we genoeg vitamine D en fotonen binnen, maar beschermen we ook het DNA in 
de cellen.” Daarmee ben ik het van harte eens. 
 
Waarom is het licht zo belangrijk voor ons? 
Fotonen komen uit de zon of via de zon en geven vitaliteit aan ons. Maar ze geven ook struc-
tuur en weten hoe het lichaam zich moet vormen. Ze geven instructies aan onze cellen. Dr. 
Moolenburgh spreekt over 4 poorten waardoor fotonen bij ons binnenkomen. 
 

https://preview.mailerlite.com/h1p2w7z0z8/2011437920623264894/d6c4/
https://helenopnatuurlijkewijze.nl/activiteiten/#Interview-dr-Hans-Moolenburgh
https://www.ahealthylife.nl/10-natuurlijke-zonnebrandcreme-alternatieven/
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1. De ogen 
Ingevangen door een donkere laag pigmentcellen in de ogen stroomt het verder het lichaam 
in. Helaas niet meer zoveel als vroeger i.v.m. chemtrails en sluierbewolking, veelvuldig dragen 
van zonnebrillen en dat we veel binnen zitten achter glas. 
 
2. De huid 
Via de huid wordt het licht opgenomen, maar dan moeten we niet altijd smeren met zonne-
brandcrème. Vooral niet die met te veel chemische middelen (lees ook even het artikel van 
Juglen daarover met tips). 
 
3. De ademhaling 
Daarbij gaat het om de zuurstof die meegegeven wordt via de ademhaling aan de rode bloed-
lichaampjes. Deze geven het weer af aan de weefsels en cellen. In de cellen gaat het naar de 
mitochondriën (onze kerncentrales) die het omzetten naar de stof ATP waardoor we energie 
krijgen. Maar de fotonen worden ook ingevangen door 2 antennes -spiraaltjes van ons DNA. 
En het DNA is ons erfelijkheidsmolecuul. Dus vitaliteit wordt doorgegeven door zuurstof en de 
fotonen die geven niet alleen vitaliteit, maar ook structuur door dankzij ons DNA. 
 
4. De voeding 
Voeding wordt gemaakt uit 3 eenvoudige elementen: zuurstof, water en licht. Zonlicht wordt 
gevangen in de bladeren van onze groenten en fruit. De fotonen uit het zonlicht mengt dan 
met water. Dat mengt dan met CO2 en dan heb je de eerste suikers. Door dit te eten krijgen 
wij licht binnen. Wij zijn 30% lichteters en daarom zijn verse groenten en fruit belangrijk. Hoe 
langer voeding ligt hoe minder licht het nog bevat. 
 
Voor een fotonenbad ga je zo vroeg mogelijk in de 
ochtend een wandeling maken in de buitenlucht. Het 
zal je dag een goede start geven. In de Ankertjesserie 
is er boekje wat alles over fotonen verteld. Het heet: 
Biofotonen- Bron van energie en levenslicht.  
Daarin kun je lezen over fotonen, lichttherapie en bio-
resonantie. Een boekje waar wetenschap en spiritua-
liteit samenkomt (ISBN 978-90-202-0421-6). Voor het 
ontstoren van de kindervaccinaties, vaccinaties voor het buitenland en tetanusprikken zet ik 
de biofotonentherapie in via een collega www.hetlichtrijk.nl (en nee, niet voor die andere 
prikjes van tegenwoordig, daarvoor heb ik andere middelen die werken en lichttherapie werkt 
daarbij niet volledig is onze ervaring). 
 
Je kunt hier de lezing van dr. Hans Moolenburgh downloaden, het mag vrijelijk worden ge-
deeld. 
 
Liefs, Geertje Swart 
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek 
www.helenopnatuurlijkewijze.nl 
 
Fotobron: Pixabay.com en Vaccinvrij.nl 
  

https://helenopnatuurlijkewijze.nl/onewebmedia/Tekst%20lezing%20dr%20Hans%20Moolenburgh%20bij%20In-zicht%20in%20Joure.pdf
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Aanbieding: informatie over ‘wilde’ groenten, kruiden 

en eetbare bloemen… 
 
We kunnen het blijven herhalen, steeds weer benoemen, niet linksom dan rechtsom, maar 
het verhaal blijft steeds hetzelfde. 
Echt hoor! 
Want ja inderdaad, 35.000 jaar geleden wisten onze voorouders het al. Ze scoorden hun voed-
sel uit de natuur! Ze wisten precies wat ze wel en niet konden verwerken in hun maaltijden 
en er waren geen winkels. 
Er waren geen grootgrutters waar je op de pakjes, zakjes, potten en andere verpakkingen toch 
echt de etiketten moet lezen. Als er veel omschreven staat, een flinke opsomming aan ingre-
diënten dan moet je al argwaan krijgen. 
Wanneer je de genoemde namen gaat intikken op internet zul je zeker weten ook schrikken 
want lang alles is niet goed voor onze gezondheid. 
Alles wat bewerkt is, is niet natuurlijk. 
Dit soort uitleg kunnen we ook blijven delen, herhalen, in een ander jasje aanbieden, er een 
ander ‘sausje’ overheen sprenkelen, maar in de praktijk denken velen… Ach, leuk om te weten, 
wellicht handig voor barre tijden. 
Welnu, leven we niet in tijden die op zijn minst zorgelijk genoemd mogen worden? 
We zien vele berichten van negatieve situaties die zich aan het ontvouwen zijn ten aanzien 
van energie, gas en voedsel.  
Wil je dan nu nog steeds de informatie bewaren? 
Onze voorouders die 35.000 jaar geleden leefden bewaarden niets, zij leefden het!  
Zij leefden met en in de natuur! Er groeit zoveel om ons heen, in de vrije natuur en in de tuin 
wat we kunnen oogsten en verwerken op het aanrechtblad. 
Niemand hoeft honger te lijden, niemand hoeft te zeggen geen maaltijd op tafel te kunnen 
toveren omdat de prijzen de pan uitrijzen. Alles wat we kunnen plukken is gratis. 
Het enige wat je hoort te doen is ‘Moeder Natuur’ bedanken. Dankjewel dat ik mag plukken. 
Hier laten we het bij want in de afgelopen jaren hebben we daar al genoeg over gedeeld. 
Om deze kennis meer onder de mensen te krijgen bedachten we in de zomer van 2021 ‘Cursus 
het Wilde Genieten’. 
Elk weekend een bijlage met informatie en receptideeën over één gewas.  
De recepten zijn altijd bedoeld om iedereen zelf creatief aan de slag te laten gaan, maar 100% 

nadoen mag altijd.        
Wij ‘doen ook maar wat’, maar wat we delen was altijd lekker en dan zeg ik daarbij… We leven 
ook nog! Wat betreft de laatste opmerking: jullie willen niet weten hoeveel wij al hebben ge-
geten wat ik heb geplukt omdat er weer foto’s gemaakt moesten worden. 
Aan de andere kant… regelmatig krijg ik de vraag ‘Waar halen jullie de energie vandaan om te 

doen wat jullie doen’?  Ach ja, vul in en kleur zelf de plaatjes.      
Het is niet alleen dat we ons goed voelen bij het nuttigen van ‘wilde’ groenten, kruiden en 
eetbare bloemen maar we worden er ook blij van. Het proces van plukken en verwerken is 
gezellig, geeft goede energie en ook dat helpt mee in het hele proces. 
Dat is heel anders dan naar een winkel gaan en een bosje, bakje, zakje of wat dan ook in de 
winkelwagen ‘kletteren’. 
Doen wij dat niet? 
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Jazeker, we kopen ook biologische groenten en combineren die met wat we kunnen plukken. 
Volgend jaar wensen we ook uit eigen tuin te kunnen oogsten. 
We zijn in zuidelijk Hongarije ons huis aan het renoveren en ondertussen richten we ook de 
blik op de tuin. Volgend jaar moeten we zeker ook eigen groente oogsten die we zelf gezaaid 
hebben maar dat blijven we ook dan combineren met o.a. de postelein, de melde, vogelmuur 
en anderen ‘wilde’ soorten die in de tuin groeien. 
 
Vorig jaar, in juli bedacht en in augustus gestart…, zijn we de wekelijkse ‘cursus’ gaan delen. 
Cursus met een knipoog; het geeft aan dat het wel serieus is maar wij controleren niets, laten 
eenieder daar zelf mee aan de slag gaan. 
Afgelopen augustus draaiden we een jaar en we hebben besloten dat we tot volgend jaar eind 
juli doorgaan. Dan stoppen we ermee en hebben we 104 gewassen gedeeld. 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Want wie deze pdf’s allemaal heeft, heeft zo’n 
enorme basis dat als je er werkelijk mee aan de slag gaat kom je vanzelf verder. 
Alles wat je aandacht geeft groeit! 
Waar jij de focus op richt zal je voeden, komt naar je toe, zal groeien en je helpen/productief 
zijn. Dat is met dit ook: als je ermee bezig bent kom je weer met anderen in contact. 
Wie de cursus volgt, krijgt al de gelegenheid zich op te geven voor middagen bij andere deel-
nemers thuis. 
Middagen waarbij men alleen de onkosten vergoedt van gebruikte materialen/ingrediënten.  
Maar je komt ook in een kring van andere contacten, gelijkgestemden. 
Wie de laatste maanden nog mee wil doen kan mij mailen en vragen wat de kosten zijn. 
Wie dat niet wil maar wel bepaalde planten/bomen/struiken of kruiden wil leren kennen kan 
zelf kiezen welke hij of zij wil ontvangen. 
De cursus op jaarbasis koste nog net geen 2 euro per week. 
De lezers van deze nieuwsbrief mogen 8 soorten voor 10 euro uitkiezen. 
Wie de cursus volgde kreeg een boek bij aanvang van het moment van instappen. 
Dus geven we nu wie een keuze wil maken ook een voordeeltje. 
Je mailt mij welke 8 soorten je kiest, de tot heden gedeelde soorten staan hieronder en van 
mij krijg je daarna de gegevens van Stichting Project7-blad om 10 euro over te maken. 
Van mij krijg je daarna, als onze penningmeester je betaling heeft geregistreerd, via een link 
de 8 stuks die jij koos. Gemakkelijk toch? 
Je helpt meteen goede initiatieven ondersteunen en jij kunt je maaltijden gratis upgraden, 
aanvullen en je zult ervaren als je dat consequent doet dat het je alleen maar veel positieve 
energie zal geven. 
 
Voel je welkom een keus uit onderstaande wekelijkse bijdragen te maken; 8 stuks voor 10 
euro: anneke@project7-blad.nl 
 

Daarna komen we er samen wel uit.        
En onze penningmeester zal blij zijn als de rekening van Project7-blad groeit omdat we echt 
wel weten wie/wat we willen helpen te ondersteunen. 
We gaan alleen voor natuurlijke, verantwoorde projecten en zo zaaien we samen! 
Het overzicht waaruit je kunt kiezen staat hieronder. 
 
Hartelijke groet, 
Anneke   

mailto:anneke@project7-blad.nl
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1 Oost-Indische kers 2 Brandnetel 3 Azerbeidzjaantje 4 Springbalsemien 

    
5 Zonnebloem 6 Dahlia 7 Hibiscus 8 Hemelsleutel 

    
9 Tulp 10 Vogelmuur 11 Druif 12 Veldkers 

    
13 Bergthee 14 Rozemarijn 15 Laurier 16 Moerasanemoon 
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17 Pastinaak 18 Tijm 19 Den 20 Jeneverbes 

    
21 Vogelvoer 22 Creatief tuinieren 23 Speenkruid 24 Winterpostelein 

    
25 Viooltje 26 Kleefkruid 27 Eeuwig moes 28 Kiemen 

    
29 Daslook 30 Zevenblad 31 Sleutelbloem 32 Zwaardlelie 
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33 Geel nagelkruid 34 Chinees klokje 35 Tulp 36 Gulden sleutelbloem 

    
37 Herhaling 4 lessen 38 Look-zonder-look 39 Hondsdraf 40 Sering 

    
41 Begonia 42 Geel bloeiende kruis-

bloemigen 
43 Veldsalie 44 Afrikaantje 

    
45 Cosmea 46 Daglelie 47 Ganzenbloem 48 Komkommerkruid 
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49 Boerenwormkruid 50 Citroengeranium 51 Lavendel 52 Anjer 

    
53 Melde 54 Kerrieplant 55 Biefstukplant 56 Goudsbloem 

   

 

57 Pohon Dewa 58 Teunisbloem 59  60  
    

Alle tot nu toe verschenen titels 
    

 
 
Kies ACHT titels voor € 10.00! 
Of… maal zoveel. Zestien voor € 20.00 etc.  
 
Mail Anneke om ze te bestellen: anneke@project7-blad.nl  
Je krijgt dan de betalingsinformatie per kerende mail. 
En na ontvangst van de betaling de gekozen delen om te downloaden.  
 
 

  

mailto:anneke@project7-blad.nl
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Onze expeditie… Vertrokken naar Hongarije…  
 

Onze expeditie…  
Zo kunnen we dat wel noemen ons vertrek 7 mei 
naar Hongarije. 
We hadden alles achter ons ‘verbrand’ zoals je dat 
zou kunnen omschrijven. 
Onze schepen verbrand! 
In Friesland woonden we heerlijk, sterker nog het 
gevoel met Friesland is er nog steeds, als we even 
in Nederland zijn dan verblijven we daar het liefst. 
Nog een stap verder, onze wens is een klein onder-
komen in Friesland waar we kunnen verblijven als 
we in Nederland zijn. 
Alleen… Hoe? Wanneer? Waar? Gaasterland is dan 
wel het gebied waar we de ‘Waar?’ vraag willen be-
antwoorden. 
Hoe? Chaletje of appartementje, we gaan het zien. 
Wanneer? 
Afhankelijk wat zich allemaal gaat ontvouwen want 
wij waren het helemaal zat in Nederland ten aan-
zien van wat zich daar allemaal aan het ontvouwen 
is. 
De knop ging eind februari om, we ondernamen 
meteen actie, regelden van alles en hadden wel het 
huis wat we nu in zuidelijk Hongarije als ons eigen-
dom mogen noemen op het oog. 
Maar je kunt vanuit Nederland niets regelen, dat 
moet je hier doen, dus we kochten een bus en een 
aanhanger en namen de eerste lading spullen mee 
en vertrokken als Nomaden naar… hier. 
Het was een expeditie! 
En het is nog een expeditie! 
Maar wel met een goed gevoel. 
 
We delen elke dag verslagjes, foto’s en daarmee 
onze bevindingen, belevenissen, klusavonturen, 
maaltijden met ook ‘wilde’ groenten, kruiden en 

eetbare bloemen. 
Dit doen we via Telegram ‘Het Wilde Genieten’, maar we hebben onze eigen website weer ter 
hand genomen, onze site waar we in 2019 onze belevenissen van onze reis met eigen auto 
naar Georgië op deelden. 
Heen en terug via verschillende landen waren we elf weken op pad van 25 februari tot en met 
14 mei. Ook toen mochten we spreken over vele volgers via Facebook en deze site. 
Nu krijgen we heel veel vragen van personen die aangeven dat wij doen wat zij niet durven 
maar wel zouden willen ondernemen. 
Weer anderen ondernemen eerste stappen, gaan naar Hongarije om te kijken. 

 
Onze terrasoverkapping 

 
Zicht op de tuin 

 
Anderen hebben therapeuten nodig,  
ik heb alleen mijn tuin nodig 
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Ter decoratie en herinnering: melkemmertjes 

 
Aloë vera Kopje soep tussendoor 

  
Herfstdecoratie met bottels Een atalanta op bezoek 

 
En zo hebben we al heel wat mails gehad met vragen. 
Om die reden hebben we onze site erbij genomen en in plaats van dat we via deze nieuwsbrief 
complete verslagen blijven delen doen we dat op die site. 
In de komende tijd komt er weer van alles bij, we zijn niet helemaal bij qua datum maar dat 
komt omdat we samen ons huis opknappen, tweemaal in de maand deze nieuwsbrief helpen 
creëren en elk weekend een gewas delen voor ‘cursus het Wilde Genieten’. 

We zijn nog net geen duizendpoten maar af en toe… pfffffffffffff        
Vandaar dat we zelf ingrijpen, jullie de link naar onze site geven en wie hetzelfde wil onderne-
men… Start je eigen onderzoek. 
Wij deden alles op onze ‘eigen wijze’ en jij mag, als je op zoek bent naar expedities als de onze, 
dat evenaren of anders doen. 
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We beginnen de dag met koffie en deze keer 
een heerlijk stuk gekregen vruchtencake 

 
  

  
Tijd voor waterkefir Onze tuin met waterput 

 
Je kunt in onze verslagen lezen hoe wij van alles realiseerden, ondernamen, hoe we het huis 
‘ons’ huis mochten gaan noemen, hoe we van dag tot dag handelden, etc. 
Wij zijn geen adviesbureau, we kunnen niet voor anderen invullen wat wijsheid is, volg je eigen 
hart en maak positief misbruik van onze ervaringen want we delen het graag en daarom maak 
ik elke avond even tijd vrij om een verslagje te maken, maak ik elke dag foto’s en proberen we 
iedereen te inspireren door te prikkelen zelf op ideeën te komen, in Nederland of elders.  
Velen probeerden al te achterhalen waar we verblijven, wij delen dat niet. Dat deden we in 
Friesland ook niet, toen woonden we in Gaasterland.  
Gaasterland is redelijk groot en dat we in Oudemirdum verbleven stond nooit in dat wat we 
deelden. 
Waarom niet? 
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Het kan hier ook regenen… Hozen met bakken en teilen af en toe 

 
In 2009 begon ik met het waarschuwen tegen vaccins, daar ga ik nu niet verder op in maar via 
de media wist ‘heel’ Nederland dat we in Bergen woonden. 
Toen wij in 2015 naar Friesland vertrokken wilden we ons privé afzonderen. 
Dat willen we nu weer en graag zo houden ondanks dat we veel delen. 
Dat deden we in Friesland ook, maar je kunt van alles delen zonder je eigen stekje vrij te geven. 
Overdag doen wij ‘ons ding’ in en om ons huis en in de avond werken we aan dat wat voor 
Project7-blad gedaan moet worden. 
Dit willen we graag zo houden en daarom gaan we onze belevenissen delen via onze eigen site 
en kan ik wel vertellen dat we al behoorlijk verder zijn maar al deze zaken komen ook op de 

site of je meld je aan bij Telegram ‘Het Wilde Genieten’ en je kunt dagelijks meegenieten.        
We zijn bouwvakkers, stoffeerders, hoveniers, gewoon alles. 

Geintje        
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Een herfstdecoratie Wespspin of tijgerspin 

  
Wonderbloem – zo mooi Een van de moestuinbakken 

  
Hollandse luchten – rechts een mais drooghok Ingrediënten voor een maaltijd 

  
Verwerkt tot stoofpotje In de handige slowcooker 

 
Zonder gekheid, we hebben geen zin dat het een langdurig proces gaat worden voor alles in 
huis klaar is. 
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Een gezonde lunch Karmozijnbes (niet eetbaar, wel heel mooi) 

 

 
Nogmaals de wonderbloem 

 
Karmozijnbes De betimmerde schuur 

 
Afhankelijk zijn van anderen willen we niet, we willen gewoon doorgaan en alles basic aan-
pakken.  
Dat past bij de omgeving, bij het landelijk, bij de energie en sfeer.  
We hebben een flinke tuin van meer dan 1800 vierkante meter en ook daar gaan we van alles 
ondernemen wat iedereen kan inspireren, of je nu wel of niet huis en haard verlaat. 
We delen graag in bredere zin. 
En niet omdat wij van mening zijn dat we het zo goed doen, maar omdat we wel zien dat we 
met z’n allen terug moeten gaan denken in de tijd, genieten van wat Moeder Natuur ons 
schenkt. 
Nou dat dus! 

Helder?        
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‘Winterstalling’ voor de planten die niet tegen 
vorst kunnen 

 

Onze geraniums doen het prima 

 
Mooie paprika’s Sfeerlichtje  

 
Wij zijn een megaexpeditie aangegaan, hebben geen seconde spijt, zijn wel vijf keer op en 
neer naar Nederland gereden, kinderen, familie, vrienden, ook spullen gehaald want wat we 
samen hebben verhuisd… ik kan moe worden als ik er naar kijk. Veel. 
Dus ja we zij ook ‘verhuizers’ en alles met elkaar staat goed op onze CV zeggen we gekkende 
weg. We maken maar grapjes en voor alles is een oplossing! 
En ja als je diep in ons hart kijkt dan zal deze locatie onze hoofdlocatie zijn maar wensen we 
ook een stekje in Friesland. 
We gaan het zien, gezien alles wat zich aan het ontvouwen is zijn we daar nu niet mee bezig. 
Stap voor stap, alles op zijn eigen tijd! We wanen ons hier terug in de tijd. 
De luchten zijn blauw, echt blauw met ‘Hollandse’ witte wolken. 
Zoals we ze op schilderijen zien en uit onze kindertijd weten. 
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De hele leefstijl is hier anders, er komen velen in de dorpjes hun handelswaren verkopen aan 
liefhebbers van groente tot gasflessen en van alles daar tussenin. 
Maar men is wel bekend met de mobiel en Google vertaal is ideaal om te communiceren. 
Contact met de buren, in winkels ‘vertellen’ wat je wilt of zoekt, zo modern is het dan weer 
wel. Er zijn vele grootwinkelbedrijven. Helaas… denk ik daarbij. 
Want van oudsher is men hier bekend met natuurlijk elven, met inmaken en gezonde maaltij-
den. 
Maar dankzij de megagrote supermarktketens die je overal aantreft trapt men daar hier ook 

in en zie je dat dit de gezondheid niet ten goede komt. 
Daar waar wij denk ik alweer verder zijn, zijn zij hier nog 
in de veronderstelling dat het een zegen is van alles 
kant-en-klaar te kunnen aanschaffen. 
Dat zagen we in 2019 ook tijdens onze reis. 
In de jaren tachtig zijn wij driemaal in voormalig Joego-
slavië geweest en er waren geen grote ketens die wij in 
Nederland ook al jaren kennen. 
Te beginnen met een A en een L. 
Maar in 2019 kwamen we beiden vele malen tegen, 
overal zag je de borden met de aankondiging waar je 
deze winkels kon vinden. Zelfs op het schiereiland Krk. 

Ook in die landen zagen we een verandering onder de bevolking, niet in hun voordeel. Het is 
dus de mensen, het land niet kwalijk te nemen, het is er en je moet maar begrijpen dat je alle 
etiketten moet lezen en/of het meeste gewoon moet laten voor wat het is en gaan voor bio-
logisch. 
En ondanks dat we dit hier waarnemen wanen we ons nog steeds terug in de tijd en denk ik 
regelmatig terug aan mijn kinderjaren toen ik logeerde bij mijn opa en oma. De sfeer, de ener-
gie terwijl de omgeving echt niet lijkt op hun erf in die jaren maar toch is er iets wat mij mee 
terugneemt in de tijd. 
 
Wil je mee weten? Ben je nieuwsgierig? Klik af en toe op onze site en/of kom er op Telegram 
gezellig bij. http://fambleeker.com/Hongarije/ en https://t.me/hetwildegenieten  
 
Wij hebben inmiddels een ruimte omgetoverd tot schuur/houthok. 
Ja wij gaan op hout stoken en kochten een voorraad waar we zeker een jaar mee vooruit kun-
nen. Dat is ook terug in de tijd! 
Echt terug want dit hebben we van huis uit nooit meegemaakt.  
De overkapping over ons terras bevalt ons uitstekend, de ruimte die we net opgeknapt hebben 
zijn we aan het inrichten en daardoor kan ik heel veel opruimen. 
We gaan gestaag verder en delen ook adressen waar je onderweg kunt overnachten die ons 
bevielen. 
Wat brandhout was verzwijgen we qua locatie maar wat goed was benoemen we graag. 
We hebben nergens aandelen, delen slechts onze ervaringen. 
Een lieve groet vanuit zuidelijk Hongarije. 
 
Anneke   
 
Nogmaals de linken: http://fambleeker.com/Hongarije/ en https://t.me/hetwildegenieten 

Verse voorraad waterkefir 

http://fambleeker.com/Hongarije/
https://t.me/hetwildegenieten
http://fambleeker.com/Hongarije/
https://t.me/hetwildegenieten
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Vier seizoenen ‘wild’ genieten 
 

 Verschenen zijn:  
 

Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar  
Het ‘wilde’ genieten – Zomer  
Het ‘wilde’ genieten – Najaar  
Het ‘wilde’ genieten – Winter  
 
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.  
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene 
informatie; het overgrote deel van het boek be-
staat uit recepten.  
 
Het zijn geen kant-en-klare, tot op de milligram 
afgemeten recepten, het zijn eerder handreikin-
gen naar en uitdagingen tot hoe jij ‘wilde’ groen-
ten, kruiden, bloemen en vruchten kunt gebrui-
ken in de keuken.  
 
De boeken kosten € 24,95 per stuk, inclusief ver-
zendkosten. 
 
 

 
Doorlopende aanbieding: 

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

• 1 boek met een kaartenset voor € 34,95 (i.p.v. 39,95) 
 
Voor adressen buiten Nederland vragen wij een bijdrage in de verzendkosten.  
Deze kan namelijk enorm variëren.  
PostNL rekent diverse tarieven voor verschillende landen.  
 
Kijk op onze site https://www.project7-blad.nl/?page_id=2523   
of mail barbera@project7-blad.nl voor meer informatie. 
 
 
 

 

 

  

https://www.project7-blad.nl/?page_id=2523
mailto:barbera@project7-blad.nl
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Volg ons via: 

http://fambleeker.com/Hongarije/ 

en 

https://t.me/hetwildegenieten 

 

Colofon: 
Redactie:  Anneke Bleeker, Frank Bleeker 
 
Teksten: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Frank Bleeker, Miriam M., Geertje Swart 
 
 
 
Foto’s: Anneke Bleeker, Barbera Smit, Miriam M., Pixabay.com en Vaccinvrij.nl (bijdrage Geertje Swart) 
 
 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief? 
(Anneke Bleeker) 
 

Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 

Deze Nieuwsbrief standaard ontvangen? Mail naar: Anneke@project7-blad.nl 

   

 

 
 
 

http://fambleeker.com/Hongarije/
https://t.me/hetwildegenieten
mailto:Anneke@project7-blad.nl
mailto:Anneke@project7-blad.nl

