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NVLV nieuws

Verslag NVLV themadag over bijen en wormen, 6 oktober in Swifterbant
Op 6 oktober organiseerde het NVLV in Swifterbant de themadag "Bijen en wormen: de basis voor onze
voedselproductie". Het was een erg succesvolle themadag, met meer dan 90 deelnemers en interessante sprekers.
Van de themadag is inmiddels een verslag gemaakt, dat valt te downloaden vanaf deze pagina:
www.nvlv.nl/index.asp?menu=030203.
Op dezelfde pagina is ook nog de oorspronkelijke aankondiging van de themadag te bekijken, met informatie over de
verschillende sprekers en de inhoud van de presentaties. Ook is de PowerPoint presentatie van Peter Vanhoof hier nog te
bekijken.
In de Nieuwe Oogst van 22 oktober stond een uitgebreid artikel naar aanleiding van de themadag. Deze is te downloaden
via www.nvlv.nl/downloads/Artikel_Nieuwe_Oogst_22_oktober.pdf.

Verslag lezingen Prof. Don Huber over effecten van glyfosaat, nieuwe ziekten in GM gewassen en de daarmee
gevoerde dieren
Op 25 en 26 oktober 2011 organiseerde het NVLV op diverse plekken in het land lezingen door Emeritus Professor Dr. Don
M. Huber, voormalig professor plantenziektenkunde aan de Purdue University in de Verenigde Staten.
In de lezingen deed Prof. Huber verslag van de effecten van glyfosaat (Roundup) op bodem, gewas en consument en zijn
bezorgdheid over nieuw ontdekte ziekten in genetisch gemodificeerde (GM) gewassen en de dieren die daarmee worden
gevoed.
Er kwamen niet bijzonder veel mensen naar de lezingen, in totaal circa 90 man verdeeld over de vier locaties, maar
degenen die aanwezig waren toonden zich zeer betrokken en geïnteresseerd. Onder hen wetenschappers, beleidsmakers,
leden van NGO’s en ook veel bezorgde boeren en burgers.
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Ook de nodige journalisten waren aanwezig, wat resulteerde in grote artikelen in de Nieuwe Oogst (29 oktober, directe
download: www.nvlv.nl/downloads/Artikel_Don_Huber_Nieuwe_Oogst_29_okt_2011.pdf) en het Agrarisch Dagblad (28
oktober, directe download: www.nvlv.nl/downloads/Artikel_Don_Huber_Agrarisch_Dagblad_28_okt_2011.pdf). We
kunnen dus wel stellen dat de NVLV met deze serie lezingen het onderwerp goed onder de aandacht heeft gebracht.
Een verslag van de lezing in Wageningen is te vinden op deze pagina: www.nvlv.nl/index.asp?menu=030302, tezamen
met de PowerPoint presentatie van Prof. Huber.
In aanloop naar de lezingen hebben we op de aankondigingspagina zeer veel interessante documenten en links verzameld
die nog steeds het bekijken waard zijn. Deze pagina is nog te vinden op www.nvlv.nl/index.asp?menu=01&id=3&id=58.
Europese Promotie Tour ecologische landbouw
De lezing van Dr. Huber is een smaakmaker voor een Europese Promotie Tour voor ecologische landbouw die in maart
2012 zal plaatsvinden met diverse sprekers uit de USA, o.a. Dr. Don Huber, Gary Zimmer en Jerry Brunetti. Dr. Don
Huber zal dan spreken over de keuze van landbouwtechnologie: GM of ecologische landbouw, Gary Zimmer
(www.midwesternbioag.com) over bemesting en het belang van koolstof voor productie van veilig voedsel en biodiversiteit
en Jerry Brunetti (www.agri-dynamics.com) over secundaire stofwisselingsproducten van planten, van levensbelang voor
de gezondheid van plant, dier en mens (“boerderijen als apotheken van de toekomst”).

Nieuws van deelnetwerken, leden & partners

Interviews en presentaties Betteke Visserman over vitale voeding online
De website Earth Matters (www.earth-matters.nl) heeft onlangs enkele interviews en een presentatie online gezet van
NVLV beroepslid en voedingsdeskundige Betteke Visserman (www.vitalevoedingsvisie.nl). In de video’s wordt besproken
wat gezonde, vitale voeding nu precies inhoud en hoe je gezonde voeding een plek kunt geven in je dagelijkse leven. De
filmpjes zijn online gezet op het videokanaal Vimeo en te bekijken via de volgende links:
- Interview met Betteke over de essentie van vitale voeding: http://vimeo.com/24179849
- Interview over diëten: http://vimeo.com/24185558
- “Bewust zijn over voeding”, registratie van presentatie van Betteke in Groningen: http://vimeo.com/25228380 (deel 1),
http://vimeo.com/25660983 (deel 2) en http://vimeo.com/25661865 (deel 3).
(Tip: wanneer de filmpjes in het begin schokkerig overkomen, zet dan “HD” in de menubalk van de video uit (één keer
klikken), en/of wacht met afspelen tot de video in zijn geheel gedownload is.)
Via haar website biedt Betteke ook gratis (of tegen een vrijwillige bijdrage) een E-book (digitale publicatie) aan met haar
visie op vitale voeding. Zie voor meer informatie: www.vitalevoedingsvisie.nl/nl/16/1/e-book/e-book.

Congres ‘Biofotonen, ons levenslicht?’
Op vrijdag 16 december organiseert Nieuwetijdse Geneeswijzen
(www.nieuwetijdsegeneeswijzen.nl) in Baarn het congres ‘Biofotonen, ons levenslicht?’ over de relatie
tussen biofotonen en gezondheid.
Doelstelling van het congres is:
- De professional inzicht geven in de rol van biologisch elektromagnetisme en de lichtemissie van de mens in relatie tot
levenskracht en zelfherstellend vermogen.
- Daarnaast belichten we vanuit het perspectief van Rudolf Steiner het licht in de mens.
Sprekers zijn o.a. Roel van Wijk, Nico Westerman, Barbara Frerich en Asta Weertman.
Netwerk Vitale Landbouw en Voeding

2

Nieuwsbulletin 2011 - nr. 4

Een flyer met het volledige programma is te downloaden via
www.netwerkvlv.nl/downloads/Congres_Biofotonen_ons_levenslicht_flyer.pdf.
Voor meer informatie en aanmelding zie de website www.nieuwetijdsegeneeswijzen.nl van Nieuwetijdse Geneeswijzen.

Gezocht: ‘mind lamp’
In de VS kun je een lamp kopen met ledlampjes in alle kleuren, die samen wit licht geven. Je kunt echter de totaalkleur
met je bewustzijn sturen. Dit lijkt me leerzaam om te demonstreren aan mijn studenten. De lamp is behoorlijk prijzig om
uit Amerika te laten komen (240euro, www.mind-lamp.com). Ik zou graag willen lenen, huren of samen kopen. Interesse?
joke.bloksma@planet.nl.
Joke Bloksma, www.jokebloksma.nl

Workshop verdieping Ecologische Moestuin bij Ware Natuur
Zelf je groentes telen is populair. Het is lekkerder, gezonder en bespaart energie! Stichting Ware
Natuur organiseert daarom een workshop verdieping Ecologische Moestuin op het landgoed
AlGoed in het oeroude Twentse landbouwgebied.
Datum: zaterdag 19 november
Tijd: 10.00 – 16.00 uur.
Docent: Philip Gortemaker,
Kosten: € 50,- per dag inclusief lunch en hand out.
Aanmelding: 06-47788100 of via info@warenatuur.nl
De cursus is voor mensen die meer uit hun moestuin willen halen. In de
workshop wordt diep gegraven in Biologisch Dynamische methoden zoals
preparaten, kosmische invloeden en zaaikalenders, de vier rijken, de ether
en astrale krachten etc. Permacultuur zoals bodembewerking, bedekking en
de bostuin, energetische landbouw en spirituele aspecten als biofotonen en
quantumaspecten, plantenaura’s, elemententransformatie, natuurwezens,
leren waarnemen, natuurmeditatie en meten energieuitstraling.
Meer informatie en foto’s van de moestuin op het landgoed AlGoed zijn te vinden op www.warenatuur.nl/559.

Basiscursus intuïtief werken met klankschalen
Op maandagavond 28 november, 12 en 19 december organiseert Helende Klanken
(www.helendeklanken.nl) in Tilburg een basiscursus over werken met klankschalen.
De 3-daagse cursus is bedoeld voor iedereen die aangetrokken wordt door de magische werking van klankschalen.
In de basis cursus leer je zelf te werken met klankschalen en je diepere bewustzijnsniveau's te ontdekken. Je ervaart de
langdurige klanken, rijk aan boventoonresonanties met trillingspatronen en specifieke zwevingen. Je leert eenvoudige
technieken om de klankschalen te bespelen, voor jezelf en voor anderen.
Plaats: De Rode Amaryllis, Leharstraat 120, 5011KD Tilburg
Tijd: van 19.30 uur tot 22.00 uur (zaal open om 19:15)
Kosten: 155 euro per persoon (max. 12 deelnemers)
Begeleiding: Coen Tuerlings, professional soundworker en shamanic practitioner
Aanmelden: via 06-48799523 of via het contactformulier op de website
Meer info op: www.helendeklanken.nl/a-cursus-klankschalen.html
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Studiedag Stadsgerichte kringlooplandbouw georganiseerd door de Twaalf Ambachten
Op vrijdag 25 november organiseert Stichting De Twaalf Ambachten, met steun van ZLTO en in
samenwerking met de Brabantse Milieufederatie een studiedag over stadsgerichte landbouw, met
sprekers uit de wetenschap (WUR en LEI), de moderne organische recyclingindustrie (Orgaworld)
en uit de dagelijkse natuurbeschermings- en land- en tuinbouwpraktijk. De studiedag zal
plaatsvinden in de oude Verkade fabriek in Den Bosch.
Moderne stadsgerichte kringlooplandbouw, gebaseerd op burgerparticipatie, groene financiering en organische recycling
vormen het thema van deze dag:
Moderne kringlooplandbouw is historisch gebaseerd op het enige type landbouw, dat 4.000 jaar achtereen standhield –
tot de kunstmest kwam: de oude Chinese kringlooplandbouw. Nu is nieuwe stadsgerichte landbouw mogelijk dankzij
ultramoderne recyclingtechnologie;
Nieuwe groene financiering, waardoor landbouwgronden rondom de steden vrij gemaakt kunnen worden voor
stadsgerichte boeren en hun medewerkers;
Stadsgerichte landbouw versterkt lokale economie, brengt boer en consument dichter bij elkaar, arbeid uit de stad naar
het platteland in de regio en gezond voedsel naar de stad;
Technische innovatie voor de stadsgerichte boer en tuinder met als voorbeeld een nieuw, modern, lichtgewicht en CO2neutraal elektrisch landbouwwerk- en voertuig.
Aanleiding voor de studiedag is de presentatie van het in samenwerking met De Twaalf Ambachten door uitgeverij Eburon
in 2e uitgebreide druk uitgebrachte boek Vierduizend Jaar Kringlooplandbouw, waarvan het eerste exemplaar in de zaal
zal worden aangeboden. Dit boek is de vertaling/bewerking door Sietz Leeflang van het legendarische Farmers of Forty
Centuries van de Amerikaanse landbouwkundige F.H.King. Het origineel van dit boek verscheen in Amerika in november
1911 – deze maand dus precies honderd jaar geleden.
De door King tijdens een reis in 1909 bestudeerde en beschreven Chinese landbouw zou niet lang daarna door de komst
van kunstmest en chemicaliën na eeuwen van succes verdwijnen. Deze werkelijk duurzame landbouw functioneerde 4.000
jaar en voedde begin vorige eeuw al honderden miljoenen mensen. De verklaring: deze landbouw was gebaseerd op
volledige recycling van (ook menselijke) organische reststoffen. In onze maatschappij beschouwt men dit ten onrechte
nog als afval. De nieuwe naam van deze oeroude, succesvolle biologische landbouw: kringlooplandbouw.
Kijk voor meer informatie over deze studiedag op: www.de12ambachten.nl/studiedagstadsgerichtelandbouw.html.

Workshop ‘Learning for Change’
Op 14 en 15 november organiseert Ahorn Projecten (Annet van Hoorn) in samenwerking met IVN
Nederland een 2-daagse workshop "Learning for change" voor professionals of vrijwilligers die
projectmatig mensen ondersteunen bij duurzame verandering (projecten waarbij het gaat om
gedragsverandering om te komen tot een duurzamer resultaat)
"Learning for Change" is een praktische en zeer doordachte methodiek om teams en individuen in staat te stellen
effectiever te leren van afgeronde projecten. De ontwikkelaars van Learning for Change waren het beu te moeten leren uit
databases met ‘good practices’, en gefrustreerd door hoe langzaam ervaringen in organisaties worden omgezet in een
verbeterd proces. Learning for Change is het resultaat van jaren ontwikkelwerk, door mensen die al zo’n 20 jaar actief zijn
in projecten op het gebied van Leren voor Duurzame Ontwikkeling: een informele werkgroep uit het netwerk van Global
Action Plan (GAP) International.
De workshop wordt verzorgd door Marilyn Mehlmann, bijgestaan door 2 of 3 Nederlandse co-facilitators. Marilyn
Mehlmann stond begin jaren ‘90 aan de wieg van het Ecoteam Programma en heeft de kennis over empowerment en
gedragsveranderingscampagnes van twintig jaar uit meer dan dertig landen verzameld, in bedrijven, scholen en andere
gemeenschappen. Zij is als geen ander in staat om deze kennis te verbinden met ieders input en ervaring door een even
simpele als geniale structuur.
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Voor wie?
Learning for Change is voor mensen die meer willen bereiken op duurzaamheidsgebied. Bij het werken aan duurzame
ontwikkeling gaat het er altijd om mensen voor een nieuw idee te winnen, doelgroepen te bereiken en een vorm van
gedragsverandering te bewerkstelligen: een andere houding, andere prioriteiten, meer bewustzijn, andere praktijken.
De workshop is voor zowel doorgewinterde professionals als beginners in het duurzaamheidsveld. Deelnemers kunnen
actief zijn in het onderwijs, stadslandbouw, natuur- en milieueducatie, multiculturele samenwerking, opbouwwerk,
duurzaam bouwen, enz., als professional of vrijwilliger. Het enige wat je nodig hebt voor deelname is de ervaring van een
(bijna) afgerond project en liefst een collega-deelnemer die ook bij hetzelfde project betrokken was. Deelnemers wordt
gevraagd deze case kort te beschrijven aan de hand van een speciaal format.
Heb je behoefte aan nieuw inzicht in wat er nodig is voor 2012, aan een ander perspectief of frisse blik, wil je het beste
halen uit je team, een nieuwe ambitie vormgeven, of je organisatie een duwtje in de rug geven, dan is dit de plek.
Download voor meer informatie de factsheet via www.netwerkvlv.nl/downloads/factsheet_Learning_for_Change.pdf.

Andere interessante zaken (nieuws van buiten het netwerk)

E-magazine Smultuin over de natuurlijke en smakelijke moestuin
Sinds enige tijd publiceert kookboekenschrijfster Claudia Reina haar eigen digitale maandblad “Smultuin”, waarin ze
aandacht besteed aan het op natuurlijke (biologisch-dynamische) wijze telen van groenten en kruiden in de moestuin,
aangevuld met zeer smakelijke seizoensrecepten, informatie over workshops, kookboeken en handige adresjes voor
tuinmaterialen. Het blad verschijnt 12x per jaar en is zeer mooi vormgegeven. Een aanrader voor iedere liefhebber van de
ecologische moestuin. Kijk op www.smultuin.nl voor meer informatie.

Aardpeer festival
Liefhebbers van de ‘vergeten groente’ aardpeer (ook wel bekend onder de chiquere naam topinamboer) kunnen op
zaterdag 19 november hun hart ophalen op het aardpeer festival op de Eemlandhoeve in Bunschoten. Op het
programma staan onder andere:
- aardpeercinema
- aardpeersoep maken in een gietijzeren stoofpotten op open vuur
- een proeverij met de favoriete recepten van de Vrienden van de Aardpeer (www.vriendenvandeaardpeer.nl); van
aardpeerbonbons tot aardpeerbitterballen
- het bekendmaken van de winnaar van de Groene Vinger Aardpeerwedstrijd
- rondleidingen over de boerderij van boer en filosoof Jan Huijgen
- een ruilmarkt waar oogst, zaden en stekken geruild kunnen worden
- een markt waar aardperen en andere bijzondere groenten te koop zijn
- een feestelijk meergangen aardpeerdiner bereidt door Thimo Verleije van Oosten.
Het festival is voor iedereen gratis toegankelijk. Alleen voor het aardpeerdiner vragen we een bijdrage van €20,- om de
kosten te dekken. De aardperen voor het diner zijn afkomstig van de Cruydthof (www.cruydthof.nl). Voor het diner zijn
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Kijk voor meer informatie op de website www.degroenevinger.net.
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Documentaire film “Smakelijk eten”
In oktober zond de IKON de documentaire “Smakelijk eten” uit van documentairemaker Walter Groothuis. Deze
Nederlands/ Belgische film laat de wereld zien achter het dagelijkse voedsel wat op ons bord beland. Grotenhuis volgt het
spoor van de ingrediënten van één smakelijke maaltijd genoten in Nederland, en beland zo in o.a. Brazilië (soja als basis
voor vlees), de Filippijnen (garnalen) en Kenia (diverse groentes). De film laat zien welke consequenties de productie van
de voedingsmiddelen heeft, en wat dus de gevolgen zijn van de keuze voor deze producten op het bord.
Helaas is de film niet meer als herhaling te bekijken via een online kanaal. Maar de film is nog wel te bestellen op DVD via
de website www.smakelijketendefilm.nl. Op dezelfde website is ook een overzicht te vinden van plekken / bioscopen waar
de film binnenkort nog vertoond gaat worden.

Wageningse lezingenserie ‘Food, Farmers and Forks’ over de wereldvoedselproblematiek
De Wageningse studenten organisaties OtherWise, Boerengroep en Stichting RUW organiseren in november en begin
december in samenwerking met de leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit de lezingenserie 'Food,
Farmers and Forks' over alternatieve oplossingen voor het wereldvoedselprobleem.
Vaak wordt de oplossing voor het voeden van een groeiende wereldbevolking louter gezocht in een hogere productie, door
middel van meer techniek en meer marktwerking. Maar dit is slechts een deel van de oplossing. Ook naar macht, het
milieu en de mensen moet gekeken worden. De serie laat kritische standpunten en inspirerende antwoorden zien tijdens
diverse lezingen, debatten en workshops.
Op www.st-otherwise.org/public-activities/fff/ is het volledige programma te vinden en kan doorgeklikt worden naar de
verschillende programma onderdelen. Op het programma staan onder andere de onderwerpen stadslandbouw, het
institutionaliseren van "grassroots" ontwikkelingen, de ontwikkelingen in de Europese landbouw en de rol van marktketens
in de landbouw. Alle lezingen zijn in het Engels.

Symposium “De Voedsel Revolutie” in Nijmegen
Op zaterdagavond 12 november organiseert debatpodium LUX in Nijmegen in samenwerking met Stichting Landwaard
het symposium “De Voedsel Revolutie”.
Ons voedselsysteem loopt tegen haar grenzen aan. Ons voedsel komt vaak van ver, sommige maaltijden leggen wel
15.000 km of meer af voordat ze op ons bord terechtkomen. Daarnaast lijden nu al zo'n 1 miljard mensen in de Westerse
wereld aan overgewicht, terwijl ook 1 miljard mensen aan ondergewicht lijden. Door deze en andere ontwikkelingen zijn
steeds meer mensen zich bewust van het belang van een duurzame leefstijl. Bewust eten is enorm populair. Er ontstaan
nieuwe vormen voor het verbouwen van voedsel, lokale boeren organiseren zich en het aantal aankopen van biologische
en duurzame producten stijgt flink. Maar hoe weet je als consument welke keuzes de beste zijn? En hoe kan je daar zelf
een rol in spelen?
Samen met verschillende experts neemt De Voedsel Revolutie u met presentaties, discussie, workshops en proeverijen
mee de wereld in van bewust en duurzaam eten. De schijnwerpers komen te staan op nieuwe denkers en bijzondere
initiatieven. Aan het woord komen o.a. regionale boeren en tuinders, Peter Klosse (lector Gastronomie aan Stenden
University), Jaap Seidell (hoogleraar Voeding en gezondheid VU), Dick Veerman (oprichter Foodlog.nl), Paul de Graaf
(oprichter Eetbaar Rotterdam) en Moses Sila Matui (Keniaanse onderzoeker aan de WUR).
Kijk voor het volledige programma op deze pagina: www.ru.nl/cidin/general/cidin-activities/@828442/voedselrevolutie/.
Kaartjes voor het symposium kunt u kopen via de website van LUX, zie de link op bovenstaande pagina.
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GroenePassie: eerste vakbeurs voor duurzame hobbytuinders
Van 22 tot en met 25 november wordt in de Americahal in Apeldoorn de eerste VolksTuinVakbeurs (VTV) "Groene
Passie" gehouden. Deze vierdaagse vakbeurs richt zich specifiek op duurzame hobbytuinders.
Op de VTV GroenePassie is alles te vinden wat de volks-, hobby-, dorps-, stads-, permacultuur-, balkon- en daktuinder
nodig heeft. U zult er alles vinden wat u maar nodig heeft voor milieuvriendelijk tuinieren: van compost(-vaten) tot
vruchtbomen, van vogelvriendelijke heesters tot vlinderstruiken, van biologische zaden tot verwilderingsbollen. En ook
vele inspirerende en informatieve workshops.
Kijk voor meer informatie op de website www.groenepassie.nl of download de brochure via
www.groenepassie.nl/documenten/brochure_groenepassie.pdf.

Rapport ‘Boer(in) biedt zin’ over spiritualiteit / zingeving als product van de landbouw
Rust, stilte en authenticiteit zijn belangrijke waarden die veel mensen naar het platteland lokken. Zo is kamperen bij de
boer populair voor wie weg wil uit de luidruchtige stad, en voor cliënten van de zorgboer zijn het de rust en het zinvolle
werk die helend werken. Rust is ook het fundament van een andere multifunctionele toepassing binnen het boerenbedrijf:
spiritualiteit. De faculteit Theologie & Levensbeschouwing van Hogeschool Windesheim bekeek in opdracht van de
Taskforce Multifunctionele Landbouw welke mogelijkheden agrarische ondernemers hebben om de vraag naar spiritualiteit
in een concrete vorm te gieten in hun bedrijf. Bijvoorbeeld via het aanbieden van retraites.
In het rapport 'Boer(in) biedt zin' beschrijft onderzoeker Ton Zondervan de kansen voor ondernemers die meer willen met
het product 'spiritualiteit'. Authenticiteit is een belangrijk aspect, stelt Zondervan. Het is daarom essentieel dat de
zingevingboer of -boerin zelf sterk betrokken is bij de spirituele activiteiten. Ook is professionaliteit van belang. Een boer
die activiteiten rond zingeving op wil nemen als bedrijfsactiviteit moet dan ook niet schromen om kennis in te huren of
samen te werken met anderen die werkzaam zijn in dit veld.
Het rapport is een eerste verkenning van de mogelijkheden. De bedoeling is om in het najaar in kleinschalige
bijeenkomsten excursie met geïnteresseerde ondernemers dieper op het onderwerp in te gaan. Belangstellenden kunnen
zich melden bij de Taskforce via info@multifunctionelelandbouw.nl
Het rapport is te downloaden via www.multifunctionelelandbouw.nl/download.php?file_id=2255.

Webtip en leestip: website + boek Gerhard Jannink
Naar aanleiding van de lezingen van Prof. Huber over de schadelijke invloeden van Roundup kregen we een e-mail van
Gerhard Jannink die op het platteland net over de grens met Duitsland woont (en boert?). Hij wees op zijn observatie dat
gewasbestrijdingsmiddelen door nevel (opstijgende ochtendmist) wel eens veel actiever getransporteerd kunnen worden
dan we denken. Vaak vertonen bomen en planten naast akkers in ieder geval symptomen die hierop wijzen. Zie zijn
filmpje op YouTube hierover: www.youtube.com/watch?v=8pLbpHMaSgk.
Op de website www.agriculture-of-tomorrow.eu van Gerhard Jannink zijn meer rake observaties te vinden betreffende de
gezondheid van onze landbouw en planten en dieren in het algemeen. Hij toont zich een scherp observator van zaken
waar de meeste mensen eenvoudig overheen kijken. Op de YouTube pagina www.youtube.com/gerhardjannink zijn over
de diverse onderwerpen interessante eigengemaakte filmpjes te vinden. Ook heeft hij in eigen beheer het boekje “Als de
bossen sterven, dan sterf te aarde” uitgegeven, waarin hij dieper ingaat op zijn observaties in de natuur en de
onderliggende problemen die hij constateert. Dit lezenswaardige boekje is te bestellen via zijn website.
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Agenda

12 november

Symposium “De Voedsel Revolutie” in debatcentrum LUX in Nijmegen

14 en 15
november

Workshop ‘Learning for Change’, door Ahorn projecten i.s.m. IVN Nederland in Amsterdam

19 november

Workshop ‘Verdieping Ecologische Moestuin’ bij Ware Natuur in Twekkelo, Enschede

22 t/m 25
november

Duurzame volkstuinvakbeurs “GroenePassie” in de Americahal in Apeldoorn

25 november

Studiedag Stadsgerichte kringlooplandbouw door Stichting De Twaalf Ambachten in Den Bosch

28 november

Start 3-daagse cursus Intuïtief werken met klankschalen door Helende Klanken in Tilburg

16 december

Congres ‘Biofotonen, ons levenslicht?’, door Nieuwetijdse Geneeswijzen in Baarn

Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV) is een landelijke beweging voor vernieuwende werkwijzen in bodembeheer, landen tuinbouw en boer-burger verbanden. Het netwerk bestaat uit organisaties, burgers en ondernemers, die ieder vernieuwend bezig zijn
en gezamenlijk in themagroepen en deelnetwerken kennis en ervaring uitwisselen en ontwikkelen.
Onze droom is dat de boeren en tuinders weer met plezier, met vertrouwen in eigen wijsheid en in verbinding met de natuur, gezonde
voeding produceren en zorgen voor volledige vitale voeding, gezonde dieren en een duurzaam gebruik en beheer van ons landschap. En
dat burgers bewust zijn van wat ze eten, waar het vandaan komt en hoe hun voeding bijdraagt aan hun gezondheid.
Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding is in april 2008 voortgekomen uit de activiteiten van de Stichting Aquarius Alliance, opgericht in
mei 2005. Zie voor meer informatie onze website www.netwerkvlv.nl.

Deze nieuwsbrief ontvangen? Meedoen? Wil jij ook deze nieuwsbrief ontvangen en deze bemoedigende beweging ondersteunen?
Wordt dan gewoon lid (vriend) van het NVLV of meld je aan als beroepslid (partner). Kijk op www.netwerkvlv.nl bij ‘lidmaatschap’ onder
‘vereniging’, of volg deze directe link: www.netwerkvlv.nl/index.asp?menu=010301.

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding
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