Netwerk Vitale Landbouw en Voeding
Nieuwsbulletin 2011 - nr. 5
Beste lezer,
Om de kerstdagen en oud- en nieuw door te komen hierbij de laatste nieuwsbrief van 2011. Het komende jaar, 2012,
belooft volgens velen een bijzonder jaar te worden. Het NVLV gaat in ieder geval door op de reeds in 2011 ingeslagen
weg, door het organiseren van interessante themadagen en bijeenkomsten, en door middel van deze maandelijkse
nieuwsbrief. Daarnaast zullen er zich ongetwijfeld nog vele nieuwe initiatieven en activiteiten gaan aankondigen; wij
hopen u hiervan op de hoogte te houden middels onze website en deze nieuwsbrief.
Prettige kerstdagen en een vruchtbaar 2012 toegewenst!
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NVLV nieuws

NVLV aanwezig op de BioVak
Op 18 en 19 januari 2012 wordt voor de vijfde maal de BioVak in Zwolle gehouden. Ook dit jaar is de NVLV weer
aanwezig op de vakbeurs. Waarschijnlijk komen we te staan op het bodemgezondheidsplein, waar we de
kringlooplandbouw onder de aandacht willen brengen. Naast het bodemgezondheidsplein is er o.a. ook een
diergezondheidsplein (mede georganiseerd door het kersverse NVLV beroepslid Vee Natuurlijk Gezond, zie ook de oproep
hieronder), een BD-Demeter plein en een streekproductenplein.
Zie voor meer informatie de website www.biovak.nl.

Extra informatie over gentech en glyfosaat n.a.v. lezingenserie Dr. Huber
De lezingen van Dr. Huber over de problematiek van gentech gewassen en het gebruik van glyfosaat zijn nu al meer dan
een maand achter de rug. Het onderwerp blijft uiteraard echter onverminderd actueel. Hieronder volgen een aantal extra
links naar informatie die wij de afgelopen maand binnen kregen. Veel informatie is ook nog altijd te vinden op de
webpagina met de aankondiging van de lezingenserie: www.nvlv.nl/index.asp?menu=01&id=3&id=58.
- Al in de jaren '80/90 wisten industrie en toezichthouders van de EU dat Roundup, het meest verkochte glyfosaat
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onkruidbestrijdingsmiddel ter wereld, geboorte-afwijkingen veroorzaakt – maar werd nagelaten dat openbaar te maken.
Dit is de conclusie van het rapport “Roundup and birth defects - Is the public being kept in the dark?” van Earth Open
Source, dat in juni dit jaar uitkwam. Zie dit bericht op de Nederlandse gentech.nl website:
www.gentech.nl/alle_berichten/europa/publiek_onwetend_gehouden_over_verband_tussen_roundup_en_geboorteafwijkin
gen. Het rapport van Earth Open Source is als pdf te downloaden via
www.nvlv.nl/downloads/Roundup_and_birth_defects-Earth_Open_Source.pdf.
- Onlangs verscheen ook een Engelse vertaling van het verslag van een medische conferentie die in september 2010 werd
gehouden in Argentinië. Aanleiding voor deze conferentie was de sterke toename gedurende de afgelopen 10 jaar van
geboorteafwijkingen, onvruchtbaarheid, miskramen en kankergevallen in dorpen en steden die grenzen aan gebieden
waar veelvuldig met glyfosaat (en andere bestrijdingsmiddelen) wordt gespoten. De toename van de
gezondheidsproblemen valt precies samen met de grootschalige introductie van GM soja in Argentinië (nu 19 miljoen
hectare, 50% van het landbouwareaal) in combinatie met gebruik van glyfosaat (200 miljoen liter per jaar). Het
Engelstalige verslag is te downloaden via deze pagina: www.reduas.fcm.unc.edu.ar/report-from-the-first-nationalmeeting-of-physicians-in-the-crop-sprayed-towns/.
- Het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft voor Nederland een toelating
verleend voor Roundup Force, een nieuwe variant van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup op basis van glyfosaat. Het
bestrijdingsmiddel mag worden ingezet in de openbare ruimte (onder vangrails, rondom verkeersborden etc.), in de
bosbouw (bestrijding van vogelkers), maar ook voor vele verschillende toepassingen in de land- en tuinbouw (o.a.
akkerranden, t.b.v. de oogst van graangewassen, aardappels, asperges, in de fruitteelt en voor het doden van als
dekvrucht / groenbemester geteelde gewassen). Zie voor een compleet overzicht dit persbericht van het Ctgb:
www.ctb.agro.nl/pls/portal/url/ITEM/70456B6667A84C55857500F7A7827BE9 (pagina 2).
De toelating van Roundup Force is opvallend gezien de mededeling van staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en
Milieu dat hij glyfosaat op termijn wil bannen uit de openbare ruimte. In september werd namelijk een motie (motieGrashoff) in de tweede kamer aangenomen om zo snel mogelijk glyfosaat voor 'niet-commerciële doeleinden' (gebruik
door particulieren en gemeenten) te verbieden. Dat Roundup Force desondanks toch een toelating heeft gekregen voor
gebruik in de openbare ruimte heeft ermee te maken dat het Ctgb gehouden is aan de nu geldende regelgeving. Zolang
het Ctgb geen aanvullende instructies krijgt ten aanzien van de uitvoering van de motie-Grashoff, is de huidige wet- en
regelgeving leidend (Bron: Tuin & Landschap).
- Dr. Huber is recent nog uitgebreid geïnterviewd door Dr. Mercola, een in Amerika zeer bekende gezondheidsconsulent
(zie ook zijn website www.mercola.com). Op www.foodconsumer.org/newsite/Safety/gmo/gut_flora_1210110827.html is
een samenvatting te vinden van dit interview en kan het eerste deel van het interview bekeken worden (directe link naar
deze YouTube video: www.youtube.com/watch?v=X4swW9OFmf8. Deel 2 kan bekeken worden via deze link:
www.youtube.com/watch?v=ENmc9kHnvbo.
- Een belangrijk probleem met gentech gewassen is dat de resistentie genen overgedragen kunnen worden aan andere
soortgelijke gewassen. Dit is vooral een probleem voor biologische boeren, die hun producten dan niet meer als biologisch
(gentechvrij) op de markt kunnen brengen. Met name biologische imkers hebben een probleem, omdat bijen stuifmeel
van gentech gewassen van grote afstand kunnen aandragen.
Verontruste Duitse biologische imkers hebben onlangs op dit gebied middels een uitspraak van het Europees Gerechtshof
een belangrijke overwinning binnengehaald: indien hun honing sporen van gentech bevat, dan kunnen zij de teler van de
gentech gewassen aansprakelijk stellen voor de geleden schade (de honing kan dan namelijk niet meer als biologisch op
de markt worden gebracht). Deze uitspraak geldt voor de gehele EU en alle gewassen. Op
www.nvlv.nl/downloads/Mellifera_nieuwsbrief_uitspraak_Europees_gerechtshof is het (Duitstalige) bericht te vinden van
de imkervereniging die (met bijna 150.000 euro aan proceskosten!) deze belangrijke overwinning binnenhaalde.
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Nieuws van deelnetwerken, leden & partners

Nieuwe werkgroep NVLV: Alternatieve geneeswijzen voor vee
Beste leden van het NVLV,
Onlangs ben ik, namens de vakgroep Vee Natuurlijk Gezond, lid geworden van Netwerk Vitale Landbouw en Voeding om
hopelijk een bijdrage te kunnen leveren aan een op te zetten werkgroep voor leden die zich interesseren in alternatieve
geneeswijzen voor vee.
Heeft u interesse om deel te nemen in deze werkgroep, dan kunt u zich bij mij aanmelden. Daarbij vraag ik u ook aan te
geven of u een ruimte ter beschikking heeft om met een groep mensen samen te komen en zo ja, hoeveel mensen u kunt
ontvangen. Op deze wijze kunnen we de kosten voor deelname aan de werkgroep laag houden en wellicht meerdere
locaties/ veehouderijbedrijven bezoeken door het land. Naar aanleiding van de aanmeldingen zal ik, Sandra de Wit, samen
met bestuurslid Maria Groot deze werkgroep verder organiseren om hopelijk veel van elkaar te kunnen leren in theorie en
praktijk.
Aanmelden? Mijn contactgegevens:
Sandra de Wit
Vee Natuurlijk Gezond bedrijfsadviseur
Tel. 06 25 525 658
sandra@vee-natuurlijkgezond.nl
Hopelijk tot ziens!
N.B. Vee Natuurlijk Gezond is een vakgroep van onafhankelijke bedrijfsadviseurs voor natuurlijke diergezondheidszorg.
Voor meer informatie zie de website www.vee-natuurlijkgezond.nl. De website van Sandra de Wit is te vinden op
www.kruid-en-dier.nl.

Werkboek ‘Gezond Landbouwbedrijf’ van Joke Bloksma
Het einde van het jaar is voor vele mensen een tijd van reflectie, terugkijken op het voorgaande jaar en plannen maken
voor het komende. Voor boeren en boerinnen betekent dit ook een stukje reflectie op de bedrijfsvoering. Een werkboek
dat hierbij van pas kan komen werd enkele jaren geleden geschreven door NVLV lid Joke Bloksma. Toen nog werkend
voor het Louis Bolk instituut, nu inmiddels freelance boerencoach en ontwerper van boerderijen, landgoederen en tuinen.
Het werkboek ‘Gezond Landbouwbedrijf’ is voor boeren die hun bedrijf willen ontwikkelen tot een samenhangend geheel
met een eigen identiteit. Hoe kun je vanuit jezelf samenwerken met de wereld om je heen? Hoe krijg je een onderneming
met veerkracht? Het gaat hierbij dus om veel meer dan alleen om een financieel gezond bedrijf. Het in kaart brengen van
de interne en externe relaties met een goede afstemming op elkaar is de eerste stap naar een gezonde bedrijfsvoering.
De tweede stap is het versterken van de onderlinge samenhang van de bedrijfsonderdelen.
Het boek bevat veel voorbeelden en oefeningen. Boeren kunnen hier alleen aan werken, samen met alle medewerkers of
in regiogroep met een begeleider.
Het werkboek (75 p.) is gratis te downloaden via deze link: www.louisbolk.org/downloads/2004.pdf. Ook is de gedrukte
versie nog te verkrijgen. Zie voor meer informatie deze pagina op de website van Joke Bloksma:
www.jokebloksma.nl/index.php?i=meer_info.
Een artikel dat in 2008 in Ekoland verscheen n.a.v. het verschijnen van het werkboek is nog te lezen via deze link:
www.jokebloksma.nl/documenten/2008_WerkboekGezondLandbouwbedrijf_Ekoland_2008_4_p8_11.pdf.
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Landjuweel de Hoeven verkozen tot Leerbedrijf van het Jaar 2011
Eerder dit jaar maakten we via deze nieuwsbrief al bekend dat Landjuweel
de Hoeven, het bedrijf van NVLV-leden Thijs en Annemie Scholten-Lepelaars,
genomineerd was voor de verkiezing ‘Beste leerbedrijf van het Jaar’.
Inmiddels is bekend geworden dat Landjuweel de Hoeven ook daadwerkelijk
gekozen is tot het beste leerbedrijf van 2011. Gefeliciteerd met deze
erkenning Thijs en Annemie!
De verkiezing ‘Beste leerbedrijf van het jaar’ wordt ieder jaar georganiseerd
door Aequor, het voormalige Lobas, Landelijk Orgaan Beroepsopleidingen
Agrarische Sectoren. Om genomineerd te worden moet een leerbedrijf hoog
scoren op onderdelen als investeren in opleiden, betrokkenheid van de
praktijkopleider, innovatie en samenwerking met de omgeving.
Bekijk het oordeel van de jury op deze pagina:
www.aequor.nl/aequor/nieuwsoverzicht/2011/beste_leerbedrijf_2011_bekend_.

Vanaf 17 januari: Training Intuïtieve Ontwikkeling voor beginners
Je lekker in je vel voelen en ontdekken wat echt bij je past is in de hedendaagse
wereld vaak een hele opgaaf. We worden opgeslokt door activiteiten en staan vaak
onder grote druk omdat we zoveel ‘moeten’. Wil je bewuster met je energie leren
omgaan? Energieën leren herkennen en er iets mee doen? Ben je nieuwsgierig naar je eigen energie en hoe die stroomt of
blokkeert?
Energie en intuïtie
Energie is een onzichtbaar veld met grote invloed op ons dagelijkse leven. Onbewust wordt energie opgevangen en
uitgezonden. Intuïtie is ons vermogen om deze subtiele energie waar te nemen, te voelen, zien, horen, ruiken en proeven.
Iedereen heeft dit vermogen, iedereen is helder. Kleine kinderen nemen hun omgeving sterk intuïtief en helder waar,
maar worden hierin meestal niet getraind en begeleid in onze maatschappij. De ratio wordt op school verder ontwikkeld
en de intuïtie raakt ondergesneeuwd in de loop van het leven. Gelukkig kunnen we allemaal, op ieder gewenst moment,
de draad weer oppakken en deze creatieve en heldere vermogens weer herontdekken en ontwikkelen.
Leren door ervaren
Leren werken met energie is geen theoretische ‘pen en papier’ cursus. Je leert het meest door zelf te voelen en ervaren,
je te verbazen en verheugen. In deze training krijg je meer inzicht in je eigen energieveld en in je chakra’s, de
belangrijkste energiecentra op je lichaam. Je leert hoe elk van de chakra’s jou beïnvloedt, hoe je ze kunt activeren,
afsluiten en schoonmaken.
Marianne van der Schilden geeft de training, samen met een assistent, op vier hele dagen. De lessen zijn op dinsdagen
van 10 tot 16 uur, op 17 januari, 7 februari, 6 maart en 3 april 2012. Iedere deelnemer ontvangt een cursusmap met
algemene informatie en speciale oefeningen om thuis te doen na iedere les.
Download voor meer informatie de folder hier: www.itaka.nl/wp-content/uploads/2011/08/Folder-Beginners-voorjaar2012.pdf, of kijk op deze pagina: www.itaka.nl/opleiding/intuitieve-ontwikkeling-beginners/.
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Ook bij Itaka in januari en februari (vooraankondigingen):
Presentatie/lezing ‘Andere voeding door bewuste landbouw’: zaterdag 14 januari
NVLV-lid Piet Bongers zal op deze dag vertellen over de wonderlijke weg die hij heeft
bewandeld om te komen van onbewuste naar bewuste landbouw. Aan de orde komt de samenhang tussen deze vier
aspecten: biologisch, chemisch, natuurkundig/elektromagnetisch en subtiel-energetisch.
En de uitwerking hiervan op de gezondheid van mensen, dieren en planten.
Zie voor meer informatie deze pagina: www.itaka.nl/agenda/andere-voeding-door-bewuste-landbouw/.

“Boerendag” 4 februari: op bezoek bij Winery and Herbs
Op zaterdag 4 februari organiseren we weer een ‘Boerendag’, in navolging van de vroegere bijeenkomsten van NVLVZuid. Ditmaal gaan we op bezoek bij het bedrijf ‘Winery and Herbs’ (www.wineryandherbs.nl) van Geert en Myriam
Hermans in Schijndel. Kosten € 15,-. Meer informatie volgt, zie de website van Itaka (www.itaka.nl) of de NVLVnieuwsbrief van januari.

Andere interessante zaken (nieuws van buiten het netwerk)

Brabantse Beursvloer Biodiversiteit: ‘Gezond van Brabantse grond’
Op woensdagmiddag 25 januari 2012 vindt de tweede Beursvloer
biodiversiteit plaats. Deze beursvloer ‘Gezond van Brabantse grond’ richt zich
op de wederzijdse kansen en mogelijkheden tussen biodiversiteit, voeding en
gezondheid.
Biodiversiteit, de variatie aan leven, groen en natuurlijke voorraden, biedt vaak verrassend praktische oplossingen voor
vraagstukken van alledag, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, gezondheid, milieu, of duurzame bedrijfsvoering.
Bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken daarom biodiversiteit meer en meer in hun marktstrategie.
Laat u inspireren door de uiteenlopende initiatieven en projecten van bedrijven en organisaties op het gebied van
voedselproductie, welzijn en gezondheid. Zij zetten biodiversiteit in op een praktische wijze. U kunt tevens gebruik maken
van het ruime aanbod expertise in de workshops en op de informatiemarkt.
Voor de beursvloer zijn partijen uitgenodigd die heel direct een rol spelen bij duurzaam geproduceerd voedsel en
volksgezondheid én een duidelijke link maken met biodiversiteit. We willen a) bedrijven en organisaties die zich oriënteren
op nieuwe markten en open staan voor vernieuwing met elkaar in contact brengen, en b) partijen die al hun (eerste)
schreden hebben gezet een omgeving aan te bieden voor het steviger neerzetten van hun initiatieven.
Een overzicht van de genodigden en standhouders is hier te downloaden:
www.biodiversiteitbrabant.nl/images/bestanden/20111128%20Beursvloer%20Biodiversiteit%20Projecten%20web.pdf.
Kijk voor meer informatie op www.biodiversiteitbrabant.nl/beursvloer of neem contact op met ECNC, telefoon 0135944944, e-mail vonmeijenfeldt@ecnc.org. Het ECNC (European Centre for Nature Conservation) organiseert de
beursvloer in opdracht van de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Taskforce Biodiversiteit.
N.B. Heeft u nog een suggestie voor een innovatief en inspirerend project op het gebied van biodiversiteit, voedsel en
gezondheid? Laat het ons dan spoedig weten!
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Wetenschappelijke studies bevestigen: zorgboerderij goed voor cliënten
In juni dit jaar verscheen de studie ‘Effecten van de zorglandbouw’, waarin een bundeling werd gemaakt van recent
wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van zorglandbouw op de cliënten. Meerdere wetenschappelijke studies laten
zien dat het verblijf op een zorgboerderij significant positieve effecten kan hebben op het welbevinden van deelnemers. Zo
eten en drinken ouderen met dementie duidelijk beter op de boerderij dan in reguliere instellingen, en bij veel jongeren
met gedragsproblemen neemt het probleemgedrag significant af en verbetert de zelfwaardering. Cliënten hebben vooral
baat bij de bijzondere kenmerken van de zorgboerderijen: de persoonlijke relatie met de boer(in), de zinvolle activiteiten,
de groene omgeving en het aanbod van zorg in een niet-medische context.
Lees het volledige persbericht op deze pagina: www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Nclienten.htm. Het rapport is te
downloaden via deze link: www.multifunctionelelandbouw.nl/download.php?file_id=2104&MLMID=217&MLUID=&MLUH=.

Informatie en advies voor zorgboerderijen over veranderingen in de zorg
Op 1 juni dit jaar publiceerde de staatssecretaris van VWS haar programmabrief voor
langdurige zorg. De daarin aangekondigde maatregelen hebben flinke gevolgen voor
zorgboerderijen. Hoe nu verder? Is een AWBZ-toelating nog wel zinvol? Moeten we ons
richten op de WMO of op andere doelgroepen? Het komende jaar staan de meeste zorgboeren voor strategische keuzes.
Op de website van LandmercPlus (www.landmercplus.nl) is veel nuttige informatie te vinden over de aanstaande
veranderingen. Een goede samenvatting van de wijzigingen is te downloaden via deze link:
www.landmercplus.nl/LinkClick.aspx?fileticket=lk6jjWTbCQY%3d&tabid=825. Ook organiseert LandmercPlus
informatiebijeenkomsten speciaal gericht op zorgboeren. Zie voor meer informatie deze pagina:
www.landmercplus.nl/Kennisdagen/Toekomstvanmijnzorgboerderij/tabid/825/Default.aspx. De laatste
informatiebijeenkomst is eind november geweest, bij voldoende belangstelling wordt er weer een nieuwe bijeenkomst
georganiseerd. Verder biedt LandmercPlus ook de mogelijkheid om gratis een online advies te krijgen, toegespitst op uw
bedrijfssituatie. Zie deze pagina: www.landmercplus.nl/Advies/Onlineadvies/tabid/834/Default.aspx.
Voor beginnende (en gevorderde) zorgboeren is op de website ook nog een goed handboek te vinden. Het handboek telt
drie delen met in totaal 100 pagina's:
I. Introductie in de zorgketen en de relatie met boerderijzorg: centraal staat de driehoeksverhouding tussen de
zorgvrager, zorgaanbieder en de financierende instantie.
II. Doelgroepen: ingegaan wordt op de zorgketen en de meerwaarde van groene zorg voor de betreffende doelgroep.
III. Financiering: informatie over de verschillende financieringsvormen.
De drie delen zijn afzonderlijk te downloaden via de volgende links:
- Deel I: www.landmercplus.nl/LinkClick.aspx?fileticket=c9_is-c14Zs%3d&tabid=336
- Deel II: www.landmercplus.nl/LinkClick.aspx?fileticket=vkr1HbZ2fFo%3d&tabid=336
- Deel III: www.landmercplus.nl/LinkClick.aspx?fileticket=HQO9RxBzIGw%3d&tabid=336.

Eigentijds Winterfestival
Het bekende Eigentijds Festival, een holistisch festival dat iedere zomer plaatsvind in Vierhouten
op de Veluwe, heeft een kindje gebaard. Op donderdag 29 en vrijdag 30 december vind in
Centrum Djoj (www.djoj.nl) in Rotterdam het eerste Eigentijds Winterfestival plaats. Vele
workshops, playshops, lezingen, ligconcerten, een indoor healing field, een markt, muziek en
dansen, bieden voor ieder wat wils. De centrale thema’s zijn zoals altijd ecologie, spiritualiteit en kunst. Kijk op
http://eigentijdsfestival.nl/winter/activiteiten voor een overzicht van de activiteiten (de lijst wordt nog dagelijks
bijgewerkt). Een ideale bezigheid voor de dagen tussen kerst en oud- en nieuw! Meer info en reserveren:
http://eigentijdsfestival.nl/winter.
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Boektip: “Transweik – Toen werden alle kinderen nog boer”
Afgelopen september kwam een opvallend boek uit, genaamd “Transweik – Toen werden alle
kinderen nog boer”. In dit vlot geschreven en ruim geïllustreerde boek verhaalt antropologe en
kleindochter Corry de Wit over de familiegeschiedenis van de boerenfamilie de Wit gedurende
de periode 1901 - 2001.
De familie de Wit waren veeboeren met gemengde bedrijven in de omgeving van Utrecht, nabij
het dorp Oudenrijn. In 1901 betrokken vader Dorus en moeder Marie hier de boerderij
Transweik. Hun passie voor het veebedrijf werd op wonderbaarlijke wijze overgedragen op hun
kinderen. Alle tien werden zij boer of boerin, ieder op een eigen boerderij. Aan de hand van de
familiegeschiedenis behandelt het boek de vele veranderingen in de Nederlandse landbouw in de twintigste eeuw. De
schrijfster belicht de gevolgen van de economische crisis in de jaren 30 voor de landbouw, zij duikt in het landbouwbeleid
en beschrijft de snelle mechanisering in de bedrijfstak. Dit alles met een link naar de bedrijven van de boeren in de familie
De Wit.
Het boek verhaalt over een boerengeschiedenis die voor iedereen uit de Nederlandse landbouw herkenbaar is.
Verrassenderwijs blijkt dat grote veranderingen zich in relatief korte tijd hebben afgespeeld. De levenswijze van deze
generaties boeren die vijftig jaar geleden nog gemeengoed was, is anno 2011 ondenkbaar geworden. Zij zal jongere
generaties vreemd of misschien zelfs betoverend voorkomen. Ook voor die generaties is dit boek geschreven.
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of direct bij de uitgeverij, zie www.fagusuitgeverij.nl/site/verschenen/Artikelen/2011/9/3_Transweik,_toen_werden_alle_kinderen_nog_boer.html.
Zie ook dit artikel in het Agrarisch Dagblad over het verschijnen van het boek:
http://www.agd.nl/AchtergrondTendensAnalyse/571935/Saamhorigheid-en-humor.htm

Filmrecensie: ‘Thrive’: wat drijft ons?
De film ‘Thrive’ ontrafelt de wereldwijde consolidatie van macht die terug te vinden is in bijna elk aspect van ons leven en
geleidelijk aan steeds dominanter wordt. Kortgezegd: ‘Follow the money!’ en de wortels worden blootgelegd. De film laat
zien wie er aan de touwtjes trekken.
We weten het al lang, maar het wordt nog eens goed samengevat. Het is geen georganiseerde samenzwering maar
opgestapelde en samengeklonterde onwetendheid. Oordeel, maar veroordeel niet. Want goed en ook het kwaad leeft in
ons allemaal. Het is alleen dat wij er ons NU bewust van worden. Dat is de sprong in de evolutie die wij NU allemaal
meemaken.
Goed en kwaad, liefde en angst, altruïsme en geld, het zijn beide zijden van de dualiteit die zullen blijven bestaan. Het
gaat er om hoe bewust wij er NU mee omgaan.
De prachtige beelden en opnames van ‘Thrive’ laten ons zien hoe er enorme doorbraken zijn in de wetenschap, in
activisme, zoals inderdaad de ‘Occupy’ en Transition Town, en uiteindelijk DE grote doorbraak: in ons BEWUSTZIJN!
Deze indringende maar prachtige documentaire gaat ons hierin bekrachtigen door een ongehoorde en brutale strategie te
presenteren, waarmee we ONZE LEVENS terug kunnen pakken om daarmee ónze planeet, onze toekomst en die van onze
kinderen te verzekeren!!
(Recensie afkomstig van het Eco-spirit blog van Philip Gortemaker op www.eco-spirit.nl.)
Red.: Meer informatie over de film ‘Thrive’ is te vinden op de officiële website www.thrivemovement.com. Hier kan je de
film ook online bekijken voor 5 US$, in verschillende talen.
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Agenda

29 en 30
december

Eigentijds Winterfestival in Centrum Djoj in Rotterdam

14 januari

Presentatie/lezing ‘Andere voeding door bewuste landbouw’ door Piet Bongers bij Itaka in Wageningen

17 januari

Start training “Intuïtieve Ontwikkeling voor beginners” bij Itaka in Wageningen

18 en 19
januari

5e BioVak beurs in Zwolle

25 januari

Brabantse Beursvloer Biodiversiteit in het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch

4 februari

‘Boerendag’ NVLV-Zuid: op bezoek bij ‘Winery and Herbs’ in Schijndel

Dit kan je ook met boter doen… (Tibetaanse ghee boterlamp)

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.
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