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NVLV nieuws

Zaterdag 17 maart: 'Boerendag' NVLV-Zuid in Schijndel (verplaatst van 4 februari i.v.m.
weersomstandigheden)
Na het succes van de vorige boerendag van NVLV-Zuid staat er een nieuwe dag gepland op zaterdag 17 maart in
Schijndel. We zijn te gast op het bedrijf Winery and Herbs (www.wineryandherbs.nl) van Geert en Myriam Hermans.
Zij combineren hun liefde voor, en jarenlange ervaring in de tuinbouw en de wijnmakerij tot een vernieuwende formule:
een belevingsbedrijf waar je kunt ervaren hoe planten groeien, bloeien en smaken. Geert Hermans vertelt over de
activiteiten van het bedrijf en leidt ons rond. Myriam geeft ons een kijkje in de wereld van de kruiden, oliën en zalven.
Hiernaast zal er ruimte zijn voor eigen inbreng. In de speakerscorner is er 5 minuten tijd om iets te vertellen wat je
bezighoudt of wat je graag wilt delen. Laat van tevoren weten of je hiervan gebruik wilt maken.
Dagprogramma
9.45 uur

Ontvangst met koffie en thee

10 uur

Opening door voorzitter Piet Bongers

10.05 uur

Energetische instroomoefening door Geertruida van der Wal

10.15 uur

Presentatie Myriam Hermans over haar bezigheden in de kruidentuin, het maken van allerlei producten als
jams, zalfjes en oliën

11.15 uur

Koffiepauze

11.30 uur

Speakers' corner met 5 minuten spreektijd per spreker

12-13 uur

Lunchpauze met zelf meegebrachte lunch

13 uur

Rondleiding Geert Hermans over zijn bedrijf, cranberry’s en wijnmakerij.

14 uur

Speakers' corner

14.30 uur

Een energetische oefening onder begeleiding van Marianne

14.55 uur

Energetische afsluiting van de dag door Geertruida

15 uur

Sluiting door voorzitter Piet
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Iedereen is welkom op deze ‘boerendag’ van 10 tot 15 uur, kosten € 15,-. Fijn als je er ook weer bij bent en nodig andere
belangstellenden uit om met je mee te komen! Voor koffie, thee en lekkers wordt gezorgd, maar iedereen neemt wel zelf
boterhammen mee voor de lunch!
Je kunt je aanmelden bij Piet Bongers (06-51228375, bongers-hermens@hccnet.nl), Geertruida van der Wal (0317416183, geertruida.vanderwal@tele2.nl), of Marianne van der Schilden (welkom@itaka.nl).
Download de flyer hier: www.nvlv.nl/downloads/Boerendag_17_maart_2012.pdf.

Dossier gentech en glyfosaat op website NVLV
Op de website van het NVLV is een nieuwe pagina aangemaakt waar voortaan alle informatie wordt verzameld rondom de
problematiek van gentech gewassen en het gebruik van glyfosaat herbiciden. Veel van de links zijn afkomstig van de
lezingenreeks van Dr. Huber van oktober j.l. (zie www.nvlv.nl/index.asp?menu=030302), aangevuld met recentere
nieuwsberichten en publicaties. De pagina zal frequent worden bijgewerkt met nieuwe berichten.
De pagina is te vinden via de link op de homepage (rechts) of via deze directe link: www.nvlv.nl/index.asp?id=1&id=154.
Enkele nieuwe “aanwinsten”:
www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/13695-bt-protein-toxic-to-human-cells-new-research
Artikel op Gmwatch.org over een recent Frans onderzoek dat concludeert dat Bt toxines (insecticide toxines geproduceerd
door veel genetisch gemodificeerde gewassen) wel degelijk toxisch zijn voor menselijke celculturen, hoewel ze eigenlijk
alleen schadelijk zouden moeten zijn voor insecten. Ook werd in dit onderzoek aangetoond dat Roundup zelfs in zeer lage
doses (57 ppm) dodelijk is voor menselijke celculturen.
http://motherjones.com/tom-philpott/2012/01/dows-new-gmo-seed-puts-us-agriculture-crossroads
Artikel op MotherJones.com over de samenwerking van Dow en Monsanto om een nieuwe generatie GM gewassen en
herbiciden op de markt te brengen, die het probleem van resistentie van onkruiden tegen Roundup moet verhelpen. De
nieuwe generatie gewassen hebben een gecombineerde resistentie tegen zowel Monsanto's Roundup als Dow’s 2,4-D
herbiciden. De toepassing ervan zal waarschijnlijk tot een toename in het (gecombineerde) herbicidegebruik leiden.
www.intechopen.com/download/pdf/pdfs_id/25624
“Forty years with glyphosate.” Hoofdstuk 14 uit het boek "Herbicides - Properties, Synthesis and Control of Weeds"
(2012), online te downloaden via www.intechweb.org/books/show/title/herbicides-properties-synthesis-and-control-ofweeds. Een grondige wetenschappelijke samenvatting over de werking en milieu-effecten van glyfosaat.
Het Britse Institute for Science and Society (ISIS), publiceert regelmatig over ontwikkelingen en onderzoek met
betrekking tot genetisch gemodificeerde (GM) gewassen en het gebruik van glyfosaat. Mede oprichtster Dr. Mae Wan Ho
(bij velen nog wel bekend van het NVLV-symposium “Licht op Landbouw” in 2009) publiceert al sinds 1994 kritisch over
de ontwikkelingen. Op www.i-sis.org.uk/GE-agriculture.php is een overzicht te vinden van alle artikelen en
nieuwsberichten over genetisch gemodificeerde gewassen en de effecten van glyfosaat. Enkele interessante artikelen zijn:
- www.i-sis.org.uk/Pharm_Crops_Ignoring_the_Environment.php
over gevaren van nieuwe medicijnen genaamd "biologicals", geproduceerd m.b.v. genetisch gemodificeerde organismen
(virussen, bacteriën, gist, dierlijke cel cultures of planten)
- www.i-sis.org.uk/How_Food_Affects_Genes.php
over hoe kleine RNA moleculen in genetisch gemodificeerd voedsel kunnen worden opgenomen in het lichaam en daar
ongewenste effecten kunnen veroorzaken
- www.i-sis.org.uk/Bt_crops_failures_and_hazards.php
over de problemen met genetisch gemodificeerde gewassen, waardoor deze geen duurzame oplossing bieden voor het
wereld voedsel probleem, zoals voorstanders wel beweren
- www.i-sis.org.uk/GM_Feed_toxic_new_metaanalysis_confirms.php
over Frans onderzoek dat concludeert dat een dieet van GM mais en sojabonen aantoonbaar toxiciteit oplevert voor de
lever en nieren van muizen en ratten, en dat de gangbare risico-analyses voor GM voer methodologisch sterk onder de
maat zijn
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Nieuws van deelnetwerken, leden & partners

Vertaling essay Justus von Liebig: 'De zoektocht naar kringlooplandbouw'
Mulder Agro in Kollumerzwaag heeft in eigen beheer het boekje 'Justus von Liebig; de
zoektocht naar kringlooplandbouw' uitgebracht. Op 11 januari j.l. was de officiële presentatie.
Theo Mulder van Mulder Agro zwierf in 1980 13 maanden over de wereld en kreeg een
bijzondere fascinatie voor bemesting en voor die in kringlooplandbouw in het bijzonder. 'Op
school en later tijdens cursussen ging het bij bemesting altijd over kunstmest. Ik worstelde
jaren met de vraag 'Hoe doen we dit?'', zegt Mulder over zijn aversie tegen anorganische
bemesting.
Tot hij in 1995 het boek 'De geheimen van een vruchtbare bodem' van Erhard Hennig, pionier van natuurlijke land- en
tuinbouw las. 'Toen viel alles op zijn plaats.' Mulder is sinds die tijd een warm pleitbezorger van het kringloopdenken. De
eerste jaren was dat niet gemakkelijk. Nu is er meer maatschappelijk draagvlak voor de kringloopgedachte.
Daarin ligt ook de reden waarom Mulder juist nu een vertaling van het 'Es ist ja dies die Spitze meines Lebens' van Justis
von Liebig uitbrengt. Net als ieder mens is ook Von Liebig een product van zijn tijd. Maar op 38-jarige leeftijd komt de
grondlegger van de moderne chemie tot een nieuw, verrassend inzicht.
Von Liebig: 'De opvatting dat planten hun voedsel halen uit een oplossing die in de bodem door regenwater wordt
gevormd, was ieders mening. Ik was ermee vergroeid. Deze opvatting was onjuist en is de bron van mijn dwaze houding
geweest. Vele jaren is mijn theorie onherkenbaar bezoedeld; nu zal niemand mij meer het recht ontnemen om mijn
leerstelling van zulke aantijgingen te ontdoen.'
Het 52 pagina tellende boekje is direct te bestellen bij Mulder Agro door een email te sturen naar: info@mulderagro.nl.
De verkoopprijs is 7,70 euro exclusief portokosten.
Op 14 januari verscheen in de Nieuwe Oogst (editie LTO Noord) het artikel “De Boer als apotheker” naar aanleiding van
het verschijnen van dit boekje. Zie www.mulderagro.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=125.
De tekst van het artikel is hier apart als pdf te downloaden: www.nvlv.nl/downloads/De_boer_als_apotheker.pdf.
(Bron: Nieuwe Oogst.nu)

Quadrupool Academie van Jaap van Bruchem gestart
Jaap van Bruchem heeft voor 2012 een nieuw initiatief gelanceerd: de Quadrupool Academie.
Quadrupool staat voor 4-polig, 4-waardig, 4-dimensionaal. De Academie omvat een serie
bijeenkomsten van en door vernieuwende onderzoekers en mensen uit de praktijk. De eerste
bijeenkomsten waren reeds op 6 januari in Lunteren, en op 10 februari in Oosteind. De
eerstvolgende bijeenkomst zal op 16 maart plaatsvinden in Midwoud.
“Het blijkt eenvoudig om de meervoudige problemen, waarmee we in de groene ruimte kampen, integraal op te lossen.
Dat lukte voor de melkveehouderij en de akkerbouw zo'n 10 jaar geleden al op de APMinderhoudhoeve in Swifterbant, een
proefbedrijf van Wageningen UR. Inmiddels kunnen we ook in de praktijk bogen op steeds meer 'briljante' boer(inn)en die
laten zien dat we agrarische bedrijven kunnen laten functioneren als waterzuiveringsinstallaties, zonder dat dit ten koste
behoeft te gaan van hun productiviteit en gezondheid - eerder in tegendeel. Deze conclusie geldt natuurlijk niet alleen
voor de melkveehouderij, maar gaat ook op voor geiten, schapen, paarden, varkens en kippen, voor de visteelt, en ook
voor de akker / tuinbouw.”
Lees voor meer informatie en deelname de flyer: www.nvlv.nl/downloads/Quadrupool_Academie_Jaap_van_Bruchem.pdf.
Binnenkort zal nog nader via de e-mail bericht worden over de bijeenkomst van 16 maart.
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Impressie Bio-fotonen congres “Glow in the Dark”, door Ron Hofman
Op 16 december j.l. was ik op het biofotonen congres “Glow in the dark” in Baarn (georganiseerd door
Nieuwetijdse Geneeswijzen, www.nieuwetijdsegeneeswijzen.nl), waar ik een stand bemande om ons
boek “Op zoek naar Vitale Voeding” te promoten. De aanwezigen op het congres waren voornamelijk
artsen, therapeuten en wetenschappers.
De dag vloog voorbij, deels, omdat deze materie natuurlijk helemaal in mijn straatje ligt. Tijdens de pauzes werden er
veel exemplaren van ons boek verkocht. Het begrip bio-fotonen leeft onder steeds meer mensen.
Zowel NVLV beroepslid Roel van Wijk (Meluna, www.meluna.nl) als Nico Westerman (huisarts) wisten de zaal te boeien
met een dag vol presentaties over deze biofotonen materie. Welke eigenlijk geen materie is ;-)
Ook was er ruimte voor Barbara Frerich (kleuren therapie / antroposofie / Rudolf Steiner), een presentatie in het Duits
over de “Lichtprocessen in mensen”. Al met al een lange maar geslaagde dag met veel interessante informatie, die toch
licht voelde. Mede door de Zhineng Qigong oefening die we allemaal tussendoor uitvoerde onder begeleiding van Asta
Weertman van Life Works.
Wat mij betreft waren de bevindingen van de onderzoeken die Roel van Wijk presenteerde t.a.v. aantoonbare informatie
overdracht tussen de organen middels bio-fotonen erg interessant. Voor mij een, wetenschappelijk, bewijs van hoe groot
het belang van de kwaliteit van onze voeding is.
Voeding is eigenlijk een pakketje informatie wat, vanaf dat het alleen al in de buurt van het lichaam komt maar ook zeker
bij passage door een verteringsysteem, deze informatie uitstraalt. Deze informatie verspreid zich zo snel als het licht en is
daarmee sneller dan de chemische en elektrische processen die daar op volgen.
Informatie wordt in een product opgeslagen gedurende het gehele productie proces. We kunnen daarbij stellen dat dit
proces reeds begint bij de gedachte van de boer en natuurlijk de vraag van de consument, welke voeding wil deze
hebben.
Bio-fotonen onderzoek is daarmee een holistische en tegelijk ook puur wetenschappelijke meettechniek. Welke in staat is
zichtbaar te maken in hoeverre productiesystemen de oorspronkelijke / coherente natuurkrachten in ons voedsel kunnen
vastleggen.
Meer weten over deze interessante wetenschap? Zie ons boek: Op zoek naar vitale voeding (www.bioron.com/producten/boeken-dvds-en-cds/boeken.html).
Op www.ntgw.nl/bij-en-nascholing/verslagen-congressen/congres-glow-in-the-dark zijn de video’s van de presentaties
van het congres “Glow in the Dark” terug te zien. Ook zijn de presentaties te downloaden als tekst. Een aanrader voor
iedereen die geïnteresseerd is in de rol van biofotonen / biologisch elektromagnetisme in mens, dier en planten.
NB de presentatie van Barbara Frerich (Lichtprocesse im Menschen) is te bekijken via deze link:
www.youtube.com/watch?v=3GMQ_5s-bAk&feature=mfu_in_order&list=UL.

Lezing: "Integrale Duurzaamheid: duurzaamheid met toekomst” bij Gaia Sira in
Wageningen
Op donderdag 23 februari verzorgt Gaia Sira (www.gaiasira.nl) in Wageningen een lezing over
integrale duurzaamheid. De lezing wordt verzorgt door Geert-Jan van der Wolf.
Duurzaamheid is voor vrijwel iedereen een open deur geworden. Weinig mensen zijn van mening dat wij mensen op de
ingeslagen weg kunnen voortgaan zonder het ecologische systeem zover te beschadigen dat ons eigen bestaan in gevaar
komt. Veel bedrijven en organisaties hebben allerlei maatregelen genomen in het kader van duurzaamheid. De een wat
diepgaander dan de ander. Voor degene die het verste gegaan zijn, doet zich een nieuw fenomeen voor. Duurzaamheid
gaat maar zo ver. De zonnepanelen zijn geïnstalleerd, windmolen staat, warmtepomp draait, spaar- en ledlampen,
duurzaam papier en hout enzovoort.
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En toch is het te weinig. Het mag nog een stap verder. Het moet zelfs een stap verder. In de toekomst willen mensen zich
verbinden vanuit authenticiteit.
Geïntegreerde duurzaamheid gaat die stap verder. Integrale duurzaamheid voegt integratie en balans toe aan duurzaam
denken. Want duurzaam is geen losstaande activiteit, het is een levensstijl, een levensvisie. Het theoretische model achter
Integrale Duurzaamheid dat tijdens de lezing stap voor stap zal worden uitgelegd geeft handvatten om praktische
besluiten te nemen waar het gaat om het leven van alledag. Om uitvinden waar u wilt staan in het leven, waarom en hoe
dat vorm te geven. Het geeft ook de handvatten om binnen bedrijf en organisatie tot een betere balans te komen en
geïntegreerde duurzaamheid te implementeren. Zodat stappen worden gezet naar een toekomst van echtheid en
betrokkenheid.
Geert-Jan van der Wolf, de bedenker van het model, is oud-docent Levensbeschouwing en tegenwoordig trainer en
consultant Integrale Duurzaamheid en vanaf het begin betrokken bij Gaia Sira. Hij heeft zijn eigen bedrijf: Van der Wolf
Consultancy.
De lezing vindt plaats rechts van het Huis van Happiness (www.happiness4all.nl/huis-van-happiness), op Conventstraat
63 te Wageningen. Meer informatie over integrale duurzaamheid is te vinden op de website www.gaiasira.nl.

Activiteiten bij Itaka in Bennekom
Woensdag 29 februari om 19.30 uur : Onthullingen over Ufo’s en andere
verschijnselen. Lezing door Marianne van der Schilden
Wereldwijd is sprake van ‘disclosure’, naties openen hun voorheen geheime files met
betrekking tot ufo waarnemingen. Het is boeiend om hier meer over te weten en je eigen beeld en mening te vormen.
Marianne legt een verband tussen intrigerende verschijnselen als orbs, graancirkels en ufo’s. Kosten € 10,- contant bij
entree. Kijk voor meer informatie op www.itaka.nl/agenda/onthullingen-over-ufos-en-andere-verschijnselen/.
Zondag 25 maart van 10 tot 16.30 uur: Lekker in je eigen energie. Seminar ‘Optimal Energy’ voor mensendie-met-mensen-werken.
Werk je de hele dag met mensen? En doe je dit met veel liefde? Wat jammer dan toch dat je er soms zo moe en uitgeput
van kunt raken. Dit wordt veroorzaakt door de energie die je van de ander oppikt. Op dit dagseminar leer je eenvoudige
en effectieve technieken om jouw energieveld af te schermen en stevig te houden gedurende een hele dag. Je leert hoe je
energie terug kunt geven aan iedere cliënt en hoe je energie van anderen in je eigen systeem kunt herkennen. Marianne
van der Schilden geeft deze dag voor mensen-die-met-mensen-werken samen met een assistent. De kosten zijn € 65,plus een vrijwillige donatie. Kijk voor meer informatie op www.itaka.nl/agenda/lekker-in-je-eigen-energie/.
Locatie: Itaka Intuïtieve Ontwikkeling, Landgoed de Born, Bornweg 12B, 6721 AH Bennekom.
Voor alle activiteiten graag vooraf aanmelden bij welkom@itaka.nl of 06-42982383.
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Andere interessante zaken (nieuws van buiten het netwerk)

Zadenbeurs / manifestatie "Reclaim the Seeds" in Amsterdam
In het weekend van 10 en 11 maart 2012 vindt in Amsterdam de zadenbeurs / manifestatie
“Reclaim the Seeds” plaats. Het wordt een evenement waar tuinders, mensen met een
volkstuin en collectieven zaden kunnen ruilen, weggeven en verkopen. Hiermee willen we
bereiken dat de diversiteit aan groente en andere voedselgewassen behouden blijft en dat de
zaden uit handen blijven van grote agro-bedrijven. Naast de zadenbeurs en informatiemarkt
staan er vele interessante workshops, presentaties en debatten op het programma. Het is dus
nadrukkelijk ook een weekend voor mensen zonder tuin die wel geïnteresseerd zijn in het
onderwerp.
Zaterdag 10 maart: "Think global"
De zadenmarkt en informatiemarkt vind op zaterdag plaats. Naast kraampjes met zaden uit Nederland zijn er ook een
aantal collectieven uit het buitenland die zijn gespecialiseerd in het in stand houden en verspreiden van een grote
diversiteit aan fruit- en groentegewassen. Kijk op de website www.reclaimtheseeds.nl onder "stands" voor een compleet
overzicht van de standhouders. Naast de markt zijn er deze dag ook diverse interessante workshops en presentaties: zie
het overzicht op www.reclaimtheseeds.nl onder "programma".
Zondag 11 maart: “Act local”
Op zondag zijn er verschillende presentaties / workshops, waarbij er meer aandacht is voor initiatieven om lokaal en
regionaal voedsel in de stad te krijgen. Met presentaties van lokale voedselinitiatieven en uitwisselingen van ervaringen,
praktische workshops, films en een bezoek aan een lokale stadstuin. Zie voor meer details www.reclaimtheseeds.nl onder
"programma".
De zadenbeurs / manifestatie “Reclaim the Seeds” wordt georganiseerd door A SEED (www.aseed.net). Wij willen met de
zadenbeurs bijdragen aan:
- het in stand houden van keuze en diversiteit van voedselgewassen
- het onder de aandacht brengen van het belang van soortendiversiteit voor landbouw en klimaat
- belangstellenden en degenen die actief met zadendiversiteit bezig zijn in Nederland bijeen te brengen.
- meer mensen betrekken bij het zelf gebruiken, bewaren en uitwisselen van vrij zaadgoed.
Wij steunen de Europese campagne voor Zaadgoedsoevereiniteit. Zaden zijn de oorsprong van ons voedsel. Toegang tot
en diversiteit van zaden is van levensbelang. Centraal in het plenaire debat tijdens het weekend staat het begrip
zaadgoedsoevereiniteit – nu en in de toekomst.
Voor een plekje op de zadenmarkt, een infostand, een bijdrage aan het programma, aanmelden of andere vragen, kun je
contact opnemen via reclaimtheseeds@aseed.net. Maar je kunt ook gewoon langskomen op 10 en 11 maart!
Meer informatie zal verschijnen op www.reclaimtheseeds.nl.

Nieuwe Rode Hoed debatreeks: It’s food stupid!
Na twee veelbesproken en goed bezochte debatreeksen (in 2009 en 2010) over de toekomst van de
landbouw en ons voedsel in debatcentrum de Rode Hoed in Amsterdam, komt er dit jaar een derde
reeks. Deze zesdelige serie debatten gaat plaatsvinden van 7 februari tot 23 april.
Hoofdthema van de nieuwe reeks debatten is de toestand in de wereld verklaard vanuit voedsel. We
bespreken de enorme invloed die voedsel wereldwijd heeft op onze samenleving - sociaal, cultureel en
politiek - maar ook op onze leefomgeving en onze gezondheid. In Noord Afrika en het Midden Oosten waren hoge
voedselprijzen één van de oorzaken van opstanden en revoluties. Arabische landen en China moeten steeds meer voedsel
importeren en kopen landbouwgrond overzee. Voedselproductie heeft bovendien toenemende invloed op de biosfeer en op
de relatie stad/platteland. We gaan inzoomen op Afrika, China, Europa en Nederland.
Netwerk Vitale Landbouw en Voeding
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Het subthema van de reeks is de communicatie rond de voedselketen. In het Westen bestaat een communicatiekloof
tussen het agro/food bedrijfsleven, de overheid en burgers. Maar ook tussen generaties. Er groeit nu een generatie op die
vrijwel geen directe relaties heeft met de landbouw en amper besef heeft van de oorsprong van voedsel. Dat is een nieuw
fenomeen in onze geschiedenis.
De debatcyclus is bedoeld voor geïnteresseerde burgers en professionals en omvat een reeks van zes avonden in De Rode
Hoed in Amsterdam onder leiding van Felix Rottenberg. Inleiders en publiek zoeken samen naar oplossingen om de
landbouw te verduurzamen. Ook het vraagstuk van de machtsverdeling komt ter sprake: wat is de rol van de diverse
spelers in de voedselketen, inclusief de consument? Moet dat anders?
De debatserie wordt georganiseerd door het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Ecominds in samenwerking met
Youth Food Movement. De Volkskrant en Foodlog zijn mediapartners.
Kijk op www.rodehoed.nl voor alle informatie over data en het programma. Het volledige programma is ook te
downloaden vanaf www.clm.nl/publicaties/data/Programma-debatreeks2012.pdf. Op Foodlog.nl komen
voorbeschouwingen en reacties n.a.v. de debatten.

Dag van de Stadslandbouw, 8 maart in Almere
Op donderdag 8 maart wordt in Almere de “Dag van de stadslandbouw” georganiseerd. De
bijeenkomst wordt georganiseerd door onder andere Wageningen UR, het ministerie van Economie,
Landbouw en Innovatie en het Netwerk Platteland.
In steeds meer Nederlandse steden vinden initiatieven plaats voor voedselproductie in de stad en de stadsrandzone.
De Dag van de Stadslandbouw is het eerste nationale platform waar in breed perspectief de kansen en knelpunten van
stadslandbouw in Nederland uiteen worden gezet. U ontmoet ondernemers, overheden en ander direct betrokkenen en
wisselt met elkaar van gedachten over de vraag hoe stadslandbouw kan inspelen op de behoeften van de stad. Kan het
Nederlandse steden helpen met de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd? Hoe pak je deze initiatieven in de
praktijk aan? En waar liggen reële mogelijkheden en barrières?
Naast een plenair hoofdprogramma met state-of-the-art sprekers, is er een uitgebreide keuze aan praktijk- en
inspiratiesessies. Er is al veel gezegd en geschreven over stadslandbouw, hoe kunt u er direct in de praktijk mee aan de
slag en wat zijn de ervaringen van uw collega’s? In de pauzes kunt u terecht op de informatiemarkt. De lunch wordt als
streekmarkt opgezet, zodat u kunt genieten van de producten van lokale ondernemers! Voor bestuurders van gemeenten
en provincies vindt er een speciale bestuurdersbijeenkomst plaats.
De dag van de stadslandbouw is bestemd voor:
- ’Stadsboeren’, agrarisch ondernemers en overigen die initiatieven overwegen
- Gemeenten en provincies
- Woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven
- De agro-food sector en (groene) retailbedrijven
- Hoveniers en groenvoorzieners
- Toeleveranciers voor stadslandbouwbedrijven
- Onderwijs- en opleidingsinstituten voor land- en tuinbouw, (stads)ecologie
- Instanties en organisaties op het gebied van gezondheid en voeding
- Onderzoek- en adviesbureau’s
- Architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en planologen
- Overige initiatiefnemers op het gebied van voeding zoals cateraars en restaurants
- Organisaties en belangengroepen
Kijk voor meer informatie op de website www.dagvandestadslandbouw.nl. Het volledige programma is hier te
downloaden: www.dagvandestadslandbouw.nl/downloads/dagvandestadslandbouw-programma.pdf.
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Boekbespreking: Nederlandse vertaling van “The End of Growth” van Richard Heinberg
In december vorig jaar verscheen bij uitgeverij Jan van Arkel (www.janvanarkel.nl) in
samenwerking met het Belgische Oikos instituut (www.oikos.be) de Nederlandse vertaling van het
actuele boek “The End of Growth” van Richard Heinberg. Richard Heinberg is een prominent
auteur, spreker en adviseur op het gebied van energie transitie, thans werkzaam bij het
Amerikaanse “Post Carbon Institute” (www.postcarbon.org). Heinberg geeft in zijn boek een
heldere en voor velen schokkende analyse van de economische en ecologische crises waar we ons
nu in bevinden. Hij gaat daarbij in op de onmogelijkheid van het verenigen van het huidige
economische paradigma (de noodzaak voor constante economische groei voor het vergoten of zelfs
maar behouden van welvaart) met de ecologische realiteit (slechts één planeet aarde, met beperkte grondstoffen, voedsel
en energie). Hij treed hiermee in de voetsporen van eerdere auteurs als Tim Jackson, van het eveneens uitstekende en
invloedrijke boek “Prosperity without growth” (in Nederland verschenen als “Welvaart zonder groei”, zie
www.hitte.nu/jackson.html voor meer informatie).
Maar waar eerdere auteurs zoals Jackson betoogden dat economische groei eindig is en uiteindelijk wel zal moeten
stoppen, betoogt Heinberg dat de economische groei in feite al is gestopt. Of we dit nu leuk vinden of niet. In
tegenstelling tot wat je uit de publieke discussie zou kunnen opmaken, rest ons hierin geen keuze. Fysische wetten
dicteren dat alle levende wezens op een bepaald punt moeten stoppen met groeien, en, ondanks onze halsstarrige
weerstand, de menselijke soort is nu op dit punt aangekomen.
Maar er zijn toch al veel eerder onheilspellende berichten geweest dat onze groei zou stoppen door een gebrek aan
grondstoffen? Voorspellingen die achteraf niet bleken te kloppen? Innovatie (zegt het bedrijfsleven), substitutie (zeggen
de economen) en het vergoten van efficiency (zeggen de wetenschappers) hebben ons tot nu toe altijd in staat gesteld om
iedere beperking te overwinnen en om door te gaan op het vertrouwde pad van vooruitgang en groei – en zo zal het ook
in de toekomst zijn. Helaas; zegt Heinberg, ditmaal niet. Innovatie is vandaag de dag sterk gericht geraakt op het
perfectioneren van reeds bestaande technologie. En sommige grondstoffen die essentieel zijn voor economische groei –
fossiele brandstoffen op de eerste plaats – kennen geen goed substituut. En het vergroten van efficiency kan slechts in
een beperkte mate de economische groei loskoppelen van de aanspraak op grondstoffen en energie.
Al met al geen vrolijk verhaal. Gelukkig biedt Heinberg meer dan een sombere analyse. Vooruitgang in welvaart is
namelijk tot dusverre vooral gebaseerd geweest op het verbeteren van onze consumptie, zowel kwantitatief als
kwalitatief. Maar misschien hebben we een groei in consumptie helemaal niet meer nodig om meer welvaart te bereiken.
Misschien waren onze maatstaven van economische vooruitgang en welvaart al langere tijd aan vervanging toe.
Heidelberg breekt een lans voor nieuwe economische maatstaven voor vooruitgang, die gebaseerd zijn op hoe gelukkig en
gezond we zijn, hoe sterk en gezond onze gemeenschappen zijn, en hoeveel kansen tot ontplooiing de mensen hebben.
De weinige grondstoffen en fossiele brandstoffen die we nu nog in de aarde hebben zitten, moeten we inzetten om zo
geleidelijk (en ook zo spoedig) mogelijk onze huidige economie te veranderen in een stabiele, rechtvaardige “steadystate” economie, gebouwd op hernieuwbare energie en grondstoffen, bestaand uit lokale economieën georganiseerd
rondom “bio-regions”. Een alternatieve keus is er niet. Werkelijk niet: welkom in de 21e eeuw.
De Nederlandse vertaling “Einde aan de groei” van Richard Heinberg is verkrijgbaar in de gangbare boekhandel of via de
gebruikelijke internet-shops zoals Bol.com, Bruna etc. Zie ook deze pagina van de uitgever:
www.janvanarkel.nl/nieuw/eindeaandegroei.html.
De oorspronkelijke Engelstalige versie “The End of Growth” is eenvoudig te verkrijgen via bijvoorbeeld Amazon.co.uk of
Bol.com (bij de Engelstalige boeken). Zie ook deze pagina over het boek op de website van de auteur:
http://richardheinberg.com/the-end-of-growth.
(Bovenstaande bespreking is een bewerking van de review die eerder verscheen op deze pagina: www.newdream.org/blog/2012-01-theend-of-growth.)
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Incredible Edible: Britse stad verbouwt eigen voedsel, criminaliteit daalt
Toen de Britse stad Todmorden moestuinen begon aan te leggen als onderdeel van het
programma “Incredible Edible” had men geen idee dat dit simpele innovatieve concept de
stad een buitengewoon inspirerend en zelfvoorzienend model voor de toekomst zou maken.
Verse kruiden, lekker fruit en sappige groenten groeien nu bij overheidsgebouwen, hogescholen en supermarkten.
Tuintjes, kweekbedden en zelfs parkeerplaatsen staan boordevol verse producten die iedereen op elk gewenst moment
gratis mag consumeren. Het is allemaal onderdeel van het programma Incredible Edible, gestart door Mary Clear,
grootmoeder van 10, en Pam Warhurst, oud-eigenaresse van een lokaal restaurant. Het duo had het gezamenlijke doel
voor ogen om Todmorden de eerste Britse stad te maken die geheel zelfvoorzienend is in voedsel en tot nu toe is hun
onderneming succesvol gebleken.
Op dit moment zijn 70 grote kweekbedden gerealiseerd in de stad om frambozen, abrikozen, appels, zwarte bessen, rode
bessen, aardbeien, bonen, erwten, kersen, munt, rozemarijn, tijm, venkel, aardappelen, boerenkool, wortelen, sla, uien,
groenten en kruiden te verbouwen. Niet alleen deden de lokale bewoners al snel mee aan het programma, ze respecteren
ook het systeem en maken er geen misbruik van.
“Als je een berm neemt die als vuilnisbak en hondentoilet werd gebruikt en je maakt er een kweekbed vol kruiden en
fruitbomen van zullen mensen de boel niet vernielen. Ik denk dat we geprogrammeerd zijn om voedsel niet te
beschadigen,” gaf Warhurst als reactie op uitspraken dat het aanbieden van gratis fruit en groente zou kunnen leiden tot
misbruik of ander crimineel gedrag. Ze merkte op dat juist het tegengestelde zichtbaar is geworden. Door het programma
zijn relaties in de gemeenschap verbeterd en daalt de criminaliteit elk jaar steeds verder.
Het programma is zelfs zo succesvol dat vele andere gemeenschappen in zowel Groot-Brittannië als daarbuiten
geïnteresseerd zijn in hun eigen openbare tuinbouw. Incredible Edible heeft er niet alleen voor gezorgd dat het
gemeenschapsgevoel is verbeterd en de criminaliteit is teruggebracht, maar het programma maakt in de mensen een
hernieuwde waardering los voor voedsel en de manier waarop het wordt verbouwd.
Zie voor meer informatie over dit inspirerende project de volgende links:
- Artikel Daily mail: www.dailymail.co.uk/femail/article-2072383/Eccentric-town-Todmorden-growing-ALL-veg.html
- Artikel Telegraph: www.telegraph.co.uk/earth/countryside/4806351/Todmorden-turns-into-a-giant-vegetable-patch.html

- de website van Incredible Edible: www.incredible-edible-todmorden.co.uk
- een korte videoreportage (7 min) van the Guardian: www.guardian.co.uk/lifeandstyle/video/2010/oct/19/incredibleedible-todmorden
(Bron: www.naturalnews.com, vertaald door www.niburu.nl, links afkomstig van www.nudge.nl)

Kijktip: 10x beter
10 x Beter is een nieuw gezondheidsmagazine van de NTR. In acht afleveringen bezoekt presentator Harm Edens mensen
die, op eigen wijze, proberen gezond te eten en te leven. Hierbij komen ook veelvuldig de vooruitstrevende producenten
van het voedsel aan bod. Zo wordt in de aflevering “groente” een bezoek gebracht aan de kas van Eef Stel in Dalfsen
(www.vitalegroente.nl), die met behulp van gevitaliseerd water de lekkerste groenten verbouwd (o.a. voor
sterrenrestaurant de Librije). En in de aflevering “zuivel” komt de Biologisch Dynamische veehouder Gerjo Koskamp aan
het woord over rauwe melk, en wordt een bezoek gebracht aan de boerderij van Ado Bloemendal, die het “Pure Graze”
systeem in Nederland heeft geïntroduceerd (zie www.puregraze.nl).
De reeds verschenen afleveringen zijn hier online te bekijken: http://programma.ntr.nl/10516/10xbeter/archief/.
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Video’s van bijeenkomst “Food movements, agroecology, and the future of food and farming”
Op 13 december j.l. vond in Amsterdam de bijeenkomst “Food movements, agroecology, and the
future of food and farming” plaats. De bijeenkomst was georganiseerd door het Transnational
Institute (TNI, www.tni.org), het Institute of Social Studies (ISS, www.iss.nl) en studenten van
‘The Real World Economics group’ (www.globalinfo.nl) van de Universiteit van Amsterdam.
De bijeenkomst ging in op alternatieven voor de huidige landbouwpraktijk en -beleid, die meer
gericht zijn op lokale zelfvoorziening, duurzaamheid en betere inkomens voor boeren. Drie
prominente internationale sprekers waren hiervoor uitgenodigd:
- Tony Weis (hoogleraar geografie aan de Universiteit van Western Ontario, auteur van het boek
“The global food economy: the battle for the future of farming”) ging in op de ecologische en
economische nadelen van het huidige dominante (chemisch-industriële) systeem van voedselproductie.
- Miguel Altieri (hoogleraar agroecologie aan de Universiteit van Californië in Berkeley, auteur van het boek “Agroecology:
the science of sustainable agriculture”) besprak de alternatieven in de vorm van ecologische, kleinschalige, lokale en
stadsgerichte landbouw.
- Eric Holt-Giménez (directeur van het “Food First“ Institute for Food and Development Policy in Californië, auteur van het
boek “Food movements unite! Strategies to transform our food systems”) besprak de recente opkomst van
voedselbewegingen wereldwijd en besteedde aandacht aan de kloof tussen Noord en Zuid en tussen stad en platteland.
Via YouTube zijn nog verschillende presentaties van deze dag te bekijken:
- de presentatie van Tony Weis: http://youtu.be/nFbxCYKmkME (Helaas erg haastig gesproken, daardoor slecht te
verstaan. De bijbehorende PowerPoint presentatie is te vinden op: www.tni.org/sites/www.tni.org/files/anthony_weis_notso_cheap_food_dec_2011.pdf)
- de presentatie van Eric Holt-Giménez: http://youtu.be/cihdyA5ubvI
- ook zijn er diverse korte interviews met de sprekers te bekijken via het YouTube kanaal van het Transnational Institute:
zie www.youtube.com/user/TransnationalInst?feature=watch. Hier zitten ook interviews bij met o.a. Jan Douwe van der
Ploeg en Olivier de Schutte (UN Special Rapporteur on the Right to Food), die een dag eerder bijeen waren op het
colloquium “Hunger, Food and (Agroecological) Alternatives” (zie www.tni.org/events/hunger-food-and-agroecologicalalternatives).

Vraag aan de leden van het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding
Goedendag,
Wij houden heel kleinschalig een aantal varkens. Voor onszelf en een deel voor de verkoop.
Nu is het zo dat ik zelf het granenmengsel voor deze buitenvarkens samenstel. Nu lees ik steeds meer over
bestrijdingsmiddelen en eigenlijk zou ik wel onbespoten granen willen voeren. Alleen is dit vaak biologisch geteeld en
daardoor dusdanig duur dat we erg veel meer voor het vlees zouden gaan moeten vragen.
Ik ben dus op zoek naar een (hobby) boer in het noorden van het land, het liefst Drenthe en het
liefst in de regio, die het graan onbespoten kan telen/leveren.
Eventueel zou het ook mooi zijn om vlees te ruilen voor graan maar dit is van latere "zorg".
Misschien kunnen in de nabije toekomst meer mensen starten met het houden van varkens op kleinschalige wijze buiten
en kan er een groep gevormd worden die elkaar over en weer kan steunen.
Met vriendelijke groet,
Anita Marskamp
www.countrysmile.nl
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“Vergeten” fruitrassen voor biologische teelt
Beste mensen,
Zo'n vier jaar geleden begonnen wij met meer enthousiasme dan kennis (Marchel is architect en ik
sta voor de klas) fruitboomkwekerij VOF Op Goede Grond. Door veel te lezen, en met de hulp van ervaren
fruitboomkwekers, zoals Jan Woltema van de Noordelijke Pomologische Vereniging (www.fruithof-frederiksoord.nl),
werden wij door schade en schande een beetje wijzer. We leerden enten en kregen ons eerste enthout van mensen die
enthousiast waren over ons initiatief: het verspreiden van bijna vergeten maar wel geliefde fruitrassen. Dit jaar zijn wij
voor het eerst in staat bomen aan te bieden voor de verkoop.
De bomen die wij aanbieden zijn biologisch gekweekt en hebben een heel eigen karakter. Door hun eigen groeikracht,
onze zorg en de paardenmest van de buren hebben zij zich gevormd. Hierbij waren ze overgeleverd aan verveelde hazen,
hongerige herten, rupsen en heel veel vogels. Het kan voorkomen dat twee bomen, gekweekt op de zelfde onderstam uit
het zelfde ras, een totaal andere vorm hebben. Wij zijn er zelf ook verbaasd over.
Naast hoogstam bomen kweken wij ook rassen als struik. Deze zijn al snel vruchtdragend. We kweken ook kleine bomen
in pot. U mag ze zelf komen uitzoeken op onze twee hectare land nabij Breda.
Inmiddels kunnen wij ook advies geven over een fruitras wat het bij u in de tuin, of op het terras goed zal doen. Van bijna
alle rassen die wij kweken hebben we de herkomst achterhaald en kunnen wij vertellen hoe de appel of de peer smaakt,
en waar hij voor gebruikt kan worden. Ik heb ook alle appels en peren geschilderd.
De meeste oude rassen zijn zeer goed bestand tegen ziektes en vragen geen verzorging met chemische middelen. Ze zijn
dus heel goed te gebruiken voor biologische teelt.
Misschien kunnen wij met onze bomen bijdragen aan jullie initiatieven. Laat het ons maar even weten.
Met vriendelijke groet,
Monique Wescher
www.op-goede-grond.nl
(ingezonden brief via de NVLV website)

2e editie Handboek Bio verschenen
In januari j.l. verscheen de tweede editie van het Handboek Bio. Het Handboek Bio is een naslagwerk voor iedereen in de
bio-sector. Alle bedrijven die actief zijn in de biologische sector staan gesorteerd op sector en op alfabetische volgorde.
Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekhout (verantwoordelijk voor de publicatie van het Biojournaal).
Het boek bevat de contactgegevens van:
- Handelaren, fabrikanten en telers:
- Aardappelen/groenten/fruit - zuivel - vlees/vis
- Droge kruidenierswaren - brood/banket - diepvries - conserven
- Dranken - textiel - planten
- Dienstverlening - Logistiek - Verpakkingen
- Retail - Natuurvoedingszaken - Boerderijwinkels
Achterin het handboek is een overzicht naar specialiteit opgenomen. Daar kunt u in één oogopslag zien wie zich
bezighouden met bijvoorbeeld biologische agf, vlees, textiel, meststoffen, etc. U kunt er al uw professionele, zakelijke
partners in vinden. Staat u zelf nog niet in het Handboek? Dan kunt u zich aanmelden bij info@biojournaal.nl voor de
eerstvolgende editie. Het Handboek Bio is te bestellen via deze pagina: www.agf.nl/advert/bio/handboek.asp.
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2012 uitgeroepen tot Jaar van de Bij
Om extra aandacht te vragen voor bijen, hebben de Vereniging voor Veldbiologie (KNNV) en de
Bijenhoudersvereniging het jaar 2012 uitgeroepen tot Het Jaar van de Bij.
Onze voedselvoorziening is voor een belangrijk deel afhankelijk van de bestuivende arbeid van bijen.
In de afgelopen jaren is er een onrustbarende bijensterfte in Nederland. Omdat het Nederlandse landschap qua aanbod
van bloemen sterk is verschraald, zijn vele soorten wilde bijen in gevaar. We hopen dat het Jaar van de Bij de
broodnodige aandacht voor de honingbij én wilde bijen zal opleveren. Op de website www.jaarvandebij.nl staat een
agenda met speciale activiteiten die in 2012 zullen plaatsvinden. Ook is daar veel informatie te vinden voor particulieren
en bedrijven die de bijenstand een handje willen helpen, zoals door het aanleggen van bijenhotels of het inzaaien van
bloemenmengsels (beiden te verkrijgen via de website).

De strijd van huisarts Hans van der Linde
In oktober vorig jaar gaf huisarts Hans van der Linde een interview aan dagblad Trouw waarin hij twijfels uitte over de
onafhankelijkheid van prominente adviseurs op het gebied van vaccinatie zoals Ab Osterhaus en Roel Coutinho. Aanleiding
was een artikel in het Geneesmiddelenbulletin waarin werd gesteld dat er geen overtuigende wetenschappelijke
aanwijzingen bestaan dat de griepvaccinatie werkt.
Het artikel in Trouw schoot Roel Coutinho, als directeur Infectieziekten van het RIVM
verantwoordelijk voor de landelijke vaccinatieprogramma’s, in het verkeerde keelgat. Hij eiste
dat Van der Linde zijn uitlatingen zou terugnemen, want ze schaadden niet alleen hem, vond hij,
maar ook het vertrouwen in de bescherming van de volksgezondheid door het RIVM. Dat laatste
kon volgens Coutinho "ernstige maatschappelijke gevolgen hebben voor de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma, bij de bestrijding van een uitbraak van een infectieziekte, of bij een
milieucalamiteit". Van der Linde weigerde rectificatie, waarop Coutinho een rechtszaak
aankondigde. Opvallend was dat Coutinho daarbij niet koos voor een snelle procedure, voor het
kort geding, maar voor de tijdrovende, kostbare variant: een bodemprocedure. Die kan jaren
voortslepen.
De teller staat voor Van der Linde naar schatting inmiddels op 10.000 euro advocatenkosten, en die rekening kan zomaar
oplopen tot het vijfvoudige. Geld dat deze huisarts, zelfs als hij uiteindelijk wint, niet terug zal krijgen. Door de rechtszaak
dreigt het beeld te ontstaan, dat Coutinho en het RIVM een lastige huisarts, die kritisch is over de vermenging van
medische wetenschap en industrie, vooral een toontje lager willen laten zingen.
Ter ondersteuning van de huisarts is inmiddels een petitie gestart om middels de tweede kamer het RIVM te bewegen de
rechtszaak stop te zetten. De petitie is te ondertekenen op www.steunhuisartsinproces.petities.nl. Ook is er een stichting
gevormd, die door middel van donaties geld ophaalt om de proceskosten van Van der Linde te betalen. Zie de website
www.steunhuisartsinproces.nl. Inmiddels is er circa €52.000 gedoneerd, wat dus voldoende zal zijn voor een eerste
rechtsgang. Bij een eventueel hoger beroep kan nog mogelijk tot €100.000 extra benodigd zijn.
Zie ook dit artikel op de website van Vrij Nederland: www.vn.nl/Archief/Media/Artikel-Media/Hans-van-der-Linde.htm, en
het nieuwsoverzicht op www.steunhuisartsinproces.nl/in-de-media.

Iedere maand op diverse locaties: Gezond verstand-avonden
Op diverse locaties in Nederland worden regelmatig de interessante “Gezond verstand-avonden” georganiseerd. De
avonden zijn een initiatief van Anneke Bleeker, die enkele jaren geleden bekend werd door haar verzet tegen verplichte
vaccinaties (zie de website www.verontrustemoeders.nl).
Op de Gezond verstand-avonden worden op kleinschalige, informele wijze lezingen, presentaties en discussies
georganiseerd over onderwerpen die verband houden met gezondheid, voeding en landbouw. De onderwerpen variëren
van EM-bacteriën, eetbare onkruiden, geneeskrachtige groenten en het gebruik van lavameel tot informatie over
vaccinaties, amalgaam vullingen, elektrostress en familie relaties. De insteek van de avonden is om een aanvulling /
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tegenwicht te bieden voor de eenzijdige informatie over voeding en gezondheid afkomstig van overheid, gezondheidszorg
en voedingsindustrie. De avonden worden één maal per maand op iedere locatie gegeven vanaf 20.00 uur (inloop vanaf
19.30 uur). Kijk voor de actuele agenda op www.gezondverstandavonden.nl/pagina2.html.
Naar aanleiding van de avonden worden ook regelmatig via de e-mail informatieve nieuwsbrieven uitgegeven, waarop je
je kan abonneren. Informatie over aanmelden en het archief met oude nieuwsbrieven is te vinden op
www.gezondverstandavonden.nl/pagina4.html.

Vooraankondiging serie lezingen Michael Roads in Nederland
In april dit jaar zal de Australische metafysische schrijver en natuurkenner Michael Roads weer naar Nederland komen. Hij
zal een reeks lezingen geven met titels als ‘The season of the heart - Beyond 2012’, ‘Choosing love!’, ‘Developing
awareness of a multidimensional reality’ en ‘From subconsciousness into illumination of love!’. De lezingen zullen op
verschillende lokaties in Nederland plaatsvinden en de toegang wordt zeer betaalbaar gehouden. Kijk voor een overzicht
van de lezingen op: www.michaelroads.nl/agenda.html.
In aanvulling op bovenstaande lezingen zal Michael Roads ook op 21 april in Schagen (NH) en op 22 april in Beilen (Dr)
een bijeenkomst houden samen met het zangduo Nanne & Ankie. Zie voor meer informatie deze webpagina: www.nanneankie.nl/Nanne-Ankie/a_Dffrnt_Experience_met_Michael_Roads.html.
Lees ook eens dit interessante artikel ‘De kracht van transformatie’ van Michael Roads over het nemen van beslissingen:
www.nvlv.nl/downloads/Kracht_van_transformatie_Michael_Roads.pdf (afkomstig van de website www.michaelroads.nl).
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Agenda

23 februari

Lezing “Integrale duurzaamheid: duurzaamheid met toekomst” bij Gaia Sira in Wageningen

29 februari

Lezing “Onthullingen over Ufo’s en andere verschijnselen” bij Itaka in Bennekom

8 maart

“Dag van de Stadslandbouw” in Almere

10 en 11
maart

Zadenbeurs / manifestatie “Reclaim the Seeds” van A SEED in Amsterdam

16 maart

3e bijeenkomst “Quadrupool Academie” van Jaap van Bruchem in Midwoud

17 maart

“Boerendag” NVLV-Zuid bij ‘Winery and Herbs’ in Schijndel (verplaatst van 4 februari)

25 maart

Seminar “Optimal Energy” bij Itaka in Bennekom

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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