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Beste mensen,
Gaarne vragen we jullie speciale aandacht voor een aantal nieuwsberichten in ultra-kort bestek. Voor
meer informatie zij verwezen naar onze website. Ctrl-klik daarvoor op de plaatjes of aangegeven links.
1.

Heel de Wereld, het boek van Jelleke de Nooy is uit. Een lezenswaardig pleidooi voor vitale landbouw
Ons erelid Jelleke breekt een lans voor de agro-ecologische landbouwmethode, die de
bodem weer centraal stelt als de belangrijkste productiefactor die we hebben. Die is
decennia-lang verwaarloosd, door industriële landbouwmethoden toe te passen.
Daarin is weinig aandacht voor het stimuleren van een actief bodemleven, waardoor
de natuurlijke bodemvruchtbaarheid steeds verder achteruit gaat. Bestel het boek!

2.

Het Europees Burgerinitiatief van de Schotse advocate Polly Higgins: Verklaar ecocide tot misdaad
Ecocide is het op grote schaal vernietigen van eco-systemen. De Schotse
advocate Polly Higgings heeft een Europees Burgerinitiatief gestart om
een wet voor te stellen die gezagsdragers op de hoogste niveaus dwingt
verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van de generaties na ons.

3.

Grote bedrijven streven achter gesloten deuren ongebreideld winstbejag na in TPP- en TTIP-verdrag

Grote bedrijven doen precies het tegenovergestelde van wat het
Europees Burgerinitiatief beoogt. Zij proberen alle wettelijke obstakels
voor het najagen van winsten ten koste van alles uit de weg te ruimen.
Op dit moment zijn voor verschillende handelsverdragen, de TPP (Trans-Pacific Partnership) en de TTIP
(Transatlantic Trade & Investment Partnership) onderhandelingen met regeringen gaande die grote
bedrijven in staat zouden stellen rechtszaken aan te spannen tegen wetgeving die hun niet bevalt.
Regeringen wereldwijd hangen dit niet aan de grote klok omdat ze weten dat dit thuis niet goed valt. Des
te noodzakelijker is het hiertegen actie te ondernemen als individu, om onze eco-systemen te redden.
4.

Gratis introductielezing van Hans Bruinsma voor de cursus Elementaire Landbouw 7 dec in Dronten
Met de elementaire landbouwmethode wordt een gewas onderscheiden via een door
Stichting Agrikos ontwikkeld gewassensysteem, waarvan de indeling berust op
eigenschappen gekoppeld aan de 4 klassieke elementen Aarde, Water Lucht en Vuur. De
landbouwer heeft daarmee een achtvoudig instrument om de groeiwijze via
grondbewerkingstijden gericht te ondersteunen. Samen met aangepaste vruchtwisseling en
rasseninzet komen opbrengst en gewasgezondheid zo optimaal tot ontwikkeling.

5.

Agenda en ander nieuws
a. Voedsel Anders - symposium voor een ander systeem van landbouw en voeding 21 + 22 feb
b. Drie zaterdagse studie-ochtenden over BD-landbouw en bodem 14 dec, 11 jan en 15 feb 2014
c. Eénjarige opleiding Biodynamische Landbouw, Voeding en Voedingskwaliteit Kraaybeekerhof
d. Verslag van de Quadrupool/themadag ‘Biotica en biofotonen’ dd. 31 oktober is beschikbaar
e. Open nieuwjaarsbijeenkomst Bodem in Balans met Anton Nigten, René Jochems, Harm Wiersma

