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Beste mensen,
Voor jullie ligt weer een nieuwsbrief van het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding. Voor meer informatie
zij verwezen naar onze website. Ctrl-klik daarvoor op sommige plaatjes of op de aangegeven links.
1.

U kunt zich nog opgeven voor NVLV-themadag ‘Productiviteit én productkwaliteit’ tot 9 maart.

Op dinsdag 11 maart wordt u meegenomen de bodem in, waar u in 2 lezingen te weten komt hoe
vruchtbaarheid, productiviteit en productkwaliteit kunnen samengaan zonder dat dit ten koste gaat van
de ecologie. In verband met de catering van een heerlijke Hollandse maaltijd graag opgeven voor 9 maart.
2.

Zadenruilbeurs Reclaim The Seeds dit jaar op 8 en 9 maart in Haren en Groningen
Veel mensen weten niet dat multinationals als
Monsanto , Syngenta en Bayer er alles aan doen
om vat te krijgen op al het voedsel dat wij eten.
Dat doen ze door patent te nemen op de zaden
van een klein aantal gewassen waar zij iets aan
veranderd hebben met genetische modificatie.
Recentelijk maken ze er echter een gewoonte
van om ook ff patent aan te vragen op de
resultaten van ‘gewone’ kruisingen. Dat kan
natuurlijk alleen maar als het Europees Octrooi
Bureau die aanvraag ook in behandeling neemt.
Het is schrikbarend om te merken dat een
dergelijke instantie wil meewerken aan zo’n graaipartij in het DNA dat door de evolutie is voortgebracht.
Het resultaat van dat alles zal zijn dat er een kunstmatige schaarste aan biodiversiteit in
landbouwgewassen gaat optreden. Waarom? Als klap op de vuurpijl proberen de heren er namelijk met
lobby-werk in Brussel ook nog voor te zorgen dat in Europa alleen nog maar mag worden gehandeld in
zaden die op de Europese zadenlijst staan. Wat we dus van ver kunnen zien aankomen is dat er op de
Europese zadenlijst alleen nog zaden zullen voorkomen waar de multinationals aan kunnen verdienen. En
laten dat nu net niet de traditionele gewassen zijn die nog hun oude voedzaamheid hebben behouden!
Ondertussen zal duidelijk zijn dat zadenruilbeurzen steeds belangrijker gaan worden. Daar kunnen we dus
niet snel genoeg mee beginnen!
3. Bekijk het eens van een andere kant: Michael Roads’ reis door het Nederlandse landbouwland
Op 28 april zal Michael Roads op de Mennorode in Elspeet een boeiend, 1-daags seminar verzorgen. Dat
zal beginnen om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur. De kosten bedragen €95 inclusief lunch/koffie/thee.

4.
VoedselAnders: succesvolle conferentie met brede kijk op landbouw en voeding bij de WUR
Op de Universiteit van Wageningen (ja daar!) werd vrijdag 21 en zaterdag 22 februari een afgeladen
conferentie gehouden voor een ander systeem van landbouw en voeding. De opkomst overtrof met zo'n
800 man/vrouw alle verwachtingen. De conferentie werd daarmee een indrukwekkende manifestatie
van de ongerustheid die er in Nederland leeft over de wijze waarop de industrie zich onze zaden en ons
voedsel toeëigent, geholpen door overheden die hun oren gewillig laten hangen naar directieven die de
industrie in TTIP-verband wenst uit te vaardigen (TTIP staat voor Transatlantic Trade & Investment
Partnership). Wat daar achter gesloten deuren gebeurt verzint een normaal mens niet zomaar.
De conferentie bood een veelheid aan workshops, discussies en uitwisseling. Olivier de Schutter,
Vandana Shiva, Pablo Tittonell en Hanny van Geel waren de keynote speakers.
Louise Fresco, de nieuwe chef van Wageningen Universiteit kon niet komen, helaas.
Bij de foto: Vandana Shiva spreekt de plenaire vergadering toe tijdens de conferentie op 21 februari

5.

Training ‘Intuïtieve ontwikkeling voor beginners’ 18 april bij Itaka in Renkum, Utrechtseweg 131
In deze training leer je direct toepasbare technieken die jou
versterken in je dagelijkse leven, zoals gronden, aura neerzetten,
energie uitwisselen en plaatjes blazen. Naast deze technieken leer je
de onzichtbare kant van jezelf beter kennen. Voor andere
programmmapunten klik links, op ‘Itaka’.
6. Contact met complex van glyfosaat + zware metalen veroorzaakt nierziekte bij boeren Sri Lanka

Na alle problemen met onkruidresistentie (zie boven) hebben medisch onderzoekers uit Sri Lanka en de
VS nu ontdekt dat glyfosaat, de werkzame stof in o.a. het bestrijdingsmiddel Roundup, ook complexen
vormt met (zware) metalen uit water of kunstmest. Die zijn slecht afbreekbaar. Tijdens jarenlang gebruik
stapelen de complexen zich op in het lichaam van landarbeiders die in aanraking komen met de bespoten
gewassen en veroorzaken zo nierschade. Wat zouden de effecten zijn op Roundup-gebruikers elders?

