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Beste mensen,
Gaarne vragen we weer jullie 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. Van de bestuurstafel
Naar wij hopen kan iedereen terugzien op een goede vakantie. Aan het uitbrengen van de vertaling van
het boek ‘Bodenfruchtbarkeit’ van Hans Peter Rusch wordt hard gewerkt, maar het moment suprême laat
nog even op zich wachten. Er dient nog een hobbel genomen te worden die betrekking heeft op het
beoogde niveau van de vertaling. Op dit moment is dat nog een discussiepunt. Zoals eerder aangekondigd
zal het bestuur deel nemen aan de startbijeenkomst 19 sept. in Amsterdam, om het onderwerp ‘Boeren
en Bodem’ op de kaart te zetten in een nieuwe editie van de VoedselAnders-conferentie. Medestanders
zijn welkom! Dat geldt ook voor de Quadrupool-dagen die we nieuw leven willen inblazen. Tenslotte: een
enkeling heeft zijn contributie nog niet betaald of geen factuur ontvangen. Hierin wordt binnenkort
voorzien. Ook enkele ‘schaduw’leden zal worden gevraagd weer op de ledenlijst te komen.
2. Down2Earth=D2E start met lancering van nieuwe website publiekscampagne voor gezonde bodem
Eind september is het zover, dan gaat de nieuwe website van D2E live, zoals dat heet. Deze site,
helphumus.nu is belangeloos ontworpen en gemaakt door bureau POOL Worldwide in Amsterdam en zal
fungeren als vehikel voor een petitie die getekend kan worden door iedereen die het organisch herstel
van onze landbouwgronden wil ondersteunen met een handtekening en een foto. Mensen die meer
willen weten kunnen op deze site binnenkort hun licht opsteken over het grote belang van humus in de
bodem voor gezonde gewassen en gezonde mensen.
3.

Themadag over reductie van antibiotica met kruidentoepassingen, samen met Indiase veterinairen
Op 24 oktober zal er een NVLV-themadag worden gecombineerd met het tegenbezoek
van veeartsen uit India, dit nadat Sjoerd Miedema uit Haskerdyken in april 2 weken in
India op bezoek was geweest samen met collega’s en de ons welbekende dierenartsen
Groot en Van ’t Hooft, om het gebruik van kruiden i.p.v. antibiotica te onderzoeken.
Hoogstwaarschijnlijk vindt de themadag plaats tijdens een boottocht op de Friese meren,
afhankelijk van subsidiëring door de provincie. Nadere bijzonderheden volgen nog.

4.

Duitse supermarkten eisen GMO-vrije aanvoerlijnen van veevoer voor hun eieren- en vleesafzet
Terwijl de supermarkten in de VS hun koppen in het zand blijven steken wanneer
het gaat om de potentiële gevaren van genetisch gemodificeerde organismen
(GMO), blijkt plotseling in Duitsland de wal het schip te keren. Alle grote
supermarktketens dwingen de Duitse kippenfok- en vleesindustrie terug te keren
naar (pluim)veevoer dat niet van GMO-bron afkomstig is. Dit terwijl de branchorganisaties helemaal van GMO-vrij veevoer wilden afstappen! Het betekent een
forse klap voor de afzet van met name GMO-mais en -soja in Duitsland.

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding nieuwsbulletin 2014 – 05
5.

Doorlopend programma van Itaka. Adres: Utrechtseweg 131 naast het politiebureau in Renkum.
9 september begin Training Basic Healing, 12 sept. start Training Zoek je Ziel
14 okt. Lezing en groepshealing door Haggai Katz en zijn ‘Medische Team’
19 nov. Lezing ‘Graancirkels – de doorbraak’, door Janet Ossebaard

6.

Op 19 september volgt dag 3 van de Kwantum Landbouw 9-daagse o.l.v. Henk Kieft/ i.s.m. GaiaSira
Em-prof. Eric Goewie zal spreken over grondhoudingen. U kunt zich nog
opgeven. De cursus is bedoeld voor mensen die interesse hebben in het
verkennen van de inmiddels bestaande praktijk, de mogelijkheden en de
maatschappelijke relevantie van 2 vernieuwende landbouwtechnieken.
Aanmelden en inlichtingen op info@gaiasira.nl of Marijke Kuipers 06 4238 3361

7.

Graeme Sait geeft 4-daagse cursus gezonde bodem, plant en voeding bij Soil-tech in Biezenmortele
Tijdens deze cursus van 28 t/m 31 oktober voor telers uit alle sectoren kunt u leren
op een duurzame manier gezonde producten te produceren en daarbij minder
afhankelijk te zijn van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Balans op het
gebied van mineralen én biologie is daarbij het uitgangspunt. Tal van nieuwe
inzichten, beproefde concepten en praktijkvoorbeelden uit de agrosector vanuit de
hele wereld zullen aan bod komen. Boordevol informatie en tips waar u op uw
bedrijf meteen mee aan de slag kunt. De relatie tussen bodem-/plantgezondheid,
voeding en menselijke gezondheid zal als een rode draad door de cursus lopen.

8.

Produceer zonnestroom met kwaliteitspanelen van Ecoverbruik.nl aangeschaft via het NVLV
Ecoverbruik.nl is een organisatie zonder personeel met als doelstelling: PV-panelen
voor iedereen. Ecoverbruik.nl heeft daarom ook een financiering voor de
investering beschikbaar tegen 2,9% rente gedurende 11 jaar. Ecoverbruik.nl drijft
op reclame van mond tot mond en kan dus niet anders dan zorgeloze topkwaliteit
leveren, want anders werkt mond tot mond reclame niet. Om dit te stimuleren
sponsort Ecoverbruik.nl het NVLV met € 100 per opdracht, gegeven door een
betalend lid van de vereniging. Bij twintig of meer opdrachten door leden van de
vereniging volgt er nog een extra premie! Alle contact: hesselrienks@hetnet.nl

9.

Cursus Humusmanagement in de praktijk: Angelika Lübke-Hildebrandt 28 okt bij Humico in Dalfsen
Inleiding 1: Humusmanagement in de bodem
Inleiding 2: Composteren, systeem en compostkwaliteit
Filmpresentatie: Humus – forgotten climate aid
Inleiding 4: Toepassingen van humusmanagement in de praktijk
Aanmelden: info@humico.nl o. v.v. naam en adresgegevens.
Inlichtingen: Jitze Peenstra 06 5184 1964 Prijs €90,- incl lunch excl BTW.

10. Ander nieuws
a. Inspiratiemiddag Biodynamische Landbouw en Voeding 18 september
b. Open brief aan Louise Fresco: ‘Het kan anders’.
c. Klimaatmanifestaties en -petitie aan wereldleiders bijeen op 21 september

