Netwerk Vitale Landbouw en Voeding nieuwsbulletin 2018 – 03
14 augustus 2018
Beste NVLV-leden,
Zoals gebruikelijk klikt u op de blauwe links voor meer informatie over de besproken onderwerpen (Ctrl-klik).
Met vriendelijke groet,
Dirk Hart, secr/penningmeester
1. Van de bestuurstafel.
De reeds aangekondigde bijeenkomst voor onze partners zal ’s avonds 30 augustus plaatsvinden, bij Jeroen
en Jacqueline Bruin in St. Maarten. Partners vergeet niet uw agenda te trekken! Ook binnenkort is het weer
tijd voor de contributiebetalingen. We zijn natuurlijk heel blij met de leden die een automatische betaling
hebben lopen, maar hopen dat ook de leden die op factuur betalen dit keer op soepele wijze aan hun
betalingsverplichting gaan voldoen! Bij voorbaat veel dank daarvoor.
2. Vandaag 14 aug begint de 10-daagse videoserie over het natuurlijk genezen van kanker, van Square One
Bij Chris Wark werd in 2003 het 3e statium darmkanker geconstateerd. Tegen de zin van zijn
familie en gezin besloot hij niet voor chemo of bestraling te kiezen. In de video’s beschrijft hij
zijn genezingsproces. Allemaal erg Amerikaans, maar zeker de moeite waard om te vernemen
hoe Chris Wark erin slaagde zichzelf te genezen. U kunt nog inschrijven, dat kan hier.
3. Californische tuinman wint 1e ronde in proces tegen Monsanto over kankerverwekkendheid van Roundup
Klager Dewayne Johnson kreeg $289 miljoen toegewezen in de 1e ronde van de rechtszaak
waarin hij Monsanto aanklaagde als veroorzaker van zijn non-Hodgkin lymphoom, een
zeldzame vorm van kanker. Als schooltuinman bespoot hij jarenlang het schoolplein (!) in
Benicia met RangerPro, een Roundup-versie. Hij verwijt Monsanto dat het de gevaren van
het middel niet op de verpakking heeft vermeld, tegen beter weten in. Monsanto tekende
hoger beroep aan. Er staan 5000 vergelijkbare klagers te wachten op deze uitslag!
4. De Voedselkaravaan komt 18 augustus op Roggebotstaete/Dronten met het programma Proef Natuur!
Na Amsterdam wordt nu Dronten aangedaan door de Voedselkaravaan. Als vierde
pleisterplaats van de Voedselkaravaan 2018 vindt het programma Proef Natuur! plaats op
landgoed Roggebotstaete. Het wordt een bijzondere (inter)actieve dag die in het teken
staat van de wisselwerking tussen natuur en voedsel. Er is van alles te doen, van brood
bakken tot een lezing volgen over de voedselbossen in Nederland. Aanmelden kan hier.
5. BASF neemt Roundup-productie en groentenzaden over uit Bayer's Monsanto-boedel voor €7,6 miljard
De overname van de groentenzadendivisie (voorheen De Ruiter) uit de
Monsanto-boedel is nog niet geheel rond. Dat zal binnenkort wel zijn beslag
krijgen. De Amerikaanse toestemming voor de Bayer/Monsanto merger,
verwacht op 13 augustus, zou ook nog vertraging kunnen oplopen, omdat
vijf Amerikaanse staten bezwaar hebben aangetekend deze mega-fusie.
6. Goed bezochte lezingen van Maarten Stapper over de toekomst van de landbouw in Nederland
De 4 lezingen van dr. Maarten Stapper werden mede georganiseerd door enkelen van onze
partnerleden en mochten zich in een grote belangstelling verheugen. Maarten vertelde een
inspirerend verhaal over de aspecten van agro-ecologische landbouw, met behulp van de
beschikbare wetenschap en zijn eigen ervaringen in Australië. Zeker gezien de transitie die
nu plaatsvindt in de NL-landbouw (kringlooplandbouw!) van groot belang. Zie het verslag.

