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Lezingen-reeks i.s.m. Boerengroep 

 
Deze en de komende maand organiseert de Stichting Boerengroep samen met het Netwerk VLV 
een lezingen-reeks over spiritualiteit in de landbouw. Aan deze lezingen zullen verschillende leden 
van het NVLV een bijdrage leveren. De eerste bijeenkomst afgelopen dinsdag was een erg 
geslaagde avond, met bijdragen van Jelleke de Nooy en Piet Bongers. De lezingen, met discussie 
en borrel, worden gehouden in Café de Overkant, Bevrijdingsstraat 38 te Wageningen, op 
dinsdagavonden van 20:00u tot ongeveer 22:00u. Toegang is vrij (open vanaf 19h:30). 
 
25 november: Eco-therapie 
Toon Jansen, docent HAS Den Bosch 
Jaap Vermue, ecotherapeut 
Piet Bongers, melkveehouder/ecotherapeut, N.Brabant 
 
2 december: Homeopatie plus: bioresonantie 
Jose Hoogeveen, acupuncturiste, deskundige bioresonantie 
 
9 december: Homeopathie in de veehouderij 
Liesbeth Ellinger, homeopathisch dierenarts en President van de IAVH: de International Association 
for Veterinary Homeopathy. 
 
 

 
 
Themadag 27 november 

 
Aanstaande donderdag wordt weer een NVLV themadag in Dalfsen gehouden. Er zijn al flink wat 
aanmeldingen binnen gekomen. Heb je je nog niet voor deze dag opgegeven, doe dit dan nog 
gauw via info@aquariusalliance.nl. 
 
 

 
 
Schauberger-ontmoetingsdag 

 
Op zaterdag 29 november 2008 organiseert de Stichting Natuur- en Implosietechnieken een 
'Schauberger-ontmoetingsdag'. Viktor Schauberger (1885-1958) heeft veel onderzoek gedaan naar 
onder andere de levens-kwaliteit van water. Ook is hij de uitvinder van de koperen ploeg. Meer 
info over het programma (van 10-17 uur op Thedinghsweert, Kerk-Avezaath) is te vinden op:  
www.implosie.nl/zaterdag29november2008ontmoetingsdag.html  
 
 

 



Innovatieproeftuin op 3 december 

 
Het Innovatieplatform nodigt u uit voor het evenement Innovatieproeftuin 2028: 'Boven het 
maaiveld'. Het vindt plaats op 3 december in de Van Nelle Ontwerp Fabriek te Rotterdam. 
Toegang is gratis. U heeft ook een unieke kans om gratis te exposeren, pitchen of te netwerken. 
 
Een greep uit het programma: 
. De toekomst begint nu - Jan Peter Balkenende 
. Uitreiking Herman Wijffels Innovatieprijzen - Herman Wijffels, Bert van Heemskerk 
. Generatie Einstein in beeld - o.a. de jonge Club van Rome, Johan Cruijff, Alexander Rinnooy Kan 
. Kiezen voor Kracht - Ad Scheepbouwer, Maria van der Hoeven 
. Quiz 'De waarde van kennis' - Robbert Dijkgraaf, Reni Smit 
. Debat Nederland in de wereld - o.a. Ivo Opstelten, Marcel Wanders, Annemarie Rakhorst 
. Van 2028 naar 2008 - scholieren, studenten en jonge creatieven 
 
Er worden 2500 bezoekers verwacht. Dat zijn de vernieuwers van nu in van de toekomst: 
kennisinstellingen, multinationals, eenpitters, wetenschappers, onderzoeksbureaus, snelle groeiers, 
ontwerpers, studenten en overheden. Maar ook kopstukken als Jan Peter Balkenende, Ad 
Scheepbouwer, Johan Cruijff, Marcel Wanders, Ivo Opstelten, Herman Wijffels, Maria van der 
Hoeven, Bert Heemskerk, Robbert Dijkgraaf, Robin van Galen en Ronald Plasterk. 
 
Aanmelden kan via Marieke den Nijs: marieke@enviu.org of 010 - 288 7970. Of kijk op 
www.innovatieplatform.nl/index.cfm/t/innovatie_event/  
 
 

 
 
Cursusdag 'Wat is Water'    

 
op 10 december 2008 organiseren Cees Kamp en Jaap Vermuë voor de 2e keer een cursusdag 
over water en de mogelijkheden om water te behandelen. Water speelt een cruciale rol bij 
levensprocessen in de natuur. Goed water is onontbeerlijk voor de gezondheid van dieren, planten 
en mensen. We gaan deze dag diep in op bijzondere fysische chemische eigenschappen van 
water, waardoor we gaan begrijpen dat de functie van water veel verder gaat dan 'alleen een 
oplossingmiddel'. Iedereen kan zijn eigen leidingwater of bronwater meenemen. Er is apparatuur 
aanwezig om de kwaliteit (PH en zuiverheid) te meten. We bespreken verschillende types vitalisers, 
hun werkingsprincipes en hun kwaliteit. We kijken ook naar de energetische kwaliteit van water en 
natuurlijk naar de mogelijkheden om low-budget zelf wat te kunnen doen aan de kwaliteit van het 
water. 
 
Meer informatie en inschrijving: kijk op www.heeljewoonplek.nl, of op de website 
www.watiswater.nl. 
 
 

 
 
Herhaalde oproep voor praktijknetwerk rauwe melk  

 
Ik ben samen met het Louis Bolk Instituut bezig met het opzetten van het praktijknetwerk rauwe 
melk (een naam moet nog bedacht worden). Graag wil ik dit bij alle leden van de NVLV onder de 
aandacht brengen.  
 
Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich bij mij opgeven. Mijn e-mail adres is info@ecoloar.nl 
  
Met vriendelijke groeten, André Mulder. 



Nieuwsbrief Ware Natuur 

 
Philip Gortemaker (Ware Natuur) heeft weer een nieuwsbrief de wereld in gezonden, kijk op 
www.warenatuur.nl/index.php?item=148 voor deze en eerdere nieuwsbrieven, over o.a. de 
vernieuwde versie van zijn boek "Licht op voeding, licht in voeding" en aankomende lezingen over 
de toepassing van de 'Jassentechniek' bij dieren. En/of kijk ook eens op zijn goed gevulde website 
www.warenatuur.nl. 
 
  

 
 
Good Food Movement  

 
In de Verenigde Staten vormt de 'Good Food Movement' een nieuwe bundeling van 
belangengroeperingen die zich richten op een gezonde en verantwoorde voedselproductie. Een 
interessante nieuwe ontwikkeling, die mogelijk ook in Europa navolging kan gaan krijgen. Zie de  
bijdrage op de (Engelstalige) weblog van Han Wiskerke (hoogleraar Rurale Sociologie Universiteit 
Wageningen) op http://wiske001.wordpress.com/2008/11/13/the-good-food-movement-in-the-
usa/     
 

 
 
Documantaire Tegenlicht: "De toekomst van ons voedsel: landbouw of laboratorium?" 

 
Voor wie even niet wil lezen, zie de onderstaande link en bekijk in 50 minuten ‘De toekomst van ons 
voedsel’, een documantaire van VPRO's Tegenlicht met interviews van Michael Pollan (auteur van 
de bestseller The Omnivore’s Dilemma) en Carlo Petrini (oprichter van de Slow Food beweging). 
 
www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/38243331/  
 
 

 
 
Genetische gemanipuleerd voedsel binnen de EU? 

 
Beste mensen, 
  
nu ben ik al tien jaar bewust van de levens-bedreigende risico's van genetische manipulatie, in de 
loop van de jaren stapelen de rapportages en praktijkvoorbeelden zich op, en nu blijken 
Nederland en de EU op dit moment serieus bezig om GGO gewassen in Europa toe te gaan laten! 
Ik sta er werkelijk versteld van. 
 
Het toelaten van genetische manipulatie heeft zo'n verstrekkende gevolgen, dat ik er alles aan wil 
doen om dit onder de aandacht te brengen bij iedereen die hier iets in kan betekenen. Ik spreek 
vanuit mijn hart, als tuinder, als consument die graag gezond voedsel in de winkels vindt, en als 
Mens, bewoner van deze prachtige planeet Aarde. 
 
Via deze oproep kunnen ook wij onze stem laten horen, en als je het mij vraagt is dat hard nodig! 
Als genetische gewassen in Europa voet aan de grond krijgen, kunnen ook methodes die bijdragen 
aan een werkelijk duurzame toekomst, zoals ecologische en BD-landbouw, permacultuur, 
Anastasia-tuinieren en andere gezonde ontwikkelingen, hier niet vrij van blijven.  
  
Tenzij we, wie weet, energetische methodes ontwikkelen om in onze 'Ruimte van Liefde' de 
zuiverheid en harmonie van de schepping te bewaren of herstellen, door de Goddelijke Licht-
kracht en universele Liefdesenergie in volle kracht en schoonheid te laten ontwaken. Wel, inshallah 



(in harmonie met de wil van het Geheel) vinden we deze weg, en gaan we een bloeiende 
toekomst tegemoet. Ik hoor het graag als iemand hier ervaring mee of ideeën over heeft. 
  
Maar wat die genetische manipulatie betreft, volgens mij is het nog steeds veel makkelijker er 
gewoon niet aan te beginnen. En die keuze hebben we NU. 
  
Alsjeblieft, neem even de tijd om de bijgevoegde brief (zie bijlage bij dit bulletin) te printen en op 
te sturen, en stuur dit bericht door naar zoveel mogelijk mensen. 
  
Met hoop en vertrouwen in een gezonde en evenwichtige wereld, 
 
Malika Cieremans, www.atelieralchemilla.nl 
 
 
Voor meer informatie over GGO's, zie de onderstaande links: 

 
Een vergelijkbare petitie van Greenpeace is te vinden op: 
www.greenpeace.nl/news/laat-minister-cramer-weten-wat  
 
Op de websites van Greenpeace International en met name Greenpeace France staan hele 
recente en duidelijke artikelen en onderzoeken mbt de effecten van GGO's op de gezondheid en 
ecosystemen en op de kosten voor het GGO-vrij houden van biologische en conventionele 
produkten. 
 
Actueel bericht mbt toelating GGO's: 
www.nrc.nl/europa/article2062778.ece/Spoeddebat_om_weigering_gen-soja 
 
Frans initiatief: 'Zaai Biodiversiteit':  www.semonslabiodiversite.org/spip.php?lang=en 
 
Achtergrondartikelen over GGO's: 
www.nrc.nl/opinie/article1964237.ece/Gentech_vergroot_ongelijkheid 
www.nrc.nl/opinie/article1853413.ece/Stel_grenzen_aan_het_gesleutel_aan_de_mens 
 


