Boekbespreking
Biologischdynamische
landbouw als
helende impuls
Uitgeverij Pentagon,
Amsterdam 2013, 51 pp, € 12

Wim Goris, redacteur DP
Joop van Dam, arts en één van
onze eminente antroposofen,
heeft al eerder geschreven over
de genezende aspecten van de
door de antroposofie geïnspireerde werkgebieden pedagogie,
gezondheidszorg en de kunst.
Dit boekje bestaat uit twee essays over aspecten van de landbouwcursus, nl. preparaten en
bedrijfsindividualiteit.
In het eerste essay “Polariteit
als sleutel voor het begrip van
preparaten” is polariteit zijn
vertrekpunt en ook het eindpunt. Van Dam voert aan dat je
bij het waarnemen twee voorwerpen kunt vergelijken, maar
nog duidelijker wordt het als
je twee polariteiten tegen het
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licht houdt. In het verlengde
van de landbouwcursus noemt
hij de polariteit van kiezel en
kalk en de rijping van mest (in
de winter) en kiezel (in de zomer) in een koehoorn. Van Dam
gaat een stapje verder en wijst
op de polariteit van een gewei
(uitgroeisel van het voorhoofdsbeen, waarneming naar buiten)
tegenover een hoorn (verdikking
van de huid, waarneming naar
binnen). Een koehoorn sluit af en
dient vervolgens als omhulling
voor een minerale substantie
(kiezelpreparaat) of een dierlijke
substantie (mestpreparaat). Het
is een vorm van concentratie.
Vervolgens beschrijft Van Dam
vier compost-mestpreparaten
met hun dierlijke omhulling als

polariteiten, twee aan twee, met
de brandnetel in het midden en
valeriaansap als een soort warmtemantel.
Van Dam sluit het essay af met
de ‘typische geneesmiddelen’
(later bekend als doronen) die
Rudolf Steiner in 1920 ontwierp
voor de eerste cursus van artsen.
Alle doronen kennen het principe
dat het samengaan van twee tegengestelde planten (dus polariteit) een gezond midden doen
ontstaan. Hij argumenteert dat
de BD-preparaten samen, in hun
polariteiten, een (samengesteld)
organisme zijn en op die manier
een geneesmiddel voor de aarde.
In het tweede essay “Boerenbedrijf als individualiteit in
vergelijking met het menselijk
organisme” gaat Van Dam in op
de ziekte en gezondheid van de
aarde en de mens. In het menselijk organisme is de polariteit
tussen boven en beneden ook
de tegenstelling tussen dood en
leven, waken en slapen, wakkerheid en bewusteloosheid (p37).
De hogere wezensdelen, het Ik
en de ziel, werken heel anders
in de bovenpool dan in de benedenpool.

In navolging van Steiner beschrijft Van Dam de aarde als
‘omgekeerde mens’. De boer
werkt op het ‘middenrif’ van de
aarde, de vruchtbare bodemlaag.
In dit organisme, zegt Van Dam,
kan ook ziekte optreden. In de
voorchristelijke impuls van Zarathoestra dreigde de aarde ‘te
wild’, te levend te worden en
moest worden ‘getemd’ en veredeld. In onze tijd, zegt Van Dam,
is de aarde “…niet te levend
meer, maar de natuur is te oud
geworden … De aarde heeft niet
een warme, incarnerende maar
een koude, excarnerende ziekte.
Hiervoor is dringend een therapie nodig” (p 43/44). De plant,
die staat tussen twee polen, aarde en kosmos, is ook ziek geworden, zegt Van Dam. De BD-landbouw kan met de preparaten de
kosmos weer als gesprekspartner
oproepen. In deze zin kan men
de biologisch-dynamische preparaten als medicamenten voor
de zieke aarde beschouwen.
De andere ‘poort van de genezing’ ziet Van Dam in het bewustzijn van de mens. De boer
(vervolg op pag. 28)

Ambitie van de BD-imkers is

om in 2014 een miljoen biologische krokussen te planten.
Deze vroege bloeiers vormen een waardevolle stuifmeelbron en zijn van belang voor
de weerbare bij. In samenwerking
met bollenleverancier Mantel Holland gaat in maart een campagne
voor biobollen van start, onder andere in combinatie met deze bijenhotels. De BD-imkers willen dat het
aandeel biologische bollen (nu
slechts 0,1%) heel snel
omhoog gaat.

(vervolg van pag. 27
bemiddelt tussen hemel en aarde. Een boerenbedrijf heeft een
fysiek lichaam, krachtenlichaam
en een zielelichaam, die worden
door het Ik van de boer geleid.
Met zijn medewerkers kan er een
hoger Ik van het boerenbedrijf
ontstaan. Als een nog grotere
gemeenschap drager wordt van
de bedrijfsindividualiteit, is de
stap van het ‘Ik’ naar het ‘wij’
gemaakt.
Ik heb bewondering voor de

concentratie van de gedachten
in dit boekje. De reeks lezingen
van Rudolf Steiner, bekend als
de Landbouwcursus, vind ik zelf
mateloos interessant: voor een
deel inzichtgevend, voor een deel
onbegrijpelijk, in zijn geheel onvolledig en daarom moeilijk. Van
Dam legt grote, systematische
verbanden die ik als geïnteresseerde meelezer redelijk goed kan
volgen, als een compacte cursus
antroposofie van de landbouw.
De hantering van polariteit als
ordeningsbeginsel zet je den-

Op weg naar een weerbare bij
De jaarlijkse landelijke BD-imkerdag heeft als thema ‘Op weg
naar een weerbare bij’. Jeanne Meijs houdt een lezing over de
bij tussen materie en geest. Wim van Grasstek en Albert Muller vertellen over ‘De bij in een weerbare binnenwereld en een
levensvatbare buitenwereld’. De imkers zullen zich laten inspireren door de documentaire ‘Dansen met gehoornde dames’ over
de zoektocht naar ‘een weerbare koe’ door Remeker-kaasmakers
Jan Dirk en Irene van de Voort. Jan Dirk is aanwezig om vragen
te beantwoorden. In de pauzes zijn 15 kramen te bezoeken met
informatie, bijenproducten, biologische planten en bloembollen,
kopersporen, bijenkasten en hangkorven, zaadvaste bloemen- en
groentezaden, fotografie, chromatografie, bijenlinten, boeken en
DVD’s, etc. De dag vindt plaats op 8 maart in Hogeschool Helicon
in Zeist. Info: www.bdimkers.nl.

ken op scherp. Soms kan ik de
overgang van de ene polariteit
naar de andere niet volgen, zoals bijvoorbeeld op p37. Ik denk
dat niet alle polariteiten vergelijkbare kwaliteiten weergeven;
opeenvolgende tegenstellingen
laten zich moeilijk verbinden.
Tenslotte blijf ik moeite houden met het idee van een ‘zieke
aarde’ op p43. Ik zie dan boeren
en tuinders op hun knieën in een
zieke humuslaag tussen zieke
planten die met BD-preparaten
een handje geholpen worden.

De meeste boeren, dacht ik, zijn
trots op hun grond en werken er
hard aan om de vruchtbaarheid
te verbeteren. Maar in de landbouw sta je elke dag weer voor
verrassingen. Alles groeit toch
weer anders dan verwacht. En in
de kosmos komt dezelfde stand
nooit meer terug. Nu valt mij op
dat Van Dam nergens schrijft dat
hij naar boeren heeft gekeken of
met boeren heeft gepraat. De geboden inzichten in dit boekje zijn
het zeker waard om voorzien te
worden van reacties uit het veld.
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BD-imkerfonds
In 3 jaar tijd is het aantal imkers dat zich bij het netwerk
van BD-imkers heeft aangesloten, gegroeid van 500 naar
ruim 1000; evenveel mannen
als vrouwen. Zij vormen nu in
grootte de tweede Nederlandse
imkerbeweging, na de Nederlandse Bijenhouders Vereniging
(NBV; 6000 leden). Afgelopen
jaar groeide het aantal regiogroepen van 7 naar 18 met 4
buitenlandse kernen. De imkergroep is vertegenwoordigd in
de kerngroep van het bijenbe-

raad dat vanuit het ministerie
van EZ de taak heeft een actieplan voor de bijengezondheid
te maken.
De plannen en ambities van
de BD-imkergroep groeien
mee. In 2014 zetten ze een
nieuwe stap: de oprichting van
de stichting BD-imkers. Doel
is om het totale Nederlandse
landschap te bereiken met
weerbare honingbijen, begeleid
door BD-imkers. Voor weerbare
bijen is een gevarieerd bloe-

menaanbod noodzakelijk. Hier
werkt de imkergroep aan door
onder andere een Nederlandstalige variant van de website
www.bluehende-landschaft.de
te maken. Ambitie is ook om
een miljoen biologische krokussen te planten!
De imkergroep wil investeren in
brochures en naar verwachting
zal het BD-imkerboek, geschreven door Wim van Grasstek, in
2014 het licht zien. Om aan de
grote vraag naar cursussen te
voldoen, zowel in Nederland

als in Vlaanderen, wil de imkergroep het lerarenteam sterk
uitbreiden. Daarom gaat een
opleiding van start voor BDimkerleraren. Er zijn bovendien
18 regiogroepen actief die activiteiten en projecten organiseren. Om al dit werk mogelijk
te maken, is geld nodig. De BDimkers hopen dat veel mensen
een schenking aan de nieuwe
stichting willen overmaken. Zo
dragen ze bij aan gezonde bijen
en een gezonde leefomgeving.
Info: www.bdimkers.nl.

woord”, legde de man uit.
“Ik heb geen inlogcode, dus
hoe moet dat dan, vroeg ik?”
”Uw bedrijf is hier bekend,
dus u moet ze wel hebben”,
meende de man van Dienst
Regelingen.
“Ik weet echt nergens van”,
antwoordde ik naar waarheid.
“Nou goed, dan zal ik voor u
de nodige gegevens aanmaken
en opsturen”, beloofde hij.
De volgende ochtend gooide
mijn man nogal hardhandig de
telefoon op de haak. “Wat heb
jij gedaan?”, vroeg hij boos.
“Ik??? Ik heb niets gedaan”,

zei ik verbaasd.
“De helpdesk, die ik net belde,
had het over ‘iets met geiten
…’?”
“O, ja, dat … Ik heb gisteren
mijn geiten proberen aan te
melden bij het ministerie. Ze
sturen de inloggegevens nog
op.”
“Nou, dat heb je dan niet zo
slim gedaan, want die inloggegevens gebruik ik om bedrijfsinformatie door te geven.
Dat gaat nu niet meer, want
de inlogcodes zijn veranderd.”
“Ik wist toch niet dat je die
had”, mompelde ik, terwijl ik

besefte dat het ministerie nu
geen toeslagrechten en andere
subsidies meer aan ons kon
overmaken.
Alles is weer goed gekomen.
Het is nu weer bijna voorjaar
en mijn geiten zijn drachtig.
Dat betekent dat ik over enkele weken weer naar het ministerie moet bellen om jonge
geitjes aan te geven. Maar ik
weet inmiddels dat mijn eigen
man de inlogcodes heeft!

Phileen’s column
GEITEN

Afgelopen zomer heb ik twee
geiten aangeschaft. Ze werden thuis gebracht en de fokker gaf me de papieren die bij
de oornummers hoorden. “Die
moet je even aanmelden bij
het ministerie”, zei hij.
Dus ik belde het ministerie,
Dienst Regelingen, en wilde
twee geiten aanmelden. Dat
kon niet, zei de ambtenaar.
“Ik heb u toch aan de lijn”,
hield ik aan, “dus bij deze
meld ik ze aan.”
“Nee, dat kan niet. U moet ze
op de website invoeren met
een inlogcode en wacht-
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Phileen Meertens heeft met haar
man een biologisch-dynamisch
akkerbouwbedrijf in Hensbroek.

Reclaim the Seeds
‘Reclaim the Seeds’, een zadenruilbeurs en workshopprogramma
rond behoud van diversiteit van zaadgoed, vindt dit jaar plaats
op 8 en 9 maart in de Hortus in Haren en in het oude RKZ in Groningen. De Hortus is afgestoten door de Universiteit van Groningen en wordt nu door 100 vrijwilligers draaiende gehouden. Het
avondeten en avondprogramma op zaterdag vinden plaats in het
Oude RKZ in Groningen. Bij dit collectieve project in een voormalig
ziekenhuis is een bar, een bioscoop en een ruimte voor een debat.
Op zondag volgt een tocht langs buurtmoestuinen en pluktuinen.
Kijk voor het programma op www.reclaimtheseeds.nl.

Foto’s gezocht
van de
Steenen Muur

Op 25 juni 1989 vond een
jaarvergadering van de BDVereniging plaats in de Hoge
Schuur van De Steenen Muur,
een groot melkveebedrijf dat
toen eigendom was van Cul-

Proeftuinen voor zaadvaste rassen
Meer variatie op het land, meer
variatie in het winkelschap en
daarmee meer variatie op het
bord dankzij zaadvaste rassen
voor de biologische teelt. Daar
draait het om bij het driejarige project ‘Divers en Dichtbij,
Proeftuinen voor zaadvaste rassen’, een initiatief van Estafette
Odin BV, i.s.m. het Louis Bolk
Instituut en drie biodynamische
producenten. Er komen twee
proeftuinen met groenterassen:
voor grove en bewaargroenten
bij GAOS in Swifterbant (op
kleigrond), en voor fijne groenten bij De Groenen Hof in Esbeek (op zandgrond, zie foto).

Bij Maatschap Dames en Heren
Vos in Kraggenburg komt een
proefveld met baktarwerassen.
Groente-rassen die er positief
uitspringen, zullen het jaar erna
op praktijkschaal worden getest
en opgenomen in het assortiment van de Estafette-winkels
en de Odin-abonnementen.
De beste tarwerassen zullen
worden getest om als basis te
dienen voor een nieuw broodassortiment in de Estafettewinkels. De proeftuinen kunnen
een ontmoetingsplaats worden
voor telers, winkeliers en consumenten.

tuurmaatschappij Loverendale.
Bert Geers, die daar toen werkte, herinnert zich hoe de schuur
speciaal was opgeruimd en
sfeervol aangekleed met grote
bossen veldbloemen. Door de

hoogte van de schuur kreeg het
geheel iets van een kerk; een
gewijde rust.
In verband met woeste Biesbosch-plannen is de schuur
afgelopen herfst gesloopt. Toen
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BD ontwaakt in Portugal
Eelco Schaap, die sinds 1978
40 jaar als BD-voorlichter/
consulent in Nederland heeft
gewerkt, bouwt vanaf 2007
aan landgoed Dominio Vale
do Mondego in Portugal. Hier
heeft hij vorige maand samen
met 20 anderen een Portugese
BD-Vereniging opgericht: Associação Biodynamicá Portugal.
‘Heel inspirerend om dat in dit
land te mogen doen’, schrijft
hij, 'om met Portugese ondernemers die de zelfde idealen
koesteren te kunnen werken.
'Grootste bedrijf in Portugal is
Quinta do Romeu met 5000 ha.
Casa Santa Isabel, een heilpedagogisch Instituut met ruim
40 ha, en Pablo Casallo met 120

ha doen ook mee.
In DP2009-5 schreef Eelco een
Dynamisch Portret over zijn
Portugese landgoed, waarin hij
zijn verbazing uitsprak over het
feit dat daar net pas de eerste
bedrijven naar BD omschakelden: ‘Met Columbus waren ze
ooit een gidsland. Op spiritueel
gebied slapen de Portugezen
nog hun Doornroosjesslaap.
Wordt de volksziel voorzichtig
wakker?’, schreef hij toen. Nu,
ruim 4 jaar later, is er dus een
BD-Vereniging! In de statuten
zijn zowel de voordrachten van
Rudolf Steiner over de bijen uit
1923 als de Landbouwcursus
uit 1924 opgenomen. ‘Een primeur in de wereld’, aldus Eelco.

Bert naar de berg verwrongen
staal stond te kijken, schoot
hem de herinnering aan die
mooie zomerse zondag weer
binnen. Wie o wie heeft nog
een foto van deze schuur? En

dan het liefst van die bijzondere
jaarvergadering? Mail naar Bert
Geers, bertgeers64@hotmail.
com.
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De Bolster wint Innovatieprijs
BD-zaadteelt- en veredelingsbedrijf De Bolster is op
de BioVak uitgeroepen tot
winnaar van de Ekoland Innovatieprijs 2014. Volgens
de jury is De Bolster uitgegroeid tot een succesvol
veredelingsbedrijf, ook voor
professionele telers. ‘Met een
nieuw rasveredelingsconcept
Family Inter Cross variety
(FIC) voegt De Bolster een
waardevolle techniek toe aan
de biologische veredeling. Ze
durven het op te nemen tegen veel grotere zaadveredelingsbedrijven’, stelt de jury.
De tweede prijs werd toegekend aan Familie den Hertog
van zorg- en geitenboerderij
De Mèkkerstee, omdat dit
bedrijf voorop loopt in de

zorg als maatschappelijke
onderneming. ‘De landbouw
draagt bij aan de financiering
van de zorg’, motiveert de
jury. Jos Jeuken en Ellen Krul
van GAOS wonnen de derde
prijs. ‘Dit veelzijdige BD-bedrijf heeft de bedreiging van
een spoorlijn omgebogen in
een kans en een natuurzone
vol kunstwerken gecreëerd
die burgers een nieuwe blik
biedt op landbouw. GAOS
draagt in belangrijke mate
bij aan zaadveredeling voor
de biologisch-dynamische
landbouw.’
Op de BioVak werd ook de
prijs voor 'Favoriete Biowinkel' uitgereikt. Deze werd gewonnen door webwinkel De
Korenmaat in Zeist.

>> zie elders in dit nummer

Afscheid
Jan Zomerdijk
Na bijna 35 jaar als directeur
van de biologische zuivelfabriek te hebben gewerkt, heeft
Jan Zomerdijk in januari afscheid genomen als directeur
van Ecomel. Hij startte ermee
in 1980. De afzet van BDgroente en fruit zat toen in
de lift, maar melk bleef achter.
BD-melk werd verwerkt tot
kaas of ‘verdween’ in de gangbare melkplas in een gewone
melkfabriek.
Namens de BD-verdeelcentra
benaderde Koos Bakker destijds vele zuivelfabrieken.

22 en 23 februari

Voedsel Anders Conferentie

Geen enkele fabriek toonde
belangstelling, op één na:
het bedrijf van de familie Zomerdijk in Limmen, De Vereeniging. Jan Zomerdijk zag
kansen in de verwerking van
BD-melk. Hij begon met twee
melkveehouders als leveranciers. Nu zijn het er bijna 150
en is de fabriek onderdeel van
Friesland Campina. ‘Biologisch
is inmiddels niet meer weg te
denken’, zegt Jan Zomerdijk in
Biojournaal. ‘Er ontstaat nu
een generatie waarvoor bio
vanzelfsprekend is.’

Naar eerlijke en duurzame
voedsel- en landbouwsystemen; met o.a. Olivier de
Schutter (VN rapporteur voor
het recht op voedsel), Pablo
Tittonell (Hoogleraar Farming
Systems Ecology Wageningen
Universiteit), Hanny van Geel
(boerin en lid van La Via Campesina Europa) en Vandana
Shiva (Indiaas wetenschapper
en activiste; ovb). Zie: aardeboerconsument.nl

26 febr en 15 mrt >>

Winterconferentie
Jaarlijkse conferentie van de
BD-Vereniging. Thema: Bodemvruchtbaarheid als vrucht
van de landbouw. Zie pag 8
Begin maart

Alma’s Moestuincursus
Alma Huisken geeft op in Almere (1 en 2 mrt) en in Haarlem (8 en 9 mrt) een moestuincursus. Praktijkdag is op
10 mei op De Groene Luwte,
Molenrij (Gr.). Zie: www.degroeneluwte.nl
3 maart

22 februari

Warmonderhof
Avondklas

Thema: Harmonie in de maaltijd. Hoe brengt een mens
‘denken, voelen en handelen’ in evenwicht? Op welke
manier kan voeding daaraan
bijdragen? Plaats: Heerhugowaard. Info: Ilse Beurskens van den Bosch, 072-5644752
of contact@voedsaam.n

Lezing door Daan Ente (oudWarmonderhoffer en priester
van de Christengemeenschap)
over 'Het leven na de dood'.
Aanleiding is het overlijden
van leraar Gert Nieboer een
jaar geleden. De behoefte
leeft om in te gaan op vragen rond leven en sterven. Zie
www.warmonderhof.nl

21, 22 en 23 febr

Vanaf 4 maart

Experimentele eetbelevenis in
Amsterdam.
Zie www.steinbeisser.org

Nieuwe zesdelige debatreeks
olv Felix Rottenberg over de
toekomst van de landbouw
en ons voedsel. Vanaf 4 maart

Kookworkshop

Steinbeisser
Gastronomy

It's food my friend
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vier bijeenkomsten in De Rode
Hoed in Amsterdam en twee
keer op locatie in Wageningen
en Den Bosch. Zie www.rodehoed.nl
8 maart>>

BD-imkerdag
Jaarlijkse studiedag met als
thema ‘Op weg naar een weerbare bij’. Zie pag 28
8 en 9 maart >>

Reclaim the Seeds
Zadenruilbeurs en workshops
rond behoud van diversiteit van
zaadgoed. Zie pag 30

15 maart

Vormkrachten waarnemen
Kennismaking met de methode van Dorian Schmidt, zie
pag 14 en www.stichtingspeelruimte.nl

27 maart

20/3, 17/4, 22/5, 19/6

Infodagen Warmonderhof
Sfeer proeven en vragen stellen
over de (deeltijd)opleidingen op
Warmonderhof in Dronten: BDlandbouw, landbouw&zorg en
de internationale ‘Bio dynamic
Farming and Gardening Course’.
Zie www.warmonderhof.nl

13 mrt en 10 apr >>

Excursie bedrijfsindividualiteit
Naar BD-bedrijven, zie pag 11
15 maart

Kookworkshop
Thema: Zuur-base-evenwicht.
Hoe werkt voeding op het zuurbase-evenwicht in ons lichaam?
Het belang van reinigen wordt
duidelijk. We persen sap met
een slowjuicer en maken melkzure pickles. Plaats: Heerhugowaard. Info: Ilse Beurskens
- van den Bosch, 072-5644752
of contact@voedsaam.nl
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tips voor een verstandig omgaan
met techniek. Plaats: Centrum
Oostraven te Epe. Info: Gineke
de Graaf (06 36581305) of Frans
Romeijn (06 48728505). Zie ook
pag 14

21-23 maart >>

Jongerenweekend BDjong 2014
Op bezoek bij bedrijven en filosoferen over het (BD-landbouw)leven. Zie pag 10
26-29 maart >>

Seminar Dorian Schmidt
Dorian Schmidt verzorgt een
seminar ‘vormkrachten waarnemen’ met als thema ‘Techniek
en vormkrachten’. Techniek is
overal, levenskrachten zijn ook
overal. Hoe verhouden die twee
werelden zich tot elkaar? Hoe
werken ze op mij? Waarnemingen, oefeningen, uitwisseling en

Warmonderhof Avondklas
Lezing ‘Levend water en het
leven van Victor Schauberg’
door Ben van Tilborg. Zie www.
warmonderhof.nl
12 april >>

Kookworkshop
Thema: Zeewier. Zeewier zit
boordevol waardevolle voedingsstoffen en is enorm levenskrachtig, maar in zijn verschijningsvorm is wier eenzijdig. Hoe kun je daar vanuit
een antroposofische blik naar
kijken? Hoe verwerk je het
waardevolle ingrediënt in een
harmonieuze maaltijd? Plaats:
Heerhugowaard. Info: Ilse
Beurskens - van den Bosch,
072-5644752 of contact@
voedsaam.nl
26/4, 23/8, 20/9

BD-preparaten
uitbrengen
Frans Romeijn vertelt over
achtergronden en werking van

preparaten. Deelnemers gaan
zelf roeren, uitbrengen, respectievelijk in de composthoop
aanbrengen en kennismaken
met waarneming van de werking
(vorm-, etherkrachten). Plaats:
Den Haag. Info: 0648728505 of
www.stichtingspeelruimte.nl
1-3 mei

Nutrition Conference
De internationale voedingsconferentie in het Goetheanum in
Dornach heeft het thema ‘Voeding - een creatief proces. Op
zoek naar de wegen van transformatie’. Zie www.bdvereniging.nl
Vanaf 6 juni

Trein voor de aarde
Rijd mee met de Kulturgut
Express in het kader van 90
jaar landbouwcursus. Zie www.
kulturgutexpress.com
3-6 juli

Geneeskruidenweekend
Workshop in Noord-Frankrijk
door Jannetje van Groningen
(huisarts) en Ferdinand Pieterse
(docent beeldende vorming).
Kijken naar geneesplanten in
hun natuurlijke habitat. Verdieping hiervan door schilderen
en het maken van een medicijn.
Zie www.fontaines.nl

ik

ik ben actief
voor de BD-Vereniging
Christel Vandermaelen, 58 jaar, woont
in Koekangerveld, werkt met groepen als
procesmanager en coach
Vereniging: Ik begeleid twee groepen met
boeren bij de gesprekken van Collegiale
Toetsing. Op de BioVak gaf ik samen
met Jaap Vermuë de workshop BD-beroepsontwikkeling.
Gebeurtenis: In ons kleine dorpje hebben
we een nieuw dorpshuis gebouwd. Bijna
iedereen zei dat dat niet kon, geen geld,
geen subsidie. Nu staat het er, midden
in het dorp. Dat mocht eerst niet, maar
daar wilden we het hebben. Het kon, met
ludieke acties, eigen initiatief en doorzettingsvermogen
Enthousiast: In de BD-landbouw wordt
al heel veel gesproken over bedrijfsopvolging. Daar lopen ze voorop. Als je de boeren ontmoet zie je zoveel verschillende
mogelijkheden, zoveel mensen die iets
nieuws beginnen

Ook actief zijn in de BD-Vereniging?
Bel of mail 0321 315937
info@bdvereniging.nl
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De vrouwen van Zonnehoeve
Tekst: Boukje van Gent, deeltijdstudent Warmonderhof
en stagiaire tuinbouw bij Zonnehoeve
Mannen hebben altijd de overhand gehad op boerderij Zonnehoeve.
De vrouwen die er werken, zijn zich ervan bewust dat ze iets eigens
inbrengen bij het bedrijf. Een keer in het kwartaal komen ze samen
om hun vrouwelijke kwaliteiten te voeden en zich te verbinden met
de seizoenen.
Debbie en ik lopen hier stage in de tuinbouw. Afgelopen zomer hadden wij de organisatie van de Vrouwendag op ons genomen, een
ontmoetingsdag voor vrouwen die door hun verbinding met Zonnehoeve ook met elkaar verbonden zijn. Ze werken hier als ondernemer,
vrijwilliger, stagiaire of ze wonen in de gezinshuizen die pleegzorg
bieden.
Het is een drukke periode. Bij de koffie, thee en meegebrachte lekkernijen blijkt dat we allemaal naar deze dag hebben uitgekeken. Even
uit de dagelijkse bezigheden. Het alsmaar planningen moeten halen
en moeten presteren maakt dat de mannelijke energie in ons de overhand krijgt. Het praten over ‘vrouwendingen’ en de daarbij behorende
gevoelens, zorgt voor herkenning en maakt dat we kunnen afstemmen op het zachtere, het ontvankelijke in ons.

Ook een BD juweel insturen?
Bel of mail met
Ellen Winkel
T 0858-771175
ellen@schrijfwinkel.nl

Na de koffie lopen we gezamenlijk over het kavelpad naar de drie
hectare tuinbouw om aardappelen te rapen. De een zittend op een
krat, de ander op de knieën, handen in de klei, samen aan het werk.
Wat een mooie oerbezigheid: je verbinden met het land - Moeder
Aarde - en de groenten die daarop groeien! De andere vrouwen werken normaal in de zorg, bij de paarden of in de keuken. Daarom geven
Debbie en ik uitleg over hoe de aardappel gepoot, verzorgd en gerooid
wordt. Het voelt goed hen mee te nemen in jouw wereld en begrip en
enthousiasme te ontmoeten. Ze vinden het heerlijk om op het land te
werken. Toch komen ze nooit op deze groentekavel: hij is hen te groot
en ligt helemaal aan het eind van het kavelpad. Een kleiner stuk land
met een grote diversiteit aan groenten, kruiden en bloemen spreekt
meer tot hun verbeelding.
Een half jaar later. Een stuk grond dicht bij het erf is met mulch
bedekt. Een aantal vrouwen heeft in november een moestuincursus
gevolgd. Het zeer diverse bedrijf Zonnehoeve, met zijn zeven ondernemers, had nog geen moestuin. Nu wel!

Met Zuiver Zuivel gaat u een stap verder:
• niet gehomogeniseerd
• zuivel van koeien
met hoorns
• gesloten kringloop
in de regio

