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We zijn in slaap gevallen in de éne wereld,
Wakker geworden in de andere.
Plots is Disney zonder magie, Parijs niet langer romantisch,
New York geen stad om tegenop te kijken.
De Chinese Muur is niet langer een fort
En ook Mekka is verlaten.
Hugs en kussen zijn plots wapens geworden.
Liefdevol zijn, is voortaan je ouders
En je vrienden niet meer bezoeken.
Je realiseert je plotseling,
dat macht, schoonheid en geld waardeloos zijn.
Dat ze je niet de zuurstof kunnen aanreiken,
waar je voor vecht.

De Aarde gaat door met leven en dat is schoonheid.
Zij stopt echter de mensheid in een kooi.
Daarmee een boodschap uitsturend aan die mensheid:

“Je bent niet nodig!
De lucht, water, aarde en de hemel
zijn zonder jou helemaal OK.
Als je weer terugkomt uit je kooi, besef dan heel goed;
besef dat je mijn gast bent. Niet mijn meester.’
Auteur is ons onbekend
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HET CORONAVIRUS
door Georg Soldner,
co-leider van de Medische Sectie aan het Goetheanum
Artikel uit weekblad Das Goetheanum van 13 maart 2020 met
toestemming overgenomen Vertaling: Joep Eikenboom
Voor een dierenarts zijn Coronavirussen dagelijkse praktijk, maar
nu is het Coronavirus SARS-CoV2-de menselijke barrière
gepasseerd. Wat is een virus, hoe valt hij het organisme aan en
hoe kunnen we reageren?
Virussen zijn nauw verbonden met het fysieke van het organisme. Ze
komen voort uit de substantie van de erfelijkheid en kunnen op deze
manier de stofwisseling van de cellen beïnvloeden en deze van het
organisme vervreemden. Als er een infectie is, komen virussen het
organisme binnen, en herkent het organisme dat bepaalde cellen
daardoor worden vervreemd en iets anders gaan doen dan zinvol is
binnen het geheel. Het begint zich tegen deze cellen te weren om ze te
elimineren. De symptomen van de ziekte die nu uitbreekt, zijn niets
anders: het organisme probeert de geïnfecteerde cellen en dus de
binnengevallen virussen te verwijderen, bijvoorbeeld met hoesten of
koorts het slijm kwijt te raken. Wie aan een virusinfectie sterft, kan ook
slachtoffer zijn geworden van zijn eigen afweermechanisme, waarvan
de regulering een uitdrukking is van de individuele ‘Ik-organisatie’, die
de aanwezigheid van het Ik in het lichaam representeert.
Vervreemding van het lichaam
Hoe meer een mens zich al in de situatie bevindt dat het fysieke lichaam
hem vreemd begint te worden, hoe vatbaarder hij is voor deze virale
ziekte, die nu COVID-19 wordt genoemd. Dit geldt natuurlijk met name
voor ouderen (bij wie de botten krimpen en de spiermassa afneemt) of
bij chronische zieken.
Bij de Coronavirus-infectie is het zo, dat die bij mensen ouder dan 80
jaar, bij mensen met diabetes type II of met hart- en vaatziekten,
bijzonder zwaar kan verlopen. Hoe minder ik in mijn lichaam aanwezig
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ben, hoe minder mijn Ik mijn lichaam volledig doordringt, hoe
gemakkelijker de infectie zich in mijn lichaam kan verspreiden en des te
ernstiger de gevolgen kunnen zijn. Wat telt is natuurlijk hoe om te gaan
met een mens die nu positief is getest. Vaak worden zieke mensen
abrupt verwijderd uit hun thuisomgeving, ze werden aanvankelijk in
China behandeld met veel andere zieke mensen in een geïmproviseerd
onderkomen. Conventionele geneeskunde heeft helaas geen nuttige
medicatie of vaccinatie te bieden. Vaak onderdrukt men met
medicamenten de koorts. Ondersteuning met zuurstof kan in ernstige
gevallen levensreddend zijn en, indien nodig, tijdelijke beademing met
behulp van apparatuur. Daarom is het belangrijk dat de klinische zorg
zich zoveel mogelijk kan concentreren op ernstig zieke patiënten.
Van alles wat we nu weten, is angst en een koortsremmende
behandeling een therapie die patiënten eerder zieker dan gezond
maken. Want wat mensen helpt om met de ziekte om te gaan, is alles
wat hen ondersteunt om hun eigen lichaam beter te doordringen, het te
doorwarmen zodat ze zich beter met het lichaam kunnen verbinden. Het
is dus niet verrassend dat de ziekte voor kinderen nauwelijks gevaarlijk
is. Dit geldt verder tot het 50e levensjaar, waar het verloop van de ziekte
meestal overeenkomt met die van een normale griep. Hoesten, een
loopneus en vermoeidheid zijn de typische vroege symptomen. Daar
bovenop kan longontsteking een gevaarlijk aspect zijn, dat in het begin
kan worden geïdentificeerd door een verhoogde ademhalingsfrequentie.
Relatie met de zon
Nu heeft het virus medisch gezien bijzonder negatieve eigenschappen.
Zo kan het lang duren voordat het organisme ‘wakker’ wordt en merkt
dat er een vreemde gast aan boord is, die onheil probeert te stichten. Er
is een geval bekend waarbij de ziekte pas 27 dagen na de infectie
uitbrak. Gemiddeld gebeurt dit echter na 5 dagen en na 12,5 dagen is
95 procent van alle gevallen manifest. Daarom worden betrokkenen
gedurende een lange periode van twee weken in quarantaine geplaatst.
Bovendien is dit virus besmettelijker dan een normaal griepvirus. Daarbij
worden gemiddeld misschien 1,3 mensen besmet; in het geval van het
Coronavirus zijn het er meer dan 3 (in het geval van een zeer
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besmettelijke ziekte, zoals mazelen of kinkhoest, zijn er 12 tot 18). Het
besmettingspercentage is dus hoger dan bij griep en tegelijkertijd wordt
het later zichtbaar. Deze eigenschappen samen, die een epidemische
verspreiding bevorderen, maken artsen wereldwijd nerveus.
De relatie met de dierenwereld
Er is echter een grote raadsel: waar komen deze duidelijk nieuwe soort
virussen vandaan en waarom zijn ze ontstaan? Interessant is dat veel
van de virussen afkomstig zijn uit het dierenrijk. Het Coronavirus is
waarschijnlijk afkomstig van de Javaanse vleermuis. Waarom worden
virussen uit het dierenrijk nu gevaarlijk voor de mens? Tegenwoordig
brengen we dieren onuitsprekelijk lijden toe: massaslachtingen tot
laboratoria-experimenten met proefdieren, die leiden tot pijnen waaraan
de dierenwereld hulpeloos is overgeleverd. Kan dit lijden gevolgen
hebben, waardoor de virussen, die in het dierlijke organisme eigenlijk
gewoon thuis zijn, veranderen? We zijn eraan gewend om alleen naar
het fysieke niveau te kijken en het meestal los van het zielenniveau te
zien. Onderzoek naar de darmflora, het microbioom dat niet alleen
bacteriën maar ook virussen omvat, bewijst het tegendeel. Dit roept niet
alleen de microbiologische vraag op over de oorsprong van het virus,
maar ook de morele vraag hoe we moeten omgaan met de
dierenwereld. Rudolf Steiner heeft meer dan 100 jaar geleden al op
deze samenhangen gewezen. Vandaag de dag is het aan ons om deze
relaties na te gaan en naast de natuurwetenschappelijke analyse ook
diepere vragen te stellen.
Wat kunnen we doen?
Er zijn in het persoonlijk gedrag enkele maatregelen die het organisme
ondersteunen bij het omgaan met de ziekte. Daarbij horen onder andere
het onthouden van alcohol, matige suikerconsumptie en het handhaven
van een levensritme met voldoende slaap en voldoende zon. Waar ons
immuunsysteem vaak last van heeft, is het gebrek aan zonlicht, een
tekort dat in maart de grootste impact heeft. Over het hele jaar gezien is
op onze breedtegraden het sterftecijfer daarom eind maart het hoogst.
Dit houdt verband met het gebrek aan zon tijdens de wintermaanden en
herinnert ons eraan dat het buitengewoon de moeite waard is
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tijdens de wintermaanden en herinnert ons eraan dat het buitengewoon
de moeite waard is om elke dag en in de winter zo mogelijk ’s middags
naar buiten te gaan en je zo met de omgeving te verbinden, in wezen
met de kosmos. Nog voordat vitamine D was ontdekt, ging Rudolf
Steiner bij het ontwikkelen van de antroposofische geneeskunde hier
uitvoerig op in, met als voorbeeld de tuberculose. Voor het
immuunsysteem geldt dat vitamine-D-tabletten de opname van zonlicht
slechts in beperkte mate kunnen vervangen. Gepotentieerde fosfor en
dienovereenkomstig gepotentieerd meteoorijzer in de ochtend kunnen
als lichtsubstanties het immuunsysteem ook ondersteunen. Voor
degenen die ouder zijn en misschien te maken hebben met hart- en
vaatziekten worden ook antroposofische basismiddelen voor het
cardiovasculaire systeem, regelmatig wandelen en voldoende slaap
aanbevolen. Wie minder dan zes uur slaapt, is veel vatbaarder voor
dergelijke infecties.
Een gezonde adem ten opzichte van de medemens
Als het tot de ziekte komt wordt de patiënt in quarantaine gehouden,
hoewel lichtere gevallen nu ook thuis kunnen worden behandeld. Mij lijkt
het feit van belang dat de antroposofische geneeskunde al tientallen
jaren ervaring heeft met de behandeling van virale en bacteriële
longontsteking zonder antibiotica, maar met antroposofische medicijnen
en uitwendige therapieën die uiterst effectief kunnen zijn. De artsen van
de Medische Sectie hebben een bijbehorend therapieschema
ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan de internationale collegaartsen.
Wat verzwakt de longen? Twee dingen: gebrek aan een relatie met de
aarde en de zon, en ook sociale spanningen. Het is daarom raadzaam
om uw eigen longen, uw ademhalingsorgaan, van binnen en van buiten
te beschermen door te proberen sociale spanningen in evenwicht te
brengen. Naar mijn mening lopen degenen die in onopgeloste sociale
conflicten verkeren een groter risico. De reguliere geneeskunde heeft
het geloof aangewakkerd dat vaccinaties je zouden kunnen beschermen
tegen alle soorten infecties. Dat is een vergissing. Zelfs de griepprik
biedt maar een beschermingspercentage van 10 tot 30 procent.
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Zorgvuldig handen wassen en hygiëne bij het snuiten en hoesten zijn
ook effectief – zonder mogelijke bijwerkingen. Het is dus een belangrijke
stap om jezelf te bevrijden van dit angstige en defensieve beeld van de
omgeving en van je eigen lichaam en je af te vragen wat je zelf kunt
doen om de vitaliteit en integriteit ervan te ondersteunen.
Het originele artikel is hier te vinden:
https://goetheanum.co/de/nachrichten/das-coronavirus

LEVEN MET EEN OPEN HART
We leven in een bijzondere tijd. De vragen die we ons kunnen blijven
stellen is, of we kunnen blijven geloven dat het leven perfect is of moet
zijn? Of, is het leven een uiteenzetting met de imperfectie ervan? Met
andere woorden moeten virussen vernietigd worden of moeten we er
leren mee omgaan? Zijn ziekte en dood uit te roeien en moet dat? Niet
dat we blij zijn als het onszelf of onze geliefden treft, maar, hoe gaan we
om met leven en dood? Het is in deze corona-tijd een zeer essentiële
vraag!
Bij veel mensen leeft er angst. Het verhoogt de stress en verlaagt de
weerstand. “Blijf kalm en wees vooral niet bang” is een advies dat niet
werkt. En het advies “meer positieve gedachten” te creëren om de angst
te bestrijden maakt het alleen maar drukker in ons hoofd.
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Angst heeft misschien wel zijn functie. Vooral omdat de positieve
(neven-) effecten die het meebrengt anders wellicht niet zouden
ontstaan zijn. Het corona-tijdperk bracht heel veel samenhorigheid,
solidariteit, aanwezigheid, focus op liefde, milieu, rust en bezinning enz.
Ook op de weg naar binnen. Zo bekeken geeft het virus een positieve
impuls aan het leven!
Accepteer de angst met compassie. Omvat deze liefdevol. Er is geen
oorlog, ook geen oorlog met de natuur. Er is geen strijd. Zoek de vrede.
De vrede in jezelf. Wij 'zijn' niet ons lichaam, onze gedachten,
gevoelens of emoties... we 'hebben' ze, dat is helemaal ok. Dàt wat diep
in ons zit, ook in de turbulentie van alles wat er om ons heen gebeurt,
blijft altijd onverstoord. In dat diepe stuk, daar zit ons
eenheidsbewustzijn. Een fijne plek om te zijn dus. Daar vind je liefde en
verbinding. Veel mensen zijn daar nu naar op zoek met meer
bewustzijn, met nieuwe vormen. Dat is schitterend!
De verbinding vinden we altijd in ons hart. Het is de plek van rust en
vrede. Daar voel je het diepe, onverstoorbare 'zijn'. Het is de plek van
vrede, als in het oog van de orkaan, daar is het stil. Daar is liefde, en de
liefde is het schild dat je beschermt tegen alles. Daarin is ontspanning
en dan wordt immuniteit gecreëerd, alsook het vermogen om in
verbinding te komen met alles wat er is.
Leven met een open hart is altijd fijn. Laat liefde je gids zijn ipv angst.
Bron: Solana & Satori – YOY Nederland – nr. 102 / maart 2020
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MIJMERINGEN VAN EEN HUISARTS
BIJ DE CORONA-PANDEMIE
dr. L. Bruyndoncx
Woorden schieten vaak te kort, wanneer we de huidige toestand willen
beschrijven . We behelpen ons dan maar met een soort oorlogsjargon.
Dit lijkt nog het meest geschikt. We hebben het over: “ een uitzonderlijke
toestand, een samenscholingsverbod, de opmars van het virus,
crisisberaad, etc.”. Om het beeld volledig te maken wordt het coronavirus afgebeeld als een bolle oorlogsmijn. Dat kan geen toeval zijn! De
opgelegde maatregelen bevinden zich in dezelfde sfeer: huisarrest,
GAS-boetes, onmiddellijke inning en ongewoon strenge controles.
Een regering met volmachten is nu ook niet het schoolvoorbeeld van
een democratisch bestuur. Trouwens “Big brother” is alom aanwezig:
een corona-app als contact-control en een smartphone zal dienst doen
als elektronische enkelband. Vrijheden en privacyregels smelten als
sneeuw voor de zon. Dit is nu eenmaal regel in tijden van oorlog.
Uiteraard is dit goed bedoeld. Drastische maatregelen zijn nodig om de
crisis het hoofd te bieden. Maar wat gebeurt er na de crisis met deze
maatregelen? Gaan ze gewetensvol worden opgeborgen?
Waarschijnlijk niet. Ze zullen dan “hun nut” bewezen hebben. Wie heeft
er dan nog controle op? Komt de corona-pandemie niet als geroepen
om deze maatregelen in te voeren? Wat in China realiteit is, is bij ons
mogelijk toekomst.
Is het nu echt nodig dat men mensen beboet die elkaar een troostende
knuffel geven op de begrafenis van hun geliefde? Is het nodig dat men
mensen in eenzaamheid laat sterven? Juist, de anderhalve-meterafstand kan dan niet gegarandeerd worden. De vraag is echter of zo’n
onmenselijke maatregelen de mens juist niet ziek maken. Anders ziek.
Om ons volledig in een oorlogssituatie te nestelen, missen we nog een
zondebok. President Trump gaf al een voorzet: Europa. De Russen
zouden voor ons nog beter passen…
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En dit allemaal voor een vijand met als afmeting een miljardste van 1
meter. Bijna onzichtbaar! Het lijkt wel een geheim wapen uit de
sciencefictionfilms. Ook de naam lijkt rechtstreeks uit een James Bondfilm te komen: Covid 19. We zullen verder dan ook de vriendelijkere
naam, Corona, gebruiken.
Het is mij natuurlijk bekend dat het corona-virus erg besmettelijk is. En
als arts vind ik elke dode er één teveel. Een persoonlijk drama. Maar we
moeten toch trachten vooruit te komen en niet te verkrampen of gekke
dingen te doen.
Wat zo beklemmend is in dit corona-verhaal is het gebrek aan
zekerheden. Wat kunnen we nog geloven? Wie kunnen we nog
vertrouwen? Waar komen deze wezens vandaan? Deze virussen
kunnen niet aan de oorsprong van het leven liggen, want ze hebben
andere cellen nodig om zich voort te planten. Is het trouwens wel leven?
Ooit is een eerste mens besmet door een virus. (1) Maar met welke
bedoeling? De overbevolking aanpakken?
Telkens wordt ook een dier genoemd als gastheer: vleermuizen,
schubzoogdieren, varkens,… (1) Het zijn stuk voor stuk dieren die iets
demonisch hebben. De transmissie zou ook in één richting gaan: van
dier naar mens. Dit afgezien van een paar uitzonderingen. Er is dus een
gerichtheid: dieren vallen mensen aan. Zouden dieren wraak willen
nemen op mensen, voor het leed dat hen is aangedaan? (2)
De vragen stapelen zich op. Hoe gebeurt de besmetting en door wie?
Kunnen we besmette lucht inademen? De “experten” spreken elkaar
voortdurend tegen. Het gaat nog verder. Een zich gezond voelende
persoon kan al besmet zijn, zonder dat hij het zelf doorheeft. Hij kan al
uitgebreide letsels vertonen op een CT-scan van de longen. (3) Wie
mag zich nog gerust voelen?
Wat kan de klassieke geneeskunde ons bieden? Medicatie? Een
vaccin? Bij dit laatste hebben we de financiële zekerheid dat het ons
duizend miljard dollar gaat kosten. Een bodemloze put? De pharma–
industrie komt wel triomfantelijk aankondigen dat het nieuwe vaccin er
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zal zijn tegen het najaar. En dan? Is het dan nog nodig? Hebben we dan
nog geen voldoende groepsimmuniteit? Zijn er tegen dan gemuteerde
virussen, zodat het beschikbare vaccin geen bescherming meer geeft?
Dit was namelijk het geval met het aidsvirus. Daarom dat het zo moeilijk
was een vaccin te ontwikkelen.
We knutselen verder… Mogelijks gebruiken we ondertussen
tuberculose–vaccins. Daarvan zijn er nog stocks die de deur uit moeten.
En mogelijks hebben ze ook een effect. In elk geval beter dan niets, zou
men denken.
Al deze onzekerheden zorgen voor een collectieve angst. Zelfs de
meest moedigen onder ons worden onzeker. De dagelijkse
gruwelbeelden uit Italiaanse ziekenhuizen versterken dit gevoel in dat
opzicht. Mensen verkrampen van angst en elke kritiek op genomen
maatregelen valt weg. Maar ondermijnt angst ook niet de immuniteit?
Het gaat zelfs nog verder. Als je niet meedoet aan al het ontsmetten en
poetsen, dan heb je geen burgerzin. Dan werk je de volksgezondheid
tegen. Wie wil dit op zijn geweten? Plots worden zelfs Belgen geroemd
om hun burgerzin. Hoewel… Als het echt nijpend wordt gaan we wel op
de vuist met onze mede-“burger” voor een pak toiletpapier. En laten we
niet hypocriet onze Italiaanse medeburgers aan hun lot over. Nu even
geen internationale hulpprogramma’s. Of toch weer die Russen en
Chinezen zeker? Maar die hebben ongetwijfeld andere bedoelingen…
Iedereen wordt stil van het dagelijkse dodental. We kunnen niet gewoon
toekijken. Wat kunnen we doen? Wat zouden we zelf kunnen doen?
Wat we niet moeten doen is wegzakken in “niets” doen. We moeten uit
onze zetel komen en plannen maken. Het is het moment om van alles
op te nemen waar we “vóór corona“ niet aan toe kwamen: een kritisch
artikel schrijven, een boek lezen, een vreemde taal leren, muziek
maken, leren mediteren, … . Het kan allemaal quality–time worden.
Dit is echter moeilijker dan men zou denken. We hebben nu inderdaad
geen opdrachten, geen deadlines. We “moeten” nu plots niets meer. Het
moet helemaal uit onszelf komen. En dat zijn we niet echt gewoon.
Meestal is gans de dag voor ons ingevuld. Ons leven wordt bepaald
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door afspraken, contacten en opdrachten. Die vallen nu even weg.
Eigenlijk is het een vakantie waar we al jaren van dromen.
Door te vertrekken van de driegeleding, zijn een aantal van de huidige
fenomenen goed invoelbaar. De driegeleding is ontleed aan de
antroposofie:

Bovenpool: de zenuw-zintuig pool (de hersenen en de zintuigen)

Middengebied: het gevoelsgebied, de ritmische organen (hart en
longen)

Onderpool: het wilsgebied (de ledematen en de stofwisseling)
Door een overbelasting van de cognitieve bovenpool, wat regel is in
onze huidige maatschappij, worden middengebied en onderpool
leeggezogen. De hogere wezendelen (het astraal lichaam en het ik)
verhuizen naar de bovenpool. Zo blijven midden- en onderpool
onbemand achter. Het midden vult zich met invasieve corona-virussen.
De onderpool wordt verlamd door angst. We krijgen koude rillingen, en
voelen ons uitgeput.
Vandaar dat activiteiten waar we “warm” (enthousiast) van worden,
heilzaam werken. (4)
Ook medisch kunnen we veel meer doen. Eigenlijk is het eenvoudig. Bij
een besmetting zijn er twee hoofdrolspelers: de verwekker (het coronavirus) en de gastheer. De reguliere wetenschap heeft de oorlog
verklaard aan de verwekker. We zoeken vaccins, middelen om het virus
te doden, enzovoorts. En de gastheer isoleren we. Hij mag niet
meespelen. Als we nu de rollen eens omdraaien? We maken de
gastheer sterker. We zetten maximaal in op salutogenese of het
herstellend vermogen van de gastheer versterken.
Hoe pakken we dit aan? Salutogenese kan wel met homeopathie en
antroposofische middelen. Zij onderdrukken niets, hebben geen
bijwerkingen, en maken het individu weerbaarder, sterker. Ze zorgen
voor ontwikkeling. Zeer goede individuele resultaten bij Coronabesmettingen zijn bekend uit de praktijk. Door het individuele karakter
van homeopathie en antroposofische geneeskunde, zijn er natuurlijk
geen grote studies voor handen. Dit is het eindeloze discussiepunt met
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de klassieke geneeskunde. Maar laten we nu hiermee onze tijd niet
verliezen.
Daarnaast moeten we ophouden met het pamperen. We kunnen na
verloop van tijd nergens meer tegen. Waarom nemen we niet gewoon
de fiets om naar de bakker te gaan, ook als het nog wat frisser is? Zeker
doen, nu het nog mag!
Daar is iedereen het over eens, we moeten meer bewegen. Bewegen,
niet prestatiegericht (er zijn nu toch geen wedstijden), maar voor de
kwaliteit van de beweging. Het heeft ook direct een gunstig effect op het
immuunsysteem. Dit is niet nieuw, maar doen we het ook? Er zijn
prachtige programma’s om beweging op te bouwen, ook voor mensen,
bij wie bewegen nog niet in de gewoonte zit. De bedoelde kwaliteit is
natuurlijk niet het rondjes lopen rond de keukentafel, maar in de vrije
natuur. Prikkelarm, genieten van de geuren en de kleuren van het
lenteweer.
Daarnaast is er ook de ontwikkeling van psychische weerbaarheid. We
moeten opnieuw naar elementen zoeken die ons echt hoop geven.
Hoop in plaats van angst! Ik bedoel hoop vanuit een buikgevoel, “het
klopt”–gevoel! Hoop komt uit uzelf, het is nooit aangepraat.
Wat kan hoop geven? Uiteraard is dit individueel verschillend. We
moeten de mogelijkheden krijgen om hier achter te komen. Onze
regering geeft ons de mogelijkheid. We krijgen nu de tijd en de rust om
te reflecteren. Een soort verplichte retraite, ons terugtrekken uit het
hectische bestaan. We noemen dit ook quarantaine. Of waren hiermee
andere bedoelingen ?
Soms hebben we het over het post – corona tijdperk. Ook daar zal hoop
ons vooruit brengen. We hopen niet alleen de heisa van de crisis te
herinneren, maar ook iets doen met de verworven inzichten. Welke
inzichten zouden de toekomst kunnen kleuren?
Wat de crisis ons zeker deed ervaren is dat we gelukkig kunnen zijn,
met veel minder. We werden creatief met simpele dingen: koken,
gezelschapsspellen, een boek lezen, etc.
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Door zorgzamer om te springen met de grondstoffen en minder de auto
te gebruiken werd het milieu properder. Fantastisch! Wat zou trouwens
de rol zijn van de klimaatverandering bij deze epidemie?
Plots krijgen we respect voor beroepen waar we vroeger aan voorbij
liepen: de winkelbediende, de vuilnisman, de postbode, de verpleegster,
… de huisarts.
We snakken naar menselijke contacten. Naar een warme knuffel, naar
contacten zonder mondmasker, zonder digitale tussenruimte. De vraag
hoe het met iemand gaat, komt nu al veel meer uit ons hart. Ik krijg ook
regelmatig de vraag hoe het mij gaat. Nooit gezien. Dokters worden
mensen.
Als de crisis zich nog een tijd doorzet, zal er grotere gelijkheid komen.
Door de hoge sterftecijfers stijgen de lonen van de arbeiders en dalen
de inkomsten van de rijken. Dit zien we bij elke grote epidemie en
oorlog. (5)
We blijven stilstaan bij een zo belangrijke vraag: “Wat is belangrijk? Wat
is wezenlijk?“ Hopelijk blijven we ook post-corona trouw aan deze
inzichten. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste opdracht van deze
pandemie.
Bibliografie:
1 : “ dit virus is een voortplantingsmachine “ Dirk Draulans in Knack nr
13 , 50° jaargang.
2 : R.Steiner : GA 266b ( S 371 )
3 : UZ Brussel test systematisch alle patiënten: 10 procent heeft corona
zonder er zelf iets van te merken ; ( 25 / 3 /2020 )
4: Corona-pandemie aspecten en perspectieven ( Matthias Girke en
Georg Soldner ) 19/3/20 : vertaling Jelle van der Schuit.
5 “ willen we meer groei of meer gelijkheid ? Daar komt het op neer” .
Walter Scheidel
(Knack nr 13 – 50° jaargang )
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LEVEN MET AUTISME
Een nieuw en actueel gezichtspunt nr. 67 :
Steeds meer kinderen blijken op deze wereld te komen met autistische
kenmerken. Dat is niet eenvoudig voor hun omgeving omdat ze in meer
of minderen mate niet kunnen voldoen aan de verwachting van ‘gewoon
gedrag’ Hoe kunnen we hun gedrag beter begrijpen en op welke wijze
kunnen we hen ondersteunen op hun bijzondere ontwikkelingsweg?
Jos Meereboer gaat in deze brochure in op achtergronden en
mogelijkheden om het samenleven met mensen met autistisch gedrag
vruchtbaar te maken.
Te bekomen door overschrijving van 4,80 euro op rekening BE94 5230
4002 5814 met vermelding nr. 67

LUISTEREN NAAR MUZIEK
IN DE PALLIATIEVE & TERMINALE FASE
De beleving van muziek wordt mede bepaald door de lichamelijke en
psychische conditie van de mens tijdens het luisteren. Deze individuele
parameters bepalen de waarde en werking van muziek voor ieder
afzonderlijk. Muziek heeft invloed op vegetatieve functies: spiertonus,
ademhaling, bloeddruk, pols en kan daardoor zowel lichamelijk
ontspannend als activerend werken. Muziek geeft bij uitstek toegang tot
het gevoelsleven en de gedachtewereld van de mens. Luisteren naar
muziek kan associaties en herinneringen met daaraan verbonden
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emoties en gedachten oproepen. Ook kan muziek de essentie van het
menselijk bestaan in abstracte vorm uitdrukken. Deze verwantschap
tussen muzikale en spirituele beleving kan patiënten steun bieden.
Muziek heeft meestal een duidelijk herkenbare structuur zoals het
verloop van de melodie, de begeleiding, een doorgaand ritme of delen
die herhaald worden. Het verloop van muziek heeft een zekere mate
vanzelfsprekendheid en is daardoor makkelijker te volgen. Hierdoor kan
muziek houvast bieden en een rustpunt voor de luisteraar zijn.
Zoals tijdens het gezonde leven kan muziek zowel in de palliatieve als
ook in de terminale fase ondersteunend zijn door de draaglast te
verlichten en de draagkracht te versterken. Luisteren naar muziek kan
een time-out bieden en helpen bij het stoppen of tenminste een pauze
krijgen in de maalstroom van gedachten en emoties. De aandacht wordt
verlegd van op de voorgrond staande lichamelijke klachten zoals pijn,
kortademigheid, misselijkheid, naar wat muziek met zich brengt.
Mensen kunnen zich gesterkt voelen wanneer de muziek persoonlijke
waardengebieden oproept zoals kracht, vrede, verbondenheid of God.
Ook het gevoel van eigenwaarde en identiteit kan door muziek, of tekst
in combinatie met muziek, versterkt worden.
Muziek bij het sterven vraagt om zorgvuldigheid en terughoudendheid,
zeker wanneer de patiënt niet meer in staat is om kenbaar te maken of
de muziek nog gewenst is. Muziek in de vorm van zachtjes zingen,
neuriën of rustig live lierspel kan, in tegenstelling tot cd-muziek, tijdens
de laatste fase zeer aangenaam zijn. Live muziek kan aangepast
worden aan de patiënt en de situatie. Het waarnemen van de
lichaamstaal zoals kleine bewegingen van het lichaam en het ritme van
de ademhaling kan de reactie van de patiënt op de muziek weergeven.
Deze vorm van begeleiding en nabijheid kan rustgevend werken en een
ondersteuning zijn bij het loslaten.
Onderzoek en ervaring leren dat in de palliatieve zorg luisteren naar
muziek op allerlei manieren een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit
van leven, ook door gewoonweg te kunnen genieten van het luisteren.
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Muziek(-therapie) sluit aan bij de hulpvraag en de belevingswereld van
de stervende en binnen de terminale fase ook bij de hulpvraag van
naasten. Palliatieve muziek(-therapie) start het best in de voorafgaande
weken van de terminale fase. Het moment waarop bekend is dat de
stervende niet meer beter zal worden, noemen we de palliatieve fase.
Vanuit die fase heb je iemand leren kennen. Vanuit deze kennis kan je
muzikaal aansluiten in de terminale fase. Maar, ook zonder een eerdere
kennismaking is het muzikale aanbod in de terminale fase mogelijk!
Bij stervensbegeleiding in de terminale fase gaat het om de kleine
signalen die erg van belang zijn: een rustige ademhaling, minder (spier)spanning, een diepe zucht, een glimlach of tranende ogen. Hoe klein
de reactie ook lijkt, het kan van grote betekenis zijn. Contact maken
vanuit gevoel is een belangrijk onderdeel tijdens de
stervensbegeleiding. Zowel voor de patiënt als voor naasten die
achteraf te kennen geven dat het een grote steun voor ze is geweest
wanneer er sprake was van muziek(-therapeutische) begeleiding. Een
muziektherapeut probeert met de juiste muzikale elementen zo dicht
mogelijk bij de gevoelsbeleving van de patiënt aan te sluiten. Ze zijn
opgeleid om juist dat gevoel te laten klinken in muziek. De muziek
nodigt uit tot uiten van het gevoel, soms met een lach, soms met een
traan. Het feit dat de klanken de emoties weerspiegelen maakt dat het
gevoel voor ieder in de ruimte gedeeld kan worden. Om de stilte in de
ruimte, waarin soms een gevoel van onmacht heerst, te doorbreken stelt
een muziektherapeut zich kwetsbaar op.
Kwaliteit van leven is het belangrijkste uitgangspunt, zelfs in de
terminale fase. Het is van belang om er bewust van te zijn dat de
stervende aanwezig is, bij ons is, en nog vast houdt aan het leven.
Voor ieder mens is het van belang om met respect behandeld te
worden. Al lijkt het of de persoon in de terminale fase ver van ons weg
is, we kunnen niet met zekerheid zeggen wat hij of zij beleeft.
Door palliatieve muziek(-therapie) kunnen familieleden, naasten en
medewerkers met meer diepgang aansluiten bij de belevingswereld van
personen in hun laatste levensfase. Mogelijk ervaren directe naasten
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een vorm van gevoelsuiting dat van belang kan zijn in het rouwproces.
De stervende kan het gevoel van directe nabijheid ervaren in een
rustgevende en ontspannende sfeer. Dit zorgt voor een zo aangenaam
mogelijk afscheid.
Bronnen: Integraal Kankercentrum Nederland – Complementaire zorg –
Info nu.nl – Muziektherapie en stervensbegeleiding –

“Ik trek met de seizoenen mee
en volg de blauwe vlucht van de gedachten.
Ik reis en zweef met de levensdraad,
de onbekende oorden van het bewustzijn tegemoet.
Ik duik en zwenk en laat me dragen door de ruimte-geest.
Hier ben ik thuis in deze vrijheid van het hier en het nu,
waar ik niets verwacht, niets moet,enkel mag zijn wie ik ben.”
-------

Dagboekfragment uit mijn werk met een groepje patiënten
in het Centrum voor palliatieve zorg Sint-Camillus te

Antwerpen:
“Het musiceren heeft bij ieder van ons een grote indruk nagelaten. De
kracht van de muzikale stroom was zeer duidelijk voelbaar. We hebben
samen prachtige en intense momenten beleefd. Guido, werd muzikaal in
de bloemetjes gezet voor zijn vierenzestigste verjaardag. Hilde (her-)
ontdekte haar stem en wij met haar. De stemmige canon -Hallo/Namastéklonk vanuit ons aller harten. René, de bassist, was er, op zijn manier,
stil, maar zeer aanwezig bij. Noëla had grote schroom om mee te zingen,
ze kwam over de brug, heel voorzichtig, stap voor stap, ook voelend, hoe
ze de snaren van de bourdonlier tot trilling kon brengen en op die manier
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klanken de ruimte kon insturen, genietend. Patrick was zeer gefascineerd
door de rijke wereld van de muziek. Hij genoot vooral van het spelen op
de sjamanendrum. Jerry was de fotografe van dienst en in haar nopjes.
Iedere patiënt genoot met volle teugen, ook van de individuele aandacht
die ze kregen. De muziek gaf ons een rijke en innige verbinding, het
stroomde. Ieder kon op zijn of haar manier participeren, geweldig, alles
mag, niets moet. We kunnen en mogen zijn zoals we zijn, zoekend, op
ontdekking, voelend, luisterend, eerlijk, heerlijk!”
Henk Mesuere – muziektherapeut –
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MUZIEK BIJ HET STERFBED.
Op de vooravond van mijn pensionering, als muzikant en muziektherapeut, sta ik voor de winter-periode van mijn leven. Een tijd van rust
en inkeer vangt aan. Het eindigt bij de dood. Dan is de cyclus ten einde
en kan er een nieuw leven beginnen. Die laatste levensperiode staat
vooral in het teken van het verwerken van de ontwikkelingen in mijn
leven en het voorbereiden van mijn volgend leven én van het
bewustzijnsleven na de dood.
Mijn beroepservaringen brachten mij heel wat inzichten en belevingen
over de invloed van muziek op mensen. Muziek kan een diepe
verbondenheid met de eigen innerlijke kern, met anderen en met het
hogere oproepen. Ook wanneer de lichamelijke en psychische conditie
zwak is, kan muziek een brug vormen naar deze gewaarwordingen
zonder dat daar veel inspanning voor nodig is. Dit kan een grote hulp
zijn bij het verwerkingsproces en ondersteunend bij het toeleven naar
het levens-einde. Mijn ervaring is dat de invloed van muziek enorm
groot kan zijn op alle mogelijke manieren.
Het kiezen van de juiste klanken en muziekinstrumenten zijn daarbij
zeer belangrijk. Ook de keuze om iets tot klinken te brengen en/of stilte
vraagt een heel sterk invoelen van de muzikant/therapeut.
“Stilte is niet afwezigheid van geluid, stilte is de diepste klank”
Naast mijn eigen proces maak ik nu ook tijd en ruimte vrij voor
stervensbegeleiding van mensen. Met muziek kun je begeleiding bieden
op weg naar een 'heler' sterven. Het is een prachtig middel om via het
mooie, het echte en het ware, het welzijn en het welbehagen van
mensen met een ongeneeslijke ziekte te vergroten. Het brengt
ontspanning, zingeving en verlichting.
“In de stilte gebeuren de mooiste dingen”
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“Music is the silence between the notes”
– Claude Debussy –
Ik kreeg in mijn beroepsleven de kans om te spelen aan het sterfbed.
Dat voelt als een groot privilege. Ik ben zeer dankbaar dat mensen mij
toegelaten hebben in de intimiteit van dat moment.
Daarbij maakte ik gebruik van het spelen op de lier, ook het neuriën en
zingen van liederen en klanken. De liermuziek schept een bijzondere
serene sfeer, een magische moment van ontspanning, rust en diepe
verbinding. De lier is een instrument wat ons in de ziel aanspreekt. De
toonkwaliteit van de lier laat de mens vrij. Andere instrumenten zoals
piano, viool, klarinet... dwingt een mens te veel in het hier en nu. Ook
het werken met klankschalen, sjamanendrum en boventoonfluiten
scheppen veel ruimte en vrijheid. Mijn ervaring is dat de muziek van de
lier de overgang naar de spirituele kant wezenlijk en gemakkelijker
maakt.
Lier spelen aan een sterfbed gaat
intuïtief. Vaak is het spelen van
weinig noten voldoende. De
lierspeler laat zich leiden door de
ademhaling en de lichaamstaal van
de persoon in bed. De stervende
staat centraal, evenals de
nabestaanden, er is alle aandacht
voor rouwverwerking.
De muzikant luistert, troost en is
dienend aanwezig.
Zieke mensen met live muziek
omringen in hun laatste levensfase
doe ik vanuit een hechte
verbondenheid. Ik bied hen de
mogelijkheid nog volop te genieten
van muziek, met aandacht voor hun relationele en spirituele noden.
Muziek als palliatieve zorg verzacht het lijden waardoor mensen het
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makkelijker vinden om hun leven los te laten. Ik werk receptief: luisteren,
voelen, beleven en daar waar mogelijk ook actief: zelf spelen op een
muziekinstrument, neuriën, zingen.
Belangrijke thema's, uit de beleving van de patiënt, kunnen automatisch
aan de oppervlakte komen en benoemd worden. Maar, verbaliseren is
niet noodzakelijk! De muziek bezit op zich al de capaciteit om bepaalde
affecten of gedachten te symboliseren en in een draaglijke vorm te
gieten, zonder dat ze verwoord moeten worden. Dit valt te verklaren
doordat de muziek zich niet op het niveau van de taal bevindt, maar op
het niveau van het affect zelf. Muziek helpt mensen om emoties te
beleven wanneer ze niet meer in staat zijn taal te hanteren. Muziek helpt
om innerlijke rust te vinden en zo te genieten van het leven en de pijn te
lenigen.
De muziek die tijdens de improvisaties klinkt, verklankt wat er speelt
binnen het samen-zijn in de ruimte tussen de muzikant, de patiënt en
eventueel ook de familie. De muziek geeft vorm aan de onzekerheid en
de chaos van emoties, wat het verlies draaglijker maakt. De muzikant
vormt een psychische container en helpt 'dragen en vormgeven'
waardoor de zieke geleid wordt naar een gevoel van vrede, rust en
acceptatie.
De sessies zijn individueel omdat iedereen eigen behoeften heeft en zo
het meest in zijn of haar eigenheid benaderd wordt via zorg op maat.
Ik wil het kunnen genieten van muziek voor mensen op de palliatieve
zorg toegankelijk maken voor iedereen. Ieder is vrij om een financiële
bijdrage te doen volgens godsvrucht en vermogen.
De mogelijkheid bestaat om mij (in en rond Antwerpen) aan huis te laten
komen. Daarvoor wordt er in overleg een financiële afspraak gemaakt
per sessie.
Info & Contact: Henk Mesuere – tel. 0476 / 562 491 –
henk.mesuere@gmail.com
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Inzicht in zien : BIJZIENDHEID
door Johan Hoet, optometrist
Bijziendheid of myopie is een zien- of refractieafwijking waarbij de
oogbol te lang is, of het hoornvlies te plat is, of de ooglens te bol is, de
binnenvallende lichtstralen breken vóór het netvlies, er zijn holle
brillenglazen of contactlenzen nodig om scherp te zien.

Statistisch gezien begint de meeste bijziendheid op de basisschool
leeftijd. Het is een typisch beschavingsverschijnsel die veroorzaakt
wordt door een te lange en te eenzijdige intellectuele stress, die
zich uit zowel op het psychische vlak als op de spieren. Onze
ogen zijn in feite gemaakt om in de verte scherp te zien, dan zijn de
oogspieren normaal ontspannen. Hoe meer we iets van een
kortere afstand bekijken, hoe meer de oogspieren zich moeten
inspannen: accommoderen door de inwendige oogspieren om scherp
te zien, en convergeren door de uitwendige oogspieren om enkel te
zien (want we hebben twee ogen die zich naar het zelfde punt
moeten wenden). Als we een voor het oog overdreven lange tijd
inspanning moeten opbrengen, gaat het organisme een ander
middel aanwenden om de stress op te heffen: de oogbol gaat
uitrekken. Beide spiergroepen (inwendige als uitwendige) hebben
hun aangrijpingspunt iets vóór de evenaar van de oogbol, en het is
net zoals u op de evenaar van een ballon zou drukken: dan rekt die
zich uit in de diepte. Als de oogbol dan langer wordt moeten de
accommodatiespieren (die voor het scherp zien zorgen) minder
inspanning doen. Het nadeel is dan wel dat we voor vér minder
goed beginnen te zien: we zijn bijziende geworden. De oorzaak
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ligt dus in het nabijzien waarvan te veel gevraagd wordt, de
klacht ligt echter in het verte-zien dat slechter wordt !
Een tweede oorzaak van stress ligt op het psychische niveau: de
aangeboden leerstof op school is te eenzijdig intellectueel, teveel
en te belastend, én thuis: tv, computer, smartphone, intellectueel
stimulerend speelgoed, weinig goede sprookjes en verhalen. Dit
wil zeggen: het kind wordt te weinig in z’n gehele wezen
aangesproken: wél in z’n denken, maar te weinig in z’n voelen
en willen. Het kind krijgt te weinig beeldend voedsel zodat z’n
eigen creatieve en sociale vermogens te ongericht ontwikkelen.
Ons onderwijs en heel onze manier van leven, is te veel ingericht op
competitie en prestatie (vb: eindtermen) enerzijds en entertainment
(dit is: afleiding door schijn, door tijdverdrijf, door zinloosheid)
anderzijds. Volgens de gewone normen dienen de kinderen
grootgebracht te worden om hun mannetje te staan in de
maatschappij in plaats van opvoeden zo te doen dat het kind leert om
zichzelf te worden. Leerstof is geen doel op zich maar dient zo
gehanteerd te worden dat het de ontwikkeling van het kind naar
volwassenheid dient, ondersteunt. Als een opgroeiend kind te weinig
naar z’n eigen wezen kan opgroeien, zorgt dit voor een innerlijke
spanning die te groot kan worden. We lezen dit af aan het kind
in z’n gedragingen: onrustige en onhandige bewegingen, of te
weinig bewegingen (het kind sluit zich op in vb: ‘t lezen van
stripverhalen), hyperkinese, emotioneel. In het oogzintuig kunnen we
(de vakman) dit gewoon meten door de skiascopietest te vergelijken
met de subjectieve refractie (verhoogde accommodatie), de
forietesten en de fuzierreservetesten (verhoogde convergentiespanning), we kunnen gewoon meten dat de tonische spanning van
de beide spiergroepen te hoog is. We kunnen dus op voorhand meten dat er een oogbolverlenging (dus bijziendheid)zit aan te komen
als er niet ingegrepen wordt! Deze testen zitten echter niet in het
gewone refractieonderzoek van de klassieke oogarts en optieker, wél
bij die van de optometrist. Het is juist de taak van deze laatste om
bijziendheid op tijd op het spoor te komen en hieraan op de juiste
manier te beantwoorden.
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Wat kunnen we hieraan doen? Welke oefeningen zijn voor de
bijzienden het meest van belang? We moeten op de eerste plaats
proberen de overdreven spierspanningen op te heffen. Dat kunnen
we doen door ontspanningsoefeningen aan te leren, of beter gezegd:
soepelheidsoefeningen maar met de nadruk op de ontspanning.We
moeten steeds beide richtingen oefenen: zowel de inspanning als de
ontspanning, maar de bijzienden leggen de klemtoon op de
ontspanning. Deze oefeningen zijn: bewegingsoefening 1, 2, 4, 6 en
7, en waarnemingsoefeningen 1, 2 en 3. Ontspanning van de
oogspieren wil zeggen dat we wazig en dubbel zien als we iets van
dichtbij zien, en dat is gemakkelijk aan te leren. En daarna gaan we
proberen hetzelfde gevoel van ontspanning te bekomen als we in de
verte zien. En als dat lukt, dan zien we een klein beetje scherper in
de verte ! En als we deze oefening dan maar over een lange tijd
oefenen zodat we het ‘dromend zien’ eigen maken, en de fysieke
structuur laat het nog toe, dan hebben we grote kans dat de oogbol
terug naar zijn originele vorm evolueert en dus de bijziendheid
afneemt.
Wat de psychische druk betreft, die is moeilijker onder controle te
krijgen, we kunnen moeilijk aanraden om niet meer naar school te
gaan of alle computers weg te gooien, maar we kunnen misschien
wel uitkijken naar die onderwijsvormen die wél meer rekening houden
met de evolutie van het kind en minder competitief ingesteld zijn
(b.v.b de Steinerpedagogie). En we kunnen ook het te vroege en
ongebreidelde gebruik van de elektronica aan banden leggen en
terug meer gebruik maken van boeken en zelf schrijven met de hand.

En ten slotte nog enkele raadgevingen om ons dagdagelijkse
gedragingen en houdingen wat te veranderen, om onze
gewoontehoudingen ietsjes ten gunste te wijzigen:
1) houdt uw leesmateriaal niet te dicht bij de ogen.
Immers hoe dichter u bij uw boek of blad komt, hoe meer
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inspanning uw ogen moeten doen. De beste leesafstand is gelijk
aan de afstand tussen uw elleboog en de kneukels van uw vingers,
voor kinderen is dit dus korter dan voor volwassenen. Of u kunt de
juiste afstand ook empirisch bepalen door recht te gaan staan met
een boek in de handen en zien welke afstand u spontaan aanneemt
(de boven en onderarm staan ongeveer in een hoek van 90°).
2) Beide ogen moeten even ver van de te lezen of te schrijven tekst zijn.
Als we dat niet doen en we hangen schuin met het hoofd over ons
blad, dan zal dat oog dat het dichtste bij het blad is met meeste kans
maken om het sterkste bijziende te worden. Een scheve houding
nemen we gemakkelijk aan als we lezen in bed of hangend in een
zetel, of als we al schrijvend ons blad heel schuin leggen.
3) als u lang moet lezen of leren, onderbreek dan vaak het zien op
deze korte afstand en kijk even op naar de verte. Dit is: ontspan u
even, onderbreek de aanhoudende inspanning, laat uw blik even
rusten op een punt in de verte, dagdroom even. Blijf ook niet uren
aan een stuk door op uw stoel zitten, maar leer al rondlopend te leren
en hardop te spreken. Hetzelfde geldt voor computergebruikers en
autochauffeurs die urenlang op de baan voor hen uit zitten te kijken.
4) af en toe dagdromen in de loop van de dag is de beste remedie
tegen toenemende bijziendheid. Dagdromend staren ontspant zowel
de oogspieren als de innerlijke concentratie. Dagdromen is het
noodzakelijke tegengewicht voor een aanhoudende psychische en
fysieke inspanning. (maar kinderen moet wel opletten als ze dit teveel
in de klas doen ...)
5) zorg voor voldoende of zelfs véél licht: een gloeilamp van 100 W
op 50 à 70 cm van uw boek of werkvlak is niet te veel. Het beste licht
is het niet gefilterde zonnelicht, het beste kunstlicht is
gloeilampenlicht.
6) als het enigszins kan gebruik dan een schuin tafelblad om uw boek
of schrijfwerk op te leggen. De helling hoort ongeveer 20 à 25° te
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zijn. De juiste helling kunt eveneens ondervinden als u al
rechtstaande een boek in de handen neemt en kijkt hou u die
vasthoudt.
7) Lezen en schrijven zijn intellectuele daden, zij vragen een
opgerichte houding van de romp. Pas dan kunnen de ik-krachten zich
ten volle richten op de te leveren prestatie. Om een goede houding te
bekomen is het wel nodig om het kind telkens opnieuw aan te sporen
dat het recht moet zitten, echter zonder dwang, over-bevelen of
verwijten. Beter is het om het een voor hem/haar formaat aangepaste
stoel en werktafel te bezorgen. Dit is:
a)
de zithoogte moet zo zijn dat zonder de benen hoog te
trekken, de voeten toch op de grond of op een voetplank rusten;
b)
de rand van het werkblad die het dichts van het kind is, dient
ter hoogte van de elleboog van het zittende kind te zijn wanneer deze
vrij en ontspannen naar beneden hangt. Een te laag tafelblad of te
hoge stoel doen het kind te fel voorover buigen, een te hoog tafelblad
of te lage stoel brengen de ogen te dicht bij het blad. In de handel
zijn verstelbare kinder-bureautjes en dito stoelen te verkrijgen die
men telkens kan aanpassen aan het groeiende kind.
c)
zorg voor een schuin tafelblad (zie onder punt 6), U kunt ook
zelf een houten staander timmeren dat u gewoon op een platte tafel
zet, op voorwaarde dat de hoogten goed zijn.
8) Indien u een bril hebt om in de verte goed te kunnen zien, maar de
glazen zijn nog niet zo sterk, zet ‘m dan zo weinig mogelijk op, en als
het gaat liefst helemaal niet voor nabij-afstanden. Uw ogen worden
juist langer om de spierinspanning op te heffen, als u nu uw bril
(voorgeschreven om vér goed te zien) opzet om dichtbij te zien, dan
moeten de ogen opnieuw inspannen en dus opnieuw langer worden
om deze nieuwe inspanning op te heffen. De bril voor vér stimuleert
de verdere toename van de bijziendheid! Beter is om zwakkere
glazen te nemen (ook voor vér) of bril af te doen, of een speciale
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leesbril te laten voorschrijven of dubbelzichtglazen. Maar voor de
juiste sterkte hiervan moet u toch een optometrist raadplegen.
9) Ik heb relatief veel mensen met bijziendheid proberen te behandelen met speciaal gemaakte harde contactlenzen met bedoeling
hiermee de achteruitgang tegen te houden of zelfs helemaal terug te
dringen. Dit is een gelijkaardige techniek als de oogoperatie voor
bijzienden maar veel veiliger, omkeerbaar en zonder neveneffecten.
Deze methode heet: orthokeratologie. Ik heb op korte termijn goede
resultaten geboekt: reeds na de eerste nacht met deze lenzen op
geslapen te hebben, kon de klant de volgende ochtend als hij de
lenzen uit nam, terug min of meer scherp zien (als de bijziendheid
niet te groot was, minder dan 3 dioptrie). Maar ik heb ook
ondervonden bij enkele klanten die na enkele jaren goed konden
zonder bril of lenzen (maar de lenzen wel ’s nachts droegen) en
daarna ophielden met de lenzen ’s nachts te dragen, dat hun
bijziendheid op korte termijn terugkwam en soms in een hogere
graad dan oorspronkelijk. Was deze techniek dan alleen maar
camouflage ? was enkel het symptoom van slecht zien weg, maar
niet de eigenlijke bijziendheid ? Deze techniek is nog erg jong en er
is nog veel en eerlijk, onbevangen onderzoekswerk nodig.
10) Bijziendheid is een gevolg van onze manier van leven, van onze
manier van kijken, van onze manier van opvoeden. We kunnen met
de zie-oefeningen wel iets doen om de symptomen terug te dringen,
maar als we de oorzaken niet wegnemen, zijn alle inspanningen
boter aan de galg. En de oorzaken kennen we nu: te competitief en
prestatiegericht onderwijs, te snel de kinderen volwassen
(zelfstandig) willen maken, de kinderen de tijd niet geven om zich op
eigen tempo te ontwikkelen tot zichzelf (en niet tot diegene die wij of
de maatschappij wensen), te vroeg en te veel TV, computer, kunststoffen, te veel entertainment, tijd-dodende ‘activiteiten’ in plaats van
bezig te zijn met zinvolle dingen, dingen die zin geven aan het leven,
enz… Vaak vraag ik me af of bijziendheid geen zichtbaar geworden
kortzichtigheid is, of onwetendheid - ongewild weliswaar - maar nu
we er toch iets van weten, kunnen we hier aan veranderen. Als we
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ons lichaam in de toekomst gezond willen maken of houden, moeten
we nú werken om onze lagere emoties (genot, begeerte, competitiedrang, hartstocht, angst, woede, ergernis,…) om te vormen in hogere
gevoelens (aanvaarding, onbevooroordeeld waarnemen, appreciëren,
empathie, dankbaarheid, vergeving, …).
Ons uiterlijk, fysieke lichaam richt zich naar onze innerlijke
ingesteldheid, net zoals de beweging van onze arm of been het
innerlijke voornemen van die beweging uitvoert. We zouden kunnen
zeggen: de innerlijke beweging gaat de fysieke beweging vooraf,
zonder innerlijke beweeglijkheid (voornemen) géén uiterlijke
bewegingen. Vandaar mijn oproep om onze levens- en denkwijze
eens onder de loep te nemen en na te gaan hoe we het beter kunnen
doen, waarheidsgetrouwer en liefdevaardiger.

Recent verschenen gezichtspunt :

66. GEZAMENLIJK GEDRAGEN BESLUITVORMING
Gezamenlijk gedragen besluitvorming kan een oplossing bieden waar
andere werkmethoden onvoldoende gedragen worden. Deze brochure
geeft meer inzicht in besluitvormingsprocessen, waarmee iedereen in
zijn eigen omgeving de besluitvorming kan verbeteren.
Te bekomen door overschrijving van 4,80 euro op rekening BE94 5230 4002
5814 met vermelding nr. 66
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“VAARWEL OUDE WERELD”. Deel 2
Bron: Hello New Earth
Aan het eind van de 19de eeuw had de Rothschild familie al een enorm
imperium opgebouwd, en controleerden ze de financiële industrie, de
diamantindustrie en de mijnbouw, de wijnindustrie, alsook de
metaalnijverheid en de spoorwegbouw. Even ter illustratie van hun
macht: zij lagen aan de basis van de onafhankelijkheid van Brazilië, van
de creatie van het land Rhodesia (zodat ze hun mijnbouwactiviteiten
daar ongestoord konden verderzetten), alsook van de creatie van de
staat Israël, wat eenvoudigweg land was dat de Rotschild familie met
hun onmetelijke rijkdom had gekocht van de Ottomaanse landheren.
Aan het begin van de 19de eeuw was het publiek bekend dat de
Rothschild familie nauwe banden onderhield met de Paus en de bank
van het Vaticaan. In 1832 toen Paus Gregory XVI een ontmoeting had
met Carl von Rothschild, waren de waarnemers geschokt om te zien dat
Rothschild de voeten van de Paus niet moest kussen, wat toen hoorde
tot de geplogenheden voor alle bezoekers van de Paus, inclusief voor
koningen.
Interessant genoeg sloot de Rothschild‐familie plots en zonder
aantoonbare redenen haar bankactiviteiten in Duitsland aan het begin
van 1900, en dit na bijna een eeuw van succesvol bankieren in
Duitsland, het land waar de Rothschilds groot waren geworden en van
waaruit familieleden zich over heel Europa hadden verspreid . Ze
verhuisden naar Engeland op tijd vooraleer de twee wereldoorlogen
uitbraken. Een toeval ?
“Geef me de controle over de munt van een natie, en ik maak me geen
zorgen over wie er de wetten maakt” Baron Mayor Amschel Rothschild
Aangezien de Illuminati de eigendom van of ten minste de controle
hebben over de financiële industrie, de financiële analysten en de
media, kunnen ze ook sterke (aankoop‐)signalen geven aan de markt,
en de wereldbevolking aanzetten tot bijvoorbeeld het aankopen van
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aandelen, iets wat onder meer gebeurde in de aanloop naar het jaar
2000 met de zogenaamde “Internet zeepbel”: met de komst van het
Internet, waren er nieuwe en ongebreidelde mogelijkheden voor
bedrijven om hun goederen en diensten wereldwijd over het internet te
verkopen, en met dit nieuwe en “gedirigeerde” enthousiasme begon een
groot deel van de wereldbevolking massaal aandelen aan te kopen, dat
steeds meer op de spits werd gedreven, tot op een punt dat de
aandelen overgewaardeerd en veel te duur waren geworden. Op zo’n
moment hebben de grootste aandelen brokers in de VS tezamen de
afspraak gemaakt om collectief al hun aandelen te verkopen op een
moment wanneer de rest van de wereld sliep.
Toen de wereld weer wakker werd, was de schade geleden, en vele
mensen verloren een fortuin, maar niet de Illuminati.
Hun hebzucht is grenzeloos geweest, want de Federal Reserve en de
banken begonnen opnieuw geld te injecteren (lees: “creëren en printen”)
in de markt om de economie te ‘her‐lanceren’. In feite was er zo veel
geld op de markt dat de banken onvoorzichtig begonnen te worden en
geld begonnen te lenen voor hypotheek en andere doeleinden ver
boven de waarde van de onderliggende activa of huizen, wat de waarde
ervan op een overdreven manier deed stijgen. Wanneer daardoor de
mensen hun lening niet meer konden afbetalen, door overconsumptie
en overdreven leningen, ging het hele financiële systeem bankroet, toen
het domino effect startte met het faillissement van de Lehman Brothers
op 15 september 2008. Het was geen toeval dat de Federal Reserve, en
ook overheden en nationale banken wereldwijd, toen “ter hulp” moesten
snellen (op een lucratieve manier) en opnieuw geld moesten pompen in
het financiële systeem en de banken, om hen te “redden”.
Raad eens wie won in dit spel ? Ja, inderdaad, de Illuminati, opnieuw,
want ze hadden sowieso enorme dividenden betaald gekregen in de
loop der jaren, en de Federal Reserve en andere nationale banken
moesten geld lenen aan de banken in moeilijkheden (met een fraaie
opbrengst), of aan de nog gezonde banken die de banken in
moeilijkheden opkochten.
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Bovendien waren de overheden verplicht om massaal geld te injecteren
in de banken in moeilijkheden, en moesten zij op hun beurt weer geld
lenen bij de nationale banken. En je weet wat er daarop volgde: de
overheden kregen daardoor een slechte rating van de rating agentschappen, die gecontroleerd worden door … hen, en dus kunnen ze zo
maar de opdracht geven om de rating van hele landen als Frankrijk,
Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, enz. naar beneden te halen. Dat
betekent dat deze landen de markt op moesten en geld moesten lenen
aan ongelofelijk hoge interestvoeten van banken en nationale banken
die in eigendom zijn van, ja, hen weer.
Dat maakt dat deze landen worden opgeslokt door een draaikolk of
vicieuze cirkel, omdat lenen aan dergelijke hoge interestvoeten deze
landen nog meer in moeilijkheden brengt, waardoor de rating
agentschappen deze landen een nog slechtere solvabiliteits‐rating
geven, enz. Het is het gewone volk dat tenslotte het gelach betaalt, want
overheden in moeilijkheden gaan hun belastingen verhogen en hun
dienstverlening verminderen, en in een onzekere economie gaan
bedrijven gewoonlijk hun personeel op straat zetten.
Je kan zelf wel bedenken wat 9/11 was, en de oorlogen die zijn
ontketend onmiddellijk na deze gebeurtenis. Er is genoeg informatie
voorhanden op het Internet voor jou om de waarheid te achterhalen.
Een goed startpunt is de documentaire Fahrenheit 9/11
van Michael Moore.
De macht van deze families, de Illuminati, gaat verder dan je denkt. Ze
dromen van een nieuwe wereldorde, een nieuwe wereld‐overheid, en ze
hebben massaal lobbywerk verricht en bijgedragen tot de financiering
voor de creatie van organisaties als de Verenigde Naties, de
Wereldbank, de Europese Instellingen, om er maar een paar te noemen.
Internationale of supranationale overheden zijn voor hen gemakkelijker
om te beïnvloeden en om via deze weg de wereldeconomie en –
bevolking te controleren. Het is makkelijker om een paar Europese
Commissarissen te beïnvloeden, of de Europese Commissie te
infiltreren, dan hetzelfde te moeten doen met complexe overheids-
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structuren in alle lidstaten. Een paar commissarissen die aan je zijde
staan, zijn voldoende om de Europese regelgeving en wetgeving naar je
hand te zetten, aangezien het Europese Parlement nagenoeg geen
macht heeft.
Op die manier is het makkelijker voor de chemische industrie om
wetgeving en richtlijnen te laten uitvaardigen over het verplicht gebruik
van pesticiden en kunstmest, die de bodem en onze voeding
vernietigen. Het is ook makkelijker voor de farmaceutische industrie om
homeopathie te laten verbieden, het gebruik van natuurlijke kruiden,
vitaminen en mineralen aan banden te leggen, of nog het inspuiten van
nutteloze en zelfs gevaarlijke vaccinaties te verplichten. Er wordt
momenteel zelfs gesproken binnen de Europese Commissie om het
tuinieren en telen van je eigen groenten en kruiden te verbieden.
De Voedsel‐ en Geneesmiddelen‐agentschappen in elk land zijn vaak
private instellingen, zo niet, dan toch grotendeels gesubsidieerd door de
farma industrie. Ieder Nationaal Agentschap voor de Voeding en de
Geneesmiddelen heeft een team van geneesheren en apothekers die
tot haar personeel behoren en die de geneesmiddelendossiers moeten
evalueren die komen van de farmaceutische bedrijven wanneer deze
een nieuw geneesmiddel willen produceren of op de markt brengen.
Maar deze agentschappen worden betaald door de farmaceutische
industrie om hun dossiers te evalueren, wat een erg ongezond model is.
Toen bepaalde “experts” waarschuwden voor het uitbreken van een
mondiale epidemie, zoals destijds voor de vogel‐ of varkensgriep, die
uiteindelijk nooit echt is uitgebroken, hebben overheden wereldwijd
massaal de vaccinaties aangekocht voor iedere persoon in hun
bevolking en dit op aanraden van hun nationale geneesmiddelen‐
agentschap. Plots waren die specifieke vaccinaties in grote getallen
voorhanden: is dat een toeval als je weet dat het ongeveer 10 jaar duurt
alvorens een farmaceutisch bedrijf een geneesmiddel op de markt kan
brengen, vanaf het Onderzoek & de Ontwikkeling (R&D) tot de klinische
testen, de evaluatie door de nationale geneesmiddelen‐ agentschappen
en de productie en distributie op de markt ? Waren deze farma bedrijven
dan helderziend ?
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Aan het begin van de 20ste eeuw, toen er nog veel met natuurlijke
kruiden werd gewerkt in de geneeskunde, hebben de Illuminati massaal
geïnvesteerd in de creatie van de farmaceutische industrie. Om er zeker
van te zijn dat hun torenhoge investeringen zouden opbrengen, hebben
ze grote fondsen aangeboden aan de universiteiten in de VS,
zogenaamd ten behoeve van de vooruitgang van de medische
wetenschap, maar middels inspraak in het beleid van die universiteiten.
De verborgen agenda was om het onderwijssysteem dermate te
transformeren dat geneesheren voortaan zouden getraind worden om
enkel nog de medische apparatuur te gebruiken en de geneesmiddelen
van de grote farmaceutische bedrijven van de Illuminati voor te
schrijven, en niet meer de kruiden die gratis en overvloedig aanwezig
zijn in de natuur. Ze zorgden er ook voor dat het Onderzoek & de
Ontwikkeling (R&D) dat tot dan toe nog uitsluitend door de universiteiten
werd gedaan, nu geleidelijk aan en volledig in (hun) privé handen kwam.
Heb je je ooit afgevraagd waarom geneesheren nooit kruiden
voorschrijven, en slechts zelden advies geven over voeding ?
In feite is het “onderwijssysteem” dat de Illuminati hebben neergezet zo
effectief dat gelijk welke dokter heel erg cynisch is en weigerachtig staat
ten opzichte van het gebruik van kruiden, en zijn ze zelfs niet bewust
gemaakt over het effect van voeding op het menselijke lichaam.
Wanneer je naar de dokter gaat zal hij (of zij) jou de pillen en producten
voorschrijven van de farma‐industrie, net zoals het hem/haar is
aangeleerd. En als hij dat zou vergeten, dan zijn er nog altijd de
vertegenwoordigers van de farmabedrijven die dagelijks bij hem
langskomen, om hem of haar hun nieuwste doorbraken en producten
voor te stellen, alsook verschillende aansporingen in de vorm van
geschenken, conferenties, (studie‐)reizen, enz. In feite zijn eigenlijk alle
farmaceutische producten afgeleid van de werking van natuurlijke
kruiden, maar aangezien deze niet kunnen “gepatenteerd” worden,
hebben de farma bedrijven kosten noch moeite bespaard in Research &
Ontwikkeling om chemische substanties uit te vinden die een
gelijkaardige werking hebben en die ze wel kunnen patenteren. Het
nadeel is echter dat deze chemische bestanddelen wel (vaak ernstige)
nevenwerkingen hebben in tegenstelling tot de natuurlijke kruiden.
Wordt vervolgd in nr. 66
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ONZE PUBLICATIES en hoe te bestellen:
Onze publicaties – zie lijst hieronder - worden, na betaling van het
verschuldigde bedrag op bankrekening: BE94 5230 4002 5814 t.n.v. Vereniging
Antroposofische Gezondheidszorg met vermelding van nummers/titel(s),
verzonden aan uw adres.
Bij betaling van het lidgeld van VitaéSana - VAG mag je een gezichtspuntje
kiezen uit de lijst gewone nummers, vermeld het nummer bij ‘mededeling’ op je
overschrijving. Het wordt u dan toegestuurd.
Bestellen per e-mail kan ook via info@vitaesanavzw.be
Na ontvangst van betaling wordt alles toegestuurd.

Gezichtspunten via VITAéSANA te verkrijgen
De gewone nummers kosten per stuk € 4,80 (incl. briefport 2020)
Gewone nummers :
nr. 1- Antroposofische geneeskunst (Nico Francken)
nr. 2- Nervositeit (Jaap van de Weg)
nr. 4- Allergie (Otto Wolf)
nr. 5- Mens en werk (A.H.Bos)
nr. 6- Euritmietherapie (Roel Munniks)
nr. 7- Depressie (A.J.Welman)
nr. 8- Koorts (Peter Staal)
nr. 10- Aids en het ik (Arie Bos)
nr. 11- Ziek-zijn, beter worden. (Aart v.d.Stel)
nr. 12- Antroposofische geneesmiddelen (Huib de Ruiter)
nr. 13- Tijd en ritme (Walther Bühler&A.Schütze)
nr. 14- Vermoeidheid (Paul Meuwese)
nr. 15- Mens en voeding (Machteld Huber)
nr. 16- Biografie en ziekte (Jan Saal)
nr. 17- Grenzen aan de automatisering (Paulus Morssink)
nr. 18- Seksualiteit (dubbelnummer) (Manfred van Doorn)
nr. 19- Verplegen vanuit antroposofisch perspectief
nr. 21- Spreken en spreektherapie (Xandor KoesenYork)
nr. 22- (Anti)conceptie (Luc Vandecasteele)
nr. 23- Antroposofische fysiotherapie
nr. 24- Omgaan met angst (Jeanne Dictus)
nr. 25- Orgaandonatie (Madeleen Winkler & Roel den Dulk)
nr. 28- Heilpedagogie (Michel Gastkemper)
nr. 29- Kunstzinnige therapie (Jan Saal)
nr. 30- Burn-out (Jaap v.d.Weg)
nr. 32- Vrouwenzaken (Johanna Priester)
nr. 33- Salutogenese, oerbronnen van gezondheid
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nr. 34- Genezende klanken en vormen – Chirofonetiek
nr. 35- RSI Kop en staart van de muisarm
nr. 36- Sociale gezondheidszorg in levensloop en
nr. 37- Slapen en slaapproblemen (diverse auteurs)
nr. 38- Het wezen van kunstlicht (Wilfried Nauta)
nr. 39- Psychosociale hulpverlening (Jeanne Dictus)
nr. 40- Zingeving in de laatste levensfasen (Jan Saal)
nr. 41- Slapen en waken (Joop van Dam)
nr. 42- Inenten (Marleen Winkler en Pieter Meester)
nr. 43- Gezond op reis (Mieke Linders)
nr. 44- Over plaaggeesten, spoken en engelen (J.v.d Weg)
nr. 46- Adem en ademhalingsproblemen (J. van de Weg)
nr. 48- Badtherapie: De levende kracht van water
nr. 49- Kanker: Een visie op ontstaan, werking en behandeling-Jan Saal
nr. 50- Karma : gezondheid en ziekte
nr. 51- Genezen via de huid : manuele therapie
nr. 52- Darmklachten, een visie op onze spijsvertering
nr. 53- Biodynamische landbouw
nr. 54- Gezond denken over bewegen L.F.C. Mees
nr. 55- Warmte, kleding en gezondheid
nr. 56- Ontwikkeling door initiatief
nr. 57- Warmte is van levensbelang – Jan Saal
nr. 58- Antroposofische zorg bij kinderziekten
nr. 61- Het zelfgenezend vermogen - Jan Saal
nr. 64- Hoogsensitiviteit, handicap of ontwikkelingsvoorsprong
nr. 66- Gezamenlijk gedragen besluitvorming – met ruimte voor initiatief
nr. 67- Leven met autisme (Jos Meereboer)
Andere nummers :
de dubbelnummers € 7,60 (incl. briefport 2020) per stuk
nr. 20- Gids voor ziektepreventie en zelfmedicatie (P.Meuwese)
nr. 26- Levensvragen.Een vraagbaak bij biografisch zelfonderzoek
nr. 27- Stervensbegeleiding. Hulp bij sterven (R. Zeylmans)
nr. 31- Praktische oefeningen voor een innerlijke ontwikkeling
nr. 47- Alcohol, wat doet het met ons (Jaap van de Weg)
nr. 59- dementie, gezichtspunten vanuit de antroposofie
nr. 60- Rouwen en verlies verwerken
nr. 62- Slaap, slapen en slaapproblemen bij jonge kinderen
nr. 65- Hoogbegaafdheid : gave en opgave
Speciale uitgaven
nr. 45- Leven met reuma – met DVD – Te bekomen door overschrijving van
9,50 euro op rekening BE94 5230 4002 5814 met vermelding nr. 45
nr. 63- De andere kant van euthanasie – Te bekomen door overschrijving van
9,70 euro op rekening BE94 5230 4002 5814 met vermelding nr. 63
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Ethis verzekeren... polissen met een meerwaarde
U wilt met verzekeringen uiteraard uw toekomst veiligstellen. Maar, zou
het niet mooi zijn om in één klap ook aan de toekomst van andere te
werken? Bij Ethis verzekeren kan dat. Ethis verzekeren is namelijk net
als u maatschappelijk bewust en steunt diverse waardevolle projecten
zoals VITAéSANA (V.A.G.), Greenpeace, Vzw Landwijzer,
Steinerscholen en vele andere. Zo ging in 2015 meer dan 15.000 euro
naar goede doelen.

Een goed doel steunen zonder dat het u iets kost
De CVBA Ethis verzekeren volgt uit de CVBA Alaska (gesticht in 1941)
en steunt sinds 1995 initiatieven die een maatschappelijke meerwaarde
bieden. Concreet gaat minstens 10 % van de commissie naar een goed
doel. Zo zet u dus uw schouders onder ethische projecten, zonder dat u
er zelf iets voor moet betalen.

Ik doe mee! Welk goed doel steun ik door mijn verzekering?
Ethis verzekeren wil die projecten en organisaties steunen die hun
verzekeringsnemers een warm hart toedragen. U mag met andere
woorden zelf voorstellen welk project Ethis verzekeren gaat steunen.
Het project moet wel goedgekeurd worden. Zuiver commerciële
ondernemingen en politieke partijen komen uiteraard niet in aanmerking.
Als u geen voorkeur heeft, dan kiest Ethis verzekeren zelf een goed
doel.
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Voor al uw polissen
Ethis verzekeren beperkt zich niet tot één segment. Alle verzekeringen
komen in aanmerking:
● brand
● auto
● burgerlijke aansprakelijkheid
● hospitalisatie
● ...

Onafhankelijk en ethisch
Ethis verzekeren is geen verzekeringsmaatschappij. Er zijn voor zover
bekend ook geen verzekeringsmaatschappijen die geheel op ethische
basis werken. Ethis verzekeren werkt daarom totaal onafhankelijk en
sluit bij verzekeringsmaatschappijen polissen af die het best passen bij
uw situatie.

Ethis Verzekeren
Liersebaan 18, 2240 Zandhoven
Tel. 03/484.44.50
Info@ethis.be
www.ethis.be
FSMA-nr. 10928A
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VITAéSANA
Vereniging voor Antroposofische
Gezondheidszorg (V.A.G.)
Association pour les Soins de Santé
Anthroposophiques (A.S.S.A.)
Klokstraat 10, B 2600 Berchem

Onze werking is geheel afhankelijk van de lidgelden
en bijdragen die wij van leden en sympathisanten
ontvangen. U kan zich als lid melden door
overschrijving op onze rekening
nr. BE94 5230 4002 5814 t.n.v. Vereniging
Antroposofische Gezondheidszorg. Als lid hebt u
jaarlijks recht op een gezichtspunt naar keuze
(lijst zie voorgaande blz.)
Het richtbedrag voor
- een individueel lid is € 25
- het hele gezin is € 30
- voor een vereniging vanaf € 40 tot… naar eigen
vermogen.
- U kan ook maandelijks een vast bedrag storten,
zoals veel leden doen.
- Wij zijn uiteraard blij met elke schenking.
bankrekening: BE94 5230 4002 5814

tel. +32 (0)476 / 562 491
e-mail info@vitaesanavzw.be
web: www.vitaesanavzw.be
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