Nieuwsbrief juni 2017
Beste geïnteresseerde,
Vorige maand is de adressengids gedrukt en inmiddels is er een groot deel van de gidsen
verspreid onder de deelnemers.
De lezingen van Tiny Ros waren inspirerend, al was de opkomst laag. Maar voor degene
die er niet geweest zijn en toch meer willen weten over hoe je je zieke kind verzorgt met
natuurlijke middelen, is er goed nieuws. Binnenkort verschijnt er op de website een verslag van de lezing met een paar interessante links naar boeken en andere media.
In deze nieuwsbrief is er ook een oproep van Dietistenpraktijk de Meermin aan ouders die
hun jonge kinderen vegetarisch (op)voeden.

Gino Smink

Aankomende maand in de agenda

Den Hoorn - Texel gehele maand
Expositie Novalishoeve Texel
Stichting Waldar exposeert op de Novalishoeve (texel) een aantal
organische kleurstemmingen van kunstschilder Wouter Weerman..
Meer info

Haarlem 3 juni
Meditatief tuinieren
Meditatief tuinieren in de Stiltetuin (in aanleg) Na kruidenthee en een
korte meditatie gaan wij aan de slag in de tuin. Zoveel mogelijk zijn
wij in stilte aan het werk.
Meer info
Haarlem 21 juni
Cursus het jaar rond
Gedurende het jaar verandert het licht en daarmee de seizoenen.
Bij elk jaargetijde horen van oudsher feesten om de tijd van het jaar
mee naar binnen te nemen.
Meer info
Amsterdam 24 juni
Open huis in de Andrieskerk
Nieuwsgierig naar wat er achter die grote deur van de Andrieskerk is?
In het kader van de interkerkelijke Kerkennacht Amsterdam houdt de
Andrieskerk aansluitend aan de openbare Sint Janslezing (aanvang
11.15 uur) open huis. Meer info

Kijk voor de complete agenda van juni op antroposofieagenda.nl

Oproep: Onderzoek vegetarische kindervoeding

Onderzoek naar de voeding van vegetarisch etende kinderen van 1-6 jaar
Door de toenemende belangstelling voor gezonde plantaardige voeding besluiten
steeds meer volwassenen en hun kinderen om vegetarisch te gaan eten.
Uit recent onderzoek blijkt dat de voeding van veel kinderen niet volwaardig is
waardoor kinderen risico lopen op een tekort aan voedingsstoffen. Voor kinderen in de
groei is het van groot belang dat zij voldoend voedingsstoffen binnen krijgen.
Een tekort kan negatief effect hebben op de gezondheid en het welzijn van kinderen.
Diëtistenpraktijk de Meermin ( samenwerkend met: Therapeuticum Bolwerk en
Therapeutencollectief de Stroom) doet een onderzoek naar de samenstelling van de
voeding van kinderen die vegetarisch eten om meer inzicht te krijgen in de
samenstelling van de voeding van deze kinderen.
Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar ouders van vegetarisch etende kinderen die
willen weten of de voeding van hun kind volwaardig is en voldoende voedingsstoffen
bevat.
Bij deelname aan dit onderzoek vragen wij ouders om in een eetdagboek op te
schrijven wat en hoeveel hun kind precies eet en drinkt. Als het onderzoek is afgerond
krijgen ouders van ons persoonlijk te horen wat hun kind binnen krijgt aan voedingsstoffen, vitaminen en mineralen. Tevens krijgen ouders die dat op prijs stellen tips om
de voeding van hun kind te verbeteren.
Door mee te doen helpen ouders ons met het verzamelen van betrouwbare informatie
over de volwaardigheid en mogelijke tekorten van de voeding van kinderen die vegetarisch eten.

Meedoen kan tot uiterlijk 16 juli 2017.
Dit afstudeeronderzoek aan de opleiding
Voeding en Diëtetiek wordt uitgevoerd door
Mariette Boersema in opdracht van Diëtistenpraktijk de Meermin.
Informatie en opgeven: U kunt zich aanmelden
voor dit onderzoek via de website van
Dietistenpraktijk de Meermin:
praktijk@de-meermin.nl

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met
Mariette Boersema: 0653311772

Vegetariërs met kleine kinderen, opgelet!
Eet uw kind wel gezond?

Recente artikelen

Yann Riksen - Natuurcoach
Gaandeweg ontdekte ik hoe ik balans en rust in mijn leven kon krijgen
en hoe ik mijn leven vorm kon geven. Ook de natuur speelt daar een
belangrijke rol in. Tijdens een training natuurcoaching bij Innersteps,
werd mij helder dat dat was wat ik wilde doen. Het werken met de natuur als bron van inspiratie en de open... Vanaf week 19 op de website
Wat is... Euritmie
De bewegingskunst euritmie werd geboren op 1 september 1912, de
dag waarop Rudolf Steiner de allereerste euritmie oefening gaf aan de
negentienjarige Lory Smits. Lory wilde graag iets met kunst en beweging doen, en op advies van Rudolf Steiner was zij negen maanden
eerder aan de slag gegaan met... Lees verder
Guido Heidendal - Ecologisch Bouwer
Guido Heidendal maakte heel wat omzwervingen op het gebied van
werk, voordat hij in 2007 met zijn eigen ecologisch klusbedrijf begon.
Voor timmer-, schilder-, isolatie- en renovatiewerk met milieuvriendelijke en duurzame materialen kun je bij hem terecht. Maar zijn hart ligt
bij de biologisch-dynamische... Lees veder
Sjaak Groot - Euritmie therapeut
Sjaak Groot studeerde af als fysiotherapeut, maar was na een cursus
euritmie zo onder de indruk van dit vak dat hij besloot er nog een studie achteraan te doen. Na jaren werkervaring als euritmie docent, is hij
sinds 2012 ook zelfstandig euritmie therapeut.
Lees verder
Henk van der Wal - Coördinator bij Fermento
De klant stapt straks bij ons letterlijk de bakkerswereld in. Via een
aparte routing - die is aangegeven op de grond - kun je een gedeelte
van de bakkerij betreden, zodat je met eigen ogen kunt zien hoe het
deeg wordt gekneed, gebakken en af staat te koelen. Er komt een bibliotheek met boeken over brood en banket... Lees verder

Kijk voor meer interviews op antroposofieagenda.nl

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

