Nieuwsbrief Voorjaar 2018
Wetgeving privacy
Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25
mei 2018 van kracht is, hebben wij een protocol opgesteld waarin staat hoe wij
omgaan met uw privacygevoelige gegevens. Op onze website vindt u onder het kopje
‘Privacy’ meer informatie hierover. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons
op.
Verantwoord genieten van de voorjaarszon
Het voorjaar is begonnen en de zon schijnt al volop.
De zon heeft een heilzame werking, denk aan de
opname van vitamine D. De zon kan
echter ook verraderlijk zijn, juist in het voorjaar, en
schade veroorzaken. Schade ontstaat met name door
verbranding. Zonnebrandmiddelen bieden
bescherming tegen verbranding, maar de chemische
stoffen erin kunnen ook schadelijk zijn.

Daarnaast wordt de opname van vitamine D geblokkeerd door
zonnebrandproducten. Zoek daarom de middenweg: bouw het zonnebaden
langzaam op en laat uw huid rustig wennen aan de zon. Begin met 5-20 minuten –
afhankelijk van uw huidtype – en breid dit langzaam uit tot maximaal een uur per
dag. Daarna zoekt u de schaduw op of bedekt u uw huid. Wilt u langer in de zon,
smeer u dan in met een zonnebrandmiddel dat zo min mogelijk chemische stoffen
bevat. Op internet is hierover veel informatie te vinden, ook over het zelf maken van
zonnebrandmiddelen. Overgevoeligheid voor de zon of zonneallergie is overigens
goed homeopathisch te behandelen.
Voorjaarsschoonmaak: schone lever, schone geest
Het voorjaar is hét seizoen voor grote schoonmaak. Niet alleen van het huis, maar
ook van het lichaam. Heeft u last van bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn,
overmatig zweten, moeilijk op gang komen, misselijkheid, slecht verdagen van vet
voedsel, onrustige huid, darmklachten, en/of emotionele klachten zoals wisselende
stemmingen, nervositeit, snel boos worden en onrust, dan kan het zijn dat uw lever
uit balans is. Het voorjaar is een goede tijd om uw lever te reinigen. Een lever in
balans verhoogt de weerstand en brengt rust. Wij geven u twee recepten:
Paardenbloemkuur
Warmbloedige mensen kunnen de
paardenbloemkuur doen. Paardenbloemen
hebben een leverreinigende werking, stimuleren
de aanmaak van gal en groeien nu weer volop.
Pluk ze bij voorkeur op een schone plek waar
weinig verkeer is. Spoel goed af.
Begin met 1 blad, kauw goed en neem er iedere
dag 1 blaadje bij tot u op 7 blaadjes zit. Daarna bouwt u weer 7 dagen af naar nul. De
kuur duurt dus 14 dagen. Voor een meer krachtige werking kunt u in plaats van de
blaadjes de stengels (zonder de bloem) eten. Om de bittere smaak te neutraliseren
kunt u erna bijvoorbeeld een stuk fruit nemen.
Ayurvedische heetwaterkuur
De meer koudbloedigen en meer gevoelige mensen onder ons kunnen de
Ayurvedische heetwaterkuur doen om de lever op milde wijze te reinigen. U kookt 1
liter (gefilterd) water gedurende 20 minuten op een laag pitje door. U kunt als u het
lekker vindt, tegen het eind van de kooktijd wat geraspte gember en/of een
mespuntje kurkuma toevoegen. Door het kookproces wordt het vuurelement (Yang)
in het water verhoogd waardoor de lever wordt gestimuleerd om te ontgiften en de
spijsvertering wordt versterkt. Drink het water gedurende de dag in kleine slokjes zo
heet mogelijk op. Het mag niet onprettig aanvoelen, forceer dus niets. Doe dit 5
dagen achtereen en las dan 2 rustdagen in. Het beste effect wordt bereikt door de
heetwaterkuur 4 weken te doen.

Dierenrubriek
Het teken- en vlooienseizoen is weer begonnen! Er zijn vele middelen op de markt
die uw dier beschermen tegen teken en/of vlooien. Helaas bevatten deze
middelen vaak chemische middelen die ook schadelijk kunnen zijn voor de
gezondheid van uw dier. Er zijn ook natuurlijke middelen te verkrijgen of u kunt zelf
een antiteken- en antivlooienspray maken met etherische oliën. De beste
bescherming blijft natuurlijk zorgen voor een optimale weerstand van uw dier: hoe
gezonder uw dier, hoe minder aantrekkelijk voor ongewenste gasten.
Antitekenspray voor de hond (niet geschikt voor katten)
• 10 druppels theeboomolie (tea tree)
• 10 druppels eucalyptusolie
• 10 druppels lavendelolie
• 5 druppels citroengrasolie
• 1 liter lauwwarm water
• 1 dessertlepel zout
• plantenspuit
Doe het water in een plantenspuit. Druppel de etherische oliën op het zout. Doe het
zout met de oliën in het water en meng goed. Spray uw hond goed in, met name
liezen, oksels en hals. Voor gebruik krachtig schudden. Na zwemmen herhalen. U
kunt de spray natuurlijk ook voor uzelf gebruiken. Zorg verder voor goed
aansluitende kleding en blijf op de paden.
Antivlooienspray voor hond en kat
· 200 ml gekookt en volledig afgekoeld water
· 100 ml biologische appelazijn
· 1 theelepeltje Neemolie
Meng de ingrediënten in een plantenspuitje of afsluitbaar potje. Spray uw dier
voorzichtig op de vacht en masseer even in. Voor gebruik goed schudden.
Denk bij vlooienbestrijding overigens niet alleen aan uw dier, maar houd ook de
omgeving (mand, vloerbedekking, etc.) goed schoon.
Makkelijk recept boordevol groenten waar je alle kanten mee op kunt
Snijd 3-5 verschillende groenten in blokjes (aubergine, courgette, paprika, tomaat, ui,
koolrabi, venkel, etc.) en doe deze in een ingevette ovenschaal.
Peper, zout en (verse) tuinkruiden toevoegen naar keuze.
Olijfolie erover sprenkelen.
In de oven op 200°C tot de groenten gaar zijn (± 20-30 minuten afhankelijk van de
groenten die u gebruikt).
Tegen het einde van de oventijd kunt u er feta overheen brokkelen of olijven, nootjes
en/of pijnboompitjes en nog even meebakken.
Lekker met couscous, quinoa, rijst of een ander graan.
Zo klaar en u kunt eindeloos variëren!

Rectificatie
In onze vorige nieuwsbrief stond bij het recept voor gemberkoek een baktijd van 1520 minuten. Dat is een foutje, het moet zijn 25-30 minuten (dat is het gevaar van een
recept uit het hoofd kennen, de aanpassingen zijn nog niet verwerkt).
Wij wensen u een mooie, zonnige lente!
Carin, Elke en Margreet
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