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Beste lezer,
Ook deze keer gaan we samen een wetenschappelijk onderzoek
bekijken.
Vooraf nog even de volgende informatie.
Zelf heb ik bijna 25 jaar gewerkt op een reformatorische school
voor speciaal onderwijs. Toen de SO-school in 1986 startte werd de
school vooral bezocht door kinderen met het syndroom van Down.
De kinderen met autisme waren er wel, maar ver in de minderheid.
Toen ik na bijna 25 jaar vertrok was de verdeling andersom. Het
aantal kinderen met autisme was drastisch toegenomen. Inmiddels
weten we dat de reformatorische gezindte een inhaalslag gemaakt
heeft wat vaccinaties betreft. Nu zeg ik niet dat ieder autistisch kind dat door vaccinatie
gekregen heeft. Er zijn meer oorzaken, dat hebben we in de vorige nieuwsbrief gelezen, maar
vaccinatie is wel één van de oorzaken. Gelukkig weten we nu dat aan herstel gewerkt kan
worden, maar dat kan alleen wanneer ouders gemotiveerd zijn om de voeding van hun
kinderen aan te passen. Meestal zijn ook voedingssupplementen nodig om het herstel in gang
te zetten. Zie ook de informatie op mijn website www.vimenta.nl/begeleiding.
Wist u dat onder de Amish nauwelijks autisme voorkomt?
http://www.southmilwaukeenow.com/blogs/communityblogs/211735051.html
Nu gaan we snel naar het volgend onderzoek.

Ook nu gaan we kritisch lezen. Wat wordt er gezegd en wat wordt er niet gezegd?
1. Onderzoekers weten dat bepaalde medicijnen autisme kan veroorzaken. Doelgericht
hebben ze in dit onderzoek een anti-epileptisch medicijn met valproïnezuur gebruikt.
http://www.pw.nl/nieuws/nieuwsberichten/2013/valproinezuur-meer-autisme
2. Mevrouw Theije heeft de muizen speciale voeding gegeven, waarna ze herstelden. Ze
waarschuwt mensen om niet op eigen houtje met goede voeding aan de gang te gaan. Dat
is vreemd! We worden tegen gezonde voeding gewaarschuwd! Waarom? Kunnen we
dan met gezonde voeding een buil vallen? Natuurlijk moet je niet zomaar wat
aanrommelen, dat is logisch.
3. In de vierde kolom wordt gevraagd naar
het commerciële belang van Nutricia. We
lezen: Nu wordt dhr. Garssen fel, “en
opverend van zijn stoel zegt hij…”
Waarom laat Nutricia dure onderzoeken
doen zonder er financieel gewin bij te
willen hebben? Als mensen blijven eten
zoals zij eten dan kunnen zij een duur
drankje ontwikkelen die goed zou zijn
voor mensen met een stoornis in het
autistisch spectrum.
4. Garssen beweert dat het niet wetenschappelijk bewezen is dat de juiste voeding bij
autisme helpt omdat hier nog niet meer onderzoek naar moet plaatsvinden. Wist u dat ze
met dit soort onderzoeken al twintig jaar bezig zijn. De meeste onderzoeken sluiten af
met dezelfde woorden. En vervolgens verdwijnt het onderzoek in de doofpot. Gelukkig
zijn er mensen die deze onderzoeken vervolgens uit de doofpot gehaald hebben en er
mee aan de slag gegaan zijn.
Concreet: We worden gewaarschuwd om niet zelf met de juiste voeding aan de slag te gaan.
Daarentegen worden kinderen met het grootste gemak ritalin voorgeschreven, terwijl nog steeds
niet helder is wat de gevolgen er van zijn bij langdurig gebruik!
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/toenemend_gebruik_ritalin_baart_zorgen_1_839367
Let op: met voeding aan de slag gaan betekent niet dat er wonderen gebeuren. Het herstel is een
proces. Weliswaar ervaren mensen al heel snel verlichting als ze exorfinenbelasting
veroorzakende voeding laten staan. Ontwikkelingsachterstanden worden met voeding niet
weggepoetst. Daarom is het zo schrijnend dat in het onderzoek van Nutricia gewaarschuwd
wordt om nog maar niet aan de gang te gaan met de juiste voeding. Hoe langer er gewacht
wordt, hoe groter de ontwikkelingsachterstanden worden!
Producten als ritalin en concerta vallen onder de Opiumwet. Het is dus niet zomaar een pilletje.
Zie ook onderstaande link.
http://www.refdag.nl/nieuws/anp/binnenland/apothekers_waarschuwen_vakantiegangers_1_833
831
Als we de voor- en nadelen van voeding en ritalin naast elkaar zetten, zien we de volgende
verschillen:

Bijwerkingen

Voeding
Geen

Ritalin e.a.
Ja, zie http://mens-engezondheid.infonu.nl/aandoeningen/78038bijwerkingen-ritalin.html

Effect
Eczeem, astma en
andere klachten
Tijd

Voeding
Herstel wordt in gang
gezet.
Herstel wordt in gang
gezet.
Vraagt tijd en energie.
Herstel is een proces
en een proces vraagt
tijd.

Ritalin e.a.
Symptomen worden bestreden
Kans op verergering
Snelle werking

Kortom: Het is de moeite waard om zich te verdiepen in voeding!
Ik sprak een blijde vader. Hij vertelde dat zijn dochter een autistische stoornis heeft. Nadat de
voeding aangepast is en ze een behandeling heeft gehad met voedingssupplementen waren de
klachten zodanig verminderd dat ze overgeplaatst kon worden van het speciaal onderwijs
(cluster 4) naar het gewone basisonderwijs!
Boerenerf-fair
Op een boerenerf-fair in Hoek (nabij Terneuzen) bent u welkom op D.V. 12 en 13 september.
De organisatoren maken er een unieke markt van. Het is een genoegen om zo’n markt te
bezoeken. Steeds geniet ik er van om nieuwsbrieflezers te ontmoeten. Klik de link aan voor de
bijzonderheden. http://www.boerenerffair.nl/standhouders/
Lezing
Graag nodig ik u uit voor een lezing op D.V. 23 september in Rijssen. Voor bijzonderheden
verwijs ik naar de bijlage. Omdat er beperkt plaats is, moet u zich vooraf even aanmelden bij
Boekenhuis Rijssen.
Facebook
Voor de laatste nieuwtjes en recepten neemt u even een
kijkje op facebook. Deze pagina is voor iedereen
toegankelijk. https://www.facebook.com/vimenta
Deel 3 ‘Kracht van oorspronkelijke voeding’
Als alles naar wens blijft verlopen dan verschijnt deel 3
in de 2e helft van september. Deel 2 verschijnt dan in
2015. In overleg met de uitgever hebben we deze
volgorde gekozen. In deel 3 staan recepten die zowel
kinderen als volwassenen aanspreken. Wat te denken
van lasagne a la courgette, chicken tonight superieur,
vis- en kipfrikandellen enz. In de volgende nieuwsbrief
vertel ik u meer. Ik kan u wel alvast verklappen dat de
uitgever er weer een prachtig boek van maakt!
Recept
Op vakantie hebben we de recepten uit mijn boek
gebruikt. Zelfs het recept nasi goreng eigentijds uit deel
1 hebben we in de tent op een campingtoestel bereid. Weliswaar enigszins aangepast. In plaats
van rijst hebben we naakthaver gegeten. Als naakthaver geweekt is, is het zelfs in 1 of 2 minuten
gaar. Daar kan geen snelkookrijst tegenop. Wanneer zilvervliesrijst geweekt is, dan is deze ook
in 20-30 minuten gaar! Hieronder volgt het aangepaste recept. Tip: Bewaar het voor uw vakantie
of gebruik het wanneer u een keer in tijdnood zit.
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Nasi goreng eigentijds
Bereidingstijd 50 minuten

Abonnees krijgen dit recept er gratis bij. Ook u
kunt zich aanmelden bij info@vimenta.nl voor
een vrijblijvend abonnement!

Tip:
Mail deze nieuwsbrief door aan familie en vrienden en kennissen. Hebben ze ook belangstelling
voor de nieuwsbrieven dan kunnen ze zich aanmelden bij info@vimenta.nl
Hartelijk dank voor uw aandacht en hopelijk tot de volgende keer.
Met vriendelijke groet,
Geesje Russcher
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