REISVERSLAG ARGENTINIE 2007

We hebben een mooie reis gehad naar San Marcos Sierras, gelegen in de bergen tussen
Capilla del Monte en Cruz del Eje in de provincie Córdoba. Het staat bekend om de bijzondere
energie. Er zouden zelfs ufo’s zijn gesignaleerd. San Marcos Sierras is een schilderachtig
hippiedorpje, gelegen aan een prachtige rio. Het voert ons ver terug in de tijd vanwege de zandwegen,
de paarden in de straat die trouw staan te wachten als hun baas even weg is. De honden lopen
allemaal los door de straten, er zijn er velen, ze rennen achter auto’s en brommers aan.
In dit dorp hebben we vorig jaar Hermana (zuster) Teresa ontmoet. We hebben haar toen geld
gegeven voor haar bijzondere en indrukwekkende missie. Deze gepassioneerde non heeft twee
doelen in haar leven: het dienen van God en volledig beschikbaar zijn voor arme kinderen en hun
ouders via de stichting Mision Esperanza. Ze heeft 7 comedores (eetgelegenheden) opgericht om
500 kinderen 5 dagen in de week van eten te voorzien. Ze bevinden zich rondom de stad Cruz del
Eje. Deze stad ligt 20 kilometer vanaf San Marcos Sierra. Ons idee om gezondheidstesten te doen
voor de 80 kinderen in de comedor van Cruz del Eje vond ze brillant, fantastico!! Ze hoopt dat het
een vervolg kan krijgen.
.
De zuster woont nu buiten het dorp. Vorig jaar nog IN het dorp. Het huis staat te koop en zou
beschikbaar zijn voor ons. Dit plan viel in duigen vanwege een grote mierenplaag. Het huis moest een
aantal keren “ontmierd “worden. Daarom hebben we drie weken in een cabana,(huisje ) gewoond.
D.m.v giften heeft Hermana Teresa de mogelijkheid gekregen om een aantal gebouwen neer te
zetten, helaas van slechte kwaliteit, lekkage e.d door de slechte constructie.
Haar doel om hier kinderen te huisvesten en een school op te zetten kan daardoor moeilijk
gerealiseerd worden. Ze runt om het huis een soort boerenbedrijfje, waar koeien en kippen lopen.
Ze heeft een moestuin en verkoopt haar groenten, fruit, eieren, kaas, melk en yoghurt aan de
mercaditos (supermarkten ) in San Marcos.
Buiten enkele personeelsleden wordt ze ook bijgestaan door vrijwilligers, o.a. uit Spanje en Italië, en
nu dus ook uit Nederland! Het geld wat wij vorig jaar gegeven hebben heeft ze inderdaad gebruikt
voor een weefgetouw, zoals beloofd.
De drie begeleidsters in de comedor werken er dagelijks mee om dweilen te weven voor de verkoop.
Ook worden er regelmatig tweedehands kleding en schoenen verkocht, zowel in de comedores als
vanuit het huis van de zuster; kleding 1 peso per stuk, schoenen 5 pesos!( 25 eurocent en 1.25
euro).Hiermee komen ook weer de enorme verschillen tot uiting tussen onze luxe maatstaven en de
uiterst bescheiden eisen die hier gesteld kunnen worden. Wij vonden het bewonderenswaardig om te
zien hoe de kinderen er toch nog smaakvol gekleed bij liepen, leuke kleurencombinaties.

Het verslag van onze werkzaamheden.
We mochten in een apart “doktershuisje” werken, met eigen toilet en wastafel, maar……..geen
water!! We vonden het belangrijk om toestemming van de ouders te hebben om de gezondheidstesten
te doen bij de kinderen. Pauline, mijn dochter, was deze weken ook in San Marcos en zij heeft met
haar vloeiende Spaans een brief gemaakt voor de ouders, die ze moesten ondertekenen.
De comedor voorziet 80 kinderen per dag van de avondmaaltijd. Van deze 80 kinderen hebben wij bij
60 kinderen een gezondheidstest gedaan en een kleurenpunctuurbehandeling gegeven. 11 kinderen
hadden geen klachten maar verdroegen toch ook geen zoetstof. Helaas wordt zoetstof erg vaak
gebruikt, omdat het zo goedkoop is.
Leeftijd; 12 kinderen tussen 1 en 5 jaar, 36 kinderen tussen 6 en 11 jaar, 12 kinderen tussen
12 en 16 jaar

Opvallende klachten die de kinderen zelf benoemden;










darmklachten,
hoofdpijn
astma, longen en bronchiën-problemen,
slaapklachten
parasieten
ontstekingsklachten
weinig eetlust
huidproblemen
moe, nerveus.

Welke verstoringen hebben wij ontdekt d.m.v. de test?
 helicobacterbacterie in de maag
 teelbalontsteking
 longontsteking, 2 keer
 keelontsteking
 leverproblemen
 bacteriën in de darmen
Via de kinderen kwamen we er achter dat er bij enkele ouders de ziekte Chagas aanwezig was, een
zeer ernstige aandoening , veroorzaakt door de Vinchuga-kever.

Oorzaken van de klachten:
1. Voeding. De kinderen drinken te weinig water, maar wel veel frisdrank met zoetstof.
Ze gebruiken te weinig goede vetten, bijv. gebroken lijnzaad, omega 3 en 6.
Intoleranties voor melk, frisdrank en zoetstof.
2 Bacteriën, waaronder de helicobacter, de e-coli en de streptokok.
3 Belasting van het immuunsysteem, vooral genetisch bepaald.
4 Toxinen, (afvalstoffen) vanwege de verkeerde voeding. Hiervoor adviseerden
wij ‘barba de choclo’, (thee van de baard van de mais)

Therapieën;
We hebben natuurlijke antibiotica gegeven. Deze zijn ontwikkeld door een arts in Holland, evenals de
andere middelen die we adviseerden.
Onze methode is er op gericht om de levenskracht van het lichaam te versterken.
Door onze testmethoden, (de electro-acupunctuur volgens Voll en de biotensor) konden de kinderen,
en hun ouders zien dat het middel een positief effect zou hebben.
Elk kind kreeg tijdens de sessie een kleurenpunctuur behandeling, bijv. om toxines af te voeren. Het
was mooi om te zien, hoe vol vertrouwen de kinderen alles ondergingen, en het stimuleerde het
enthousiasme bij de ouders. Via hen kwamen er vele familieleden om een test te ondergaan. Zelfs op
de laatste dag kwam er een busje met mensen , helaas toen wij al vertrokken waren.

Voeding en advies:
Via de test werd duidelijk dat ALLE kinderen een intolerantie hebben voor zoetstof en suiker. De
meeste waren intolerant voor melk, koeienkaas en varkensvlees, en velen ook voor wit brood. Ons
advies is om deze voedingsstoffen zo veel mogelijk weg te laten. We beseffen dat de financiële
middelen beperkt zijn, maar we pleiten voor een meer volwaardige voeding met r groente en fruit.
ZOETSTOF IS VERGIF!!!!!!!!!

De oven waar het brood op houtvuur gebakken werd

Hoe hebben we deze periode ervaren?
De begeleidsters van de kinderen in de comedor ; Maria, Laura en Miriam hebben ons hartelijk
ontvangen. We hebben bewondering voor hun dagelijkse inzet. Ze koken buiten op een houtvuur,
alles in een grote pan en bakken brood in een buitenoven, in de vorm van een iglo, het smaakte
lekker. De dames zorgden ook voor de verkoop van de kleding, 1 keer in de 14 dagen.
Het is ons opgevallen dat de twee vrijwilligsters uit Italië en Spanje een goede bijdrage konden
leveren. Ze hielpen de kinderen met huiswerk en deden spelletjes met zeer beperkte middelen. 1 kind
in Nederland heeft meer speelgoed dan hier de 80 kinderen bij elkaar!
We ondersteunen van harte het idee van Hermana Teresa om een voedingsdeskundige voor haar
comedores in te schakelen.
Een voorwaarde hiervoor is sponsoring.
 Meer geld voor voeding,
 Geld voor de voedingsdeskundige,
 Geld om de gezondheidstesten en de behandelingen gratis te kunnen doen, en de
natuurlijke
medicijnen te verstrekken. Dit jaar werd dit ons mogelijk gemaakt door
bijdragen van cliënten en de leden van d.a.i.c.t.
Tenslotte willen we nog vermelden dat we 20 volwassenen hebben getest; 7 ouders van de kinderen
en 13 mensen van buiten. Het afscheid van de leidsters was heel ontroerend.

Afscheid van Hermana Teresa, waarbij wij een sponsorbijdrage overhandigden.

Wat hebben we nog meer beleefd?
We hebben een aantal zeer bijzondere ontmoetingen gehad met Mapuche- en Comechigone
indianen. Ze hebben verteld over hun eeuwenoude tradities en geneeswijzen en deze ook laten zien.
Onze aura is zelfs met een condorveer in balans gebracht.
Ook hebben we een Duits-Argentijnse arts ontmoet, gespecialiseerd in oncologie en getrouwd met
een Mapuche. Hij werkt voor de Mapuches in Bariloche,(zuid Argentinië), met hun kruiden, en heeft
prachtige resultaten, evenals zijn vrouw, die sjamaan is. Omdat ons werk met licht en kleur heel goed
aansluit bij hun traditionele geneeswijze, heeft dr. Schliemann ons gevraagd op een symposium
onze werkmethode te demonstreren.
Hij organiseert jaarlijks enkele symposia in Buenos Aires.
Ook kwamen we bij Nestor Corsi. Hij begeleidt veel mensen met zijn methode van lichaamsreiniging
via een kuur van magnesiumchloride, samen met citroenen en appels .
Hij gaat er ook van uit dat ALLE ziekten mede een gevolg zijn van te veel af valstoffen in het lichaam.
Hij heeft goede resultaten en bouwt een gigantisch centrum (pozo de luz) om patiënten te begeleiden.
Deze methode spreekt ons zó aan dat we er in onze praktijken aandacht aan gaan besteden.

