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In het debat eten&genen gaat de aandacht vooral uit naar de vraag of ons voedsel wel gezond en 
veilig is? 
Ik fiets op dit moment van de oostkust Portsmouth in de USA naar Vancouver de westkust van 
Canada. Ik heb nog nooit zoveel vette en dikke mensen gezien. Waaronder ook veel jonge mensen. 
Ook velen aboriginals (Indianen) hebben inmiddels dit vetvirus.  
Ik noem het maar het vetvirus omdat ik allang niet meer geloof dat de mensen alleen maar vet worden 
vanwege het weinig bewegen. Ze worden m.i. vooral vet en dik door de hedendaagse voeding. De 
supermarkten zijn een grote hal met schreeuwende aanprijzingen van veel zooi. Je bent veel tijd kwijt 
om iets te vinden waar geen suiker en geen artficials in zitten. 
Zuivel 'enriched with vitamine A and D' vind je overal. Als je aan de leiding van een supermarkt vraagt 
waarom deze producten 'enriched' zijn met vitamne A en D, dan weten ze het niet. Uit gesprekken 
blijkt dat bijna niemand meer weet wat ze eten. Of iets genetisch gemanipuleerd is weet men helemaal 
niet. Het lijkt erop dat zo goedkoop mogelijk grote stukken vlees , 'fish en chips' en 'scrambled eggs' 
en veel dure voedingssupplementen het culinaire genot van de doorsnee Amerikaan en Canadees is. 
Water uit de kraan wordt door veel mensen niet meer gedronken. Men vertrouwt het niet of de smaak 
is zo afschuwelijk dat het niet meer te drinken is. Blijft over 'gebottled' duur water drinken.Zo komen in 
Canada veel waterflessen uit de USA o.a van de Cola fabrieken 
Toch blijft de FDA cum suis volhouden dat het eten veilig is. Maar wat is veilig en wat is gezond? 
Ik ben van mening dat men zich moet afvragen of gmo voeding, en ook heel veel andere voeding ,nog 
wel bij de mens hoort. Heeft het wel aansluiting bij de geest en het lijf van de mens? Het geneuzel 
over gezond en veilig leidt af van de werkelijke vraag waar het om gaat namelijk is de voeding nog in 
harmonie met de mens en zijn omgeving. In ieder geval in de USA en Canada is hier m.i. geen sprake 
meer van. Veel mensen zijn zo dik dat ze hun eigen schoenveters niet meer kunnen vast maken. 
Soms lijkt het erop dat de kont van voren zit en de navel van achteren. Ik ervaar het als een 
degeneratie van de mensheid. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de USA een dominante rol kan spelen 
in het veranderen van onze traditionele voeding . 
Afgelopen week kocht ik in de Canadese staat Alberta een kleine bloemkool afkomstig uit Californie( 
USA.) Prijs Canadese dollar 4.95 ca.fl. 8,25. Hij smaakte naar bloemkool dat wel maar de volle smaak 
was ver te zoeken. Ook de geur bij het koken was minimaal. Gelukkig vinden wij regelmatig een 
voedingsoase in de vorm van een natuurvoedingswinkel. Lichtpuntje in de meeste supermarkten 
verkoopt men inmiddels 'organic' sojamelk. Groeten Robert Verlinden/VoMiGEN. 
ps. Als ik met de Canadese boeren praat hoe het trio Nederlandse Overheid, Monsanto en de 
Nederlandse Consumentenbond in 1996 de gmo soja op de Nederlandse markt bracht gaat ook bij 
deze boeren een lichtje branden en begrijpen ze dat het niet gaat om het modificeren van onze 
gewassen maar om het manipuleren van de mensheid. Als ik ze dan ook nog vertel dat de 
Nederlandse Consumentenbond blijft beweren dat genetisch gemanipuleerde voeding goedkoper 
wordt dan barst men in lachten uit. Unaniem zweren ze dat dit onmogelijk is.  
I SUPPORT ORGANIC FARMING, BILLIONS OF PEOPLE ALREADY DO.  
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Origineel bij ons in te zien. 


