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Met aandacht voor het hier en nu, 
is er geen ruimte voor gepieker. 

Nieuw�leven
Overal waar je kijkt…

“And then there was light!”
De natuur en een gezonde levens-
stijl zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Daar gaat zelfs de 
gezondheidszorg niet meer aan 
voorbij. En geen beter moment om 
daar zelf achter te komen dan in de 
lente, het seizoen van ontwaken en 
ontstaan. Mensen die onbedoeld 
tijdens de donkere maanden een 
compleet andere persoonlijkheid 
aangenomen hebben, komen weer 
dankbaar uit hun onzichtbare winter-
hol gekropen en ook mensen die 
wél gewoon in goede doen van de 
wintermaanden hebben genoten, 
zijn helemaal toe aan vernieuwing. 
Licht, leven. Je ziet, ruikt en hoort 
het om je heen. Zie het maar als 
essentiële voedingsstof voor  
lichaam en geest.

Met aandacht
Misschien ben je het niet gewend om bewúst 
te kijken en te luisteren naar wat er om je 
heen in de natuur gebeurt. Toch is juist dát 
wat voor de ontspanning zorgt. Een moment 
van loslaten. Want met aandacht voor het hier 
en nu, is er geen ruimte voor gepieker. 
Hoor je het? De vogels om ons heen zingen 
weer het hoogste en mooiste lied; de man-
nen doen er werkelijk alles aan om indruk 
te maken op de dames. Hele gesprekken 
lijken gevoerd te worden: versierderspraat-
jes? Die ene vogel die bij jou op het balkon 
zit, reageert op die andere van wellicht een 
hele straat verder, waarna weer een andere 
vanuit een boom nabij, zich er ook nog maar 
even mee bemoeit. Versieren en versierd 
worden (of gewoonweg territoriumdrift); daar 
draait het om. Ook wij mensen blijken in het 
voorjaar bedoeld of onbedoeld toch nét even 
wat meer aandacht aan het andere geslacht 
te geven.
Kijk maar om je heen: mannetjeskikkers 
klampen zich letterlijk aan een schone 
dame vast, de vele vogelsoorten om je heen 
komen als duo voorbij vliegen en zelfs nieuw 
gevormde mensenkoppels lijken overal van-
daan te komen. Lentekriebels?
Wel is het zo bepaald dat, om nieuw leven 
te krijgen, man en vrouw meer moeten doen 
dan flirten alleen; die lokroepen, paringsdan-
sen en wat voor capriolen nog meer om kop-
pels te vormen, waren slechts het begin.

Onopgemerkt leven
Hoewel het lijkt alsof in de herfst alles dood-
gaat, in de winter alles dood ís en in de lente 
alles weer tot leven komt om in de zomer voluit 
tot bloei over te gaan, is de waarheid natuur-
lijk dat de natuur nooit stopt met ademhalen. 
Reeds in de herfst worden knoppen aan bomen 
en planten gevormd, waarna ze knus in elkaar 
gevouwen de winter doorkomen. En kijk je in 
het voorjaar met belangstelling om je heen, 
dan zul je zien hoe diezelfde blaadjes zich 

ontvouwen. Fascinerend. Waarschijnlijk vergeet 
je op slag de drukte op je werk, de ruzie met 
je partner en die grote berg administratie die 
nodig eens opgeruimd moet worden. 

Wat echter ook vaak vergeten wordt is dat ons 
kikkerlandje meer biedt dan boomstaren alleen, 
want wat zijn er veel verschillende soorten  
dieren te ontdekken. Vaak al dichter bij huis dan 
je denkt en heus niet alleen als je in een lande-
lijke omgeving woont. Inmiddels echte stedelin-
gen, zijn bijvoorbeeld de roodwangschildpad-
den die in menig stadspark na hun winterslaap 
weer fijn uit de modder komen kruipen. Je ziet 
ze vaak op een lage tak over het water heerlijk 
van de lentezon genieten. Eigenlijk zoals ook 
wij mensen dat zo goed kunnen, op een goed 
terras! 

Moeder specht heeft haar bek vol gehakte 
zonnebloemkernen, waarmee zij haar jong 
(met het rode petje) gaat voeden.
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Edgar Asma

Lieftamine
Bladerend door de herfsteditie van 

2013, de eerste keer dat ik het blad 
lees, valt mij één ding op: het gaat 

voornamelijk om de dingen die je kunt 
doen om jezelf gezonder, fitter en beter te 
voelen. Inspirerend, want zelf ben ik het te-
genovergestelde van de meeste mensen 
die je in het magazine ziet; ik leef alles be-
halve gezond! Toen ik door de redactie van 
het blad dan ook gevraagd werd om als 
‘nieuwe lezer’ een stukje te schrijven, zag 
ik in eerste instantie de match niet. “Het 
magazine is niet alleen maar voor mensen 
die al helemaal thuis zijn in een gezonde 
levensstijl en weten hoeveel kanten je 
daarmee op kunt, maar ook – of misschien 
wel júist – om mensen die nog niet bewust 
met hun gezondheid bezig zijn, aan het 
denken te zetten. Misschien verras je jezelf 
nog wel!”, werd mij toen verteld.

Op weg naar huis na een prettige 
werkdag, dacht ik na over wat ik 
in hemelsnaam kan bijdragen aan 

dit blad. Ik bedacht dat dit magazine gaat 
over je goed voelen, ‘happy’ zoals men dat 
tegenwoordig ook wel noemt. Sporten, be-
wust eten en leuke dingen doen, dragen 
absoluut bij aan een gevoel van welbeha-
gen. Maar, het gaat voornamelijk om jezelf. 
De energie die je in jezelf steekt.

Een andere manier om bij te dragen 
aan een warm gevoel is energie ste-
ken in je medemens. Je hebt het 

vast wel een keer meegemaakt dat je iets 
voor een ander doet. Het maakt de ander 
blij en je krijgt er zelf ook een goed gevoel 
van.  In onze moderne samenleving, waar 
wij meer aan het individualiseren zijn, lijkt 
er steeds minder oog te zijn voor onze me-
demens. De nadruk wordt te vaak gelegd 
op de dingen waarin wij mensen van elkaar 
verschillen en niet op de dingen waarin 
wij hetzelfde zijn. En van het creëren van 
maatschappelijke tegenstellingen wordt 
niemand ‘happy’.

Edgar Asma

Het zou ons leven verrijken als 
wij meer openstaan voor an-
deren en meer voor elkaar over 

hebben. Een goed gesprek of een 
luisterend oor is een kleine opgave en 
heeft vaak een helende werking voor 
de ander. Laat je naasten wat vaker 
weten dat je van ze houdt. Neem eens 
wat meer tijd voor je kinderen of ou-
ders en verras je geliefden of vrienden 
met een cadeau of een etentje. Geven 
is vaak zoveel leuker dan ontvangen. 
Door goed voor een ander te zijn, ben 
je ook goed voor jezelf. Kijk eens wat 
vaker door je bril van liefde naar de we-
reld en de mensen om je heen. In com-
binatie met een gezonde lifestyle wordt 
het dan haast onmogelijk om aan het 
geluk te ontkomen. De mogelijkheid 
die mij geboden is om dit te schrijven 
is waarschijnlijk een kleine geste ge-
weest, maar heeft mij een aantal dagen 
gevuld met blijdschap! 

Om vreugde te vermenigvuldi-
gen moet je het delen…

Edgar Asma is eigenaar van VTH-Advies. 
Een adviesbureau op het gebied van 
milieuwetgeving en duurzaamheid   
www.vth-advies.nl

Motto: Verlang alles, verwacht niets. 
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Groene verrassing 
Buiten in de natuur zijn heeft een ontspannende 
werking op de geest. En wanneer je buiten mee 
naar binnen neemt, kun je hetzelfde effect be-
werkstelligen. Planten en bloemen in de tuin, op 
het balkon of in huis dragen bij aan innerlijke rust. 
En laat dat nu net iets zijn waar men in deze tijd 
van ‘snel, sneller, snelst’ (onbewust) enorm naar 
verlangt. Het is niet voor niets dat de populariteit 
van het tuincentrum toeneemt. Het publiek in 
tuincentra gaat tegenwoordig van jong naar oud, 
waarbij zelfs aan speelgelegenheid voor de jong-
sten wordt gedacht. Tevens is er steeds vaker ook 
een lunchroom aanwezig waardoor de gang naar 
het tuincentrum inmiddels gerust als ‘gezellig uitje’ 
gezien kan worden. Voor alle leeftijden! En grote 
kans dat je met een volle mand of kar het centrum 
weer verlaat (neem gerust ook iets mee om die 
ene lieve buurman mee te verrassen; een hyacint 
of hortensia verricht wonderen). Kinderen vinden 
het overigens bijzonder leuk om zelf zaadjes te 
planten om uiteindelijk – na hun goede zorg – iets 
moois of lekkers tot bloei te zien komen!

Newborns
En dan opeens is het alweer een stuk verder in het 
voorjaar en is de kraamtijd aangebroken. Eitjes in 
nesten en kikkerdril in sloten en vijvers zijn uitge-
komen en nieuw leven laat van zich horen en zien. 
Kikkerlarfjes ontwikkelen zich in recordtempo tot 
mini kikkers en in het park of bos kun je met een 
beetje geluk de jonge konijnen waarnemen. 

Wanneer je er eenmaal oog voor hebt, zul je 
steeds meer gaan opmerken en zul je met steeds 
meer gemak de stress van het dagelijks leven in 
de natuur kunnen achterlaten. Opeens valt je op 
hoe vaak de nieuwbakken mezenouders heen en 
weer moeten vliegen om hun kroost te voeden; 
dat is topsport. En eenmaal uitgevlogen, is het een 
genot om al die nieuwe wereldburgers de omge-
ving te zien ontdekken. Zet maar eens een niet te 
diepe schaal met water neer en het zal dankbaar 
als badje gebruikt worden. Een volwassen vogel 
die zich wast of wat komt drinken is al leuk om 
gade te slaan, maar wat dacht je van een groepje 
jonge vogels dat het bestaan van een zwembad 
nog helemaal moet ontdekken. Het is niet alleen 
bijzonder vertederend en ontspannend, maar ook 
nog eens leerzaam.

Het hoofdkantoor van Vitaminstore staat in Amsterdam Nieuw-West, 
een stadsdeel waar ‘groen’ een belangrijke plaats inneemt. De 
natuurfoto’s bij dit artikel zijn gemaakt in en om het Sloterpark.

Vertederend,  
ontspannend en  

leerzaam

De natuur, gewoon  
naast de deur.


