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Look deep into nature and you will understand everything. ~ Albert Einstein
foto maaike pfann

Leven met planten ~ jaaropleiding
In mijn leven is natuur de basis. De seizoenen volgend eet ik zo natuurlijk
mogelijk, maak ik helende kruidenmiddelen en vier ik oeroude jaarfeesten.
‘Leven met planten’ is theoretisch en wetenschappelijk. Je leert kruiden herkennen en determineren in alle seizoenen, in verschillende biotopen. Je leert
over inhoudstoffen van planten en welke functie deze stoffen hebben in je
lichaam. Je leert wetenschappelijk onderzoek over de werking van planten en
plantstoffen lezen en op waarde schatten. We bespreken de signatuurleer en de
typologie van planten. Plantfamilies en hun overeenkomstige eigenschappen.
De principes van permacultuur en biologisch dynamisch tuinieren. Over
homeostase en de zes stadia van Reckeweg. Ontgiften (detox) met planten.
De opleiding is ook heel praktisch. Je leert zelf zalf maken, thee, tinctuur,
massage-olie, een kruidenwikkel, capsules, maceraat, decoct. Maak je eigen
shampoo of schoonmaakmiddel. Leer stekken, zaaien en oogsten. Ontdek eetbare bloemen, maak een medicinale pesto of smoothie. Leer koken met onkruid.
We zullen in potluck style voor de lesdagen ieder een deel van de -plantaardigelunch voorbereiden. Ontdek de geheimen van de vegan keuken. Leren door te
doen. Je krijgt leuke inspirerende kruiden-opdrachten om zelf thuis te doen.
De jaaropleiding is bovendien holistisch. Ik zaai mijn kennis en ervaring en
begeleid jouw groei met liefde en aandacht. In contact met de natuur leer je
jezelf beter kennen, kun je beter voelen wat bij je past. Loslaten en stilstaan,
in balans en vitaal zijn. Ervaar hoe het is om te leven in het ritme van de natuur.
Na een winter van stilte en rust kun je in de zomer weer stralen. Ook jij bent
natuur. We beleven de seizoenen bewust en staan stil bij jaarfeesten en rituelen.
Ontwikkel je gevoel en intuitie. Leer vertrouwen op de oneindige wijsheid van
de natuur. En leer hoe je planten de hoofdrol kunt geven in je leven.
~ voel je uitgenodigd om mee te bewegen op de golven en het ritme van de natuur ~

De jaaropleiding in het kort
Tien lesdagen en een weekend wildkamperen plus thuisopdrachten.
Globaal elke maand een hele dag (10-17 uur) les,
en voor de tussenliggende weken krijg je thuisopdrachten waaraan je naar kunnen tijd besteed,
ongeveer 1-4 uur per week. In de zomer gaan we
samen (facultatief) een weekend ‘wild’kamperen;
wildplukken, vuur stoken, kennis maken met natuurambachten en bosbaden. Leven met de natuur.
Met diep respect voor Moeder Aarde.

les 1 homeostase, reckeweg, zuurbase balans
les 2 signatuurleer, zalf, etherische olie, zaaien
les 3 plantfamilies, permacultuur, voedselbos
les 4 de bodem, bodemleven, bodemtestje
les 5 zonnebrand, vlierbloesemchampagne
les 6 artemisia familie, muggenolie, prikweg
les 7 zaden oogsten, kruidenthee
les 8 plantaardige zeep en zeep maken
les 9 fermenteren, darmflora
les 10 verfplanten, wilde inkt, plantprent
Iedere les behandelen we vier geneeskrachtige
planten in detail, een familie, een inhoudstof
en maken we iets met de vier planten die in de
hoofdrol staan.
Leven met planten is een jaaropleiding van Maaike Pfann,
aka Mevrouw Onkruid. Gediplomeerd kruidengeneeskundige,
wildplukgids, buitensportinstructeur, natuurgids, vegan kok,
verhalenverteller, ervaren docent en groepsbegeleider,
biologische tomatenboerin en natuurtuinder
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Mijn natuurlijk leven begon toen ik een tuin kreeg. De tuin
leert me, voedt me, heelt me, vertraagt en inspireert me.
Ik hou van mijn tuin, ze is elk jaar zo anders. Ze mag wild zijn.
Zichzelf zijn. Ze spiegelt mijn zijn, mijn groei, mijn geluk en
mijn ongemak. Zo binnen ~ zo buiten. Zo klein ~ zo groot.
Maaike Pfann

Voor deze prachtige aarde en al het leven daarop,
zowel groot als klein en plant als dier.
Lisette Kreischer
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De herfst is het seizoen van het verzamelen van zaden en vruchten

Oehhh, wat je al niet met bramen kunt doen...

Je leert vegan bakken, suikervrij en glutenarm
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Eetbare bloemen zijn een feest op tafel

De keuken is eenvoudig doch charmant
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Chapatti of farinata bakken met verse kruiden
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Kruiden oogsten en drogen en daarmee thee zetten
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Buiten lunchen als het kan
Hoe bewaar je de oogst?

Ik houd zo van onkruid..

Zaden, zoveel zaden...
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Elke leerling bereid een (wild) gerecht voor de potluck
lunch. Plantaardig, biologisch, suikervrij, glutenarm.

Meidoornbloesem drogen voor thee
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Weerstandverhogende tinctuur in de maak

Een bloemenkrans voor St Jan

We maken kruidenzout..

Leren determineren
Tinctuur en zalf maken

..en kruidencapsules
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De lunch is elke keer weer een aangename verrassing

Tijd voor taart onder de pergola
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Sfeervolle lesruimte

De kas is van oude ramen gemaakt en staat vol kleurrijke tomaten

De tuin is lang en smal. Ongeveer 7 bij 50 meter

De wilde tuin staat vol medicinale planten, eetbare
bloemen en verfplanten. Permacultuur en voedselbos
principes worden toegepast, er is een kleine kas en er is
een stuk tuin dat elk jaar als pioniersgrond wordt voorbereid voor de eenjarige planten.

Het vinden van onze roeping is het vinden van het punt waarop
onze diepe vreugde de diepe nood van de wereld ontmoet
Frederick Beuchner
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Mijn man en ik bouwden deze schuur in twee jaar tijd met
eigen handen, liefde en heel veel tweedehands
materialen
foto’s maaike
pfann
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