NIEUWSBRIEF MIRA September 2017
Aan alle ouders van MIRA
ALLE VERANDERINGEN OP EEN RIJTJE
1--------Ouders in Sittard zijn natuurlijk al op de hoogte van het “vertrek “van
Rianne. Zij heeft om gezondheidsredenen moeten afzien van voortzetting van
haar werk voor Mira.
We willen Rianne vanaf hier nogmaals hartelijk bedankten voor haar inzet en
voornemen om langer bij MIRA te willen werken. Gezondheid gaat voor. We
hopen dat ze snel in een betere harmonie komt.
2---Vooruitblik naar 2018:
Er wordt druk gewerkt aan een voortgang van de antroposofische
verpleegkundige en artsenzorg voor ouders en kinderen.
Het is nu in elk geval duidelijk dat er een oplossing lijkt te zijn voor Heerlen en
Sittard en Maastricht.
Het vinden van een gemotiveerde, gekwalificeerde arts voor Roermond om daar
de zorg voort te zetten is helaas niet gelukt..
Dus die locatie van MIRA wordt beëindigd per 2018. Ouders zijn welkom op de
locatie Sittard. Zelf contact opnemen met Mirte Heijl svp. (zie onze website voor
haar gegevens)
Een goede oplossing kan zijn om consulten bij een ervaren antroposofische
kinderarts in Krefeld (Duitsland) te overwegen http://fels-maris.de/ Haar man is

Nederlands ( antroposofisch Gyneacoloog) , dus zij begrijpt het Nederlands
goed. Over mogelijkheden voor ouders uit de buurt van Roermond voor het
afronden van vacciantieschemaas etc. zijn we nog in gesprek met een aantal
huisartsen/artsen.
3---In OKTOBER volgt een uitgebreider bericht over de andere Lokaties waar
MIRA nu zorg aanbiedt.
4----AFSCHEID van MIRA en van NOOR PRENT op
9 DECEMBER , 10.30 – 13 UUR
IN DE AULA VAN DE VRIJE SCHOOL TALANDER IN SITTARD
ROMEINENSTRAAT 30a
Voor de kleintjes zal er een mooie boeiende voorstelling zijn van _+11 uur
tot 11.30 uur .
Ook zullen MIRTE HEIJL EN INE KOENEN-PAS de nieuwe organisatie aan
jullie voorstellen.
Uitnodiging komt nog naar jullie toe.
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*Josee van Dooren geeft op woensdag 4 oktober haar lezing over Vaccinaties Gift of Gif?
en laat zien wat je zelf kan doen om gezond te blijven of weer te worden.
'Het vaccinatieprogramma lijkt een cadeau, maar is dit wel zo?
Waar is de bijsluiter bij deze medicatie, wat zit erin, wat zijn de gevolgen, wat
blijkt uit onderzoek?
Het aantal chronische gezondheidsproblemen wordt zelfs bij jonge kinderen

steeds groter, autisme komt steeds meer voor.
Wat brengt de toekomst?
Hoe kun je vaccinatieschade ontstoren?
Josee van Dooren is biophotonen therapeut en ontstoort in elk behandeltraject
allereerst de vaccinatieschade.' Josee is bereid om - als er belangstelling voor is
- op een later moment terug naar Steyl te komen.
Wees welkom! Vanaf 19.30 uur staat de thee en koffie klaar.
De lezing begint om 20 uur. Entree is € 10. Koffie/thee kost eenmalig €1.
Locatie: Alandi Retreat Site - Kloosterstraat 8A - 5935 CB STEYL www.alandi.org.

*Er start na de herfstvakantie weer een peuterspeelzaal in Sittard in de Vrije
School! Voor vele ouders en hun peuters een verheugend bericht.
*Open dag en Sinterklaas markt in Vrije School Talander in Sittard op zondag
19 november 11-16 uur.
Inloop-ochtend op 26 oktober van 9 – 10.30 uur
Informatie-avond 28 november www.talander.org
*Herfst bazaar op Vrije School Helianth in Heerlen op 8 oktober 2017 11-15
uur.
*GRIEP Kennelijk beschermt vit. D tegen griep etc……tijdig preventie
overwegen bij gevoeligheid voor griep en winterverkoudheden. …. ZIE
WEBSITE bij seizoenstips Herfst
* op de site van Martin de Munck vindt u inhoudelijke info over de
homeopathische preventie=profylaxe www.martindemunck.nl
* Goed boek over kinderspel; door Micheline Metz; Spelenderwijs verbinden en
Hechten. Zie ook www.antroposana.nl/90
* Ook aan te bevelen is het boek: ‘Eerst bewegen en je lijf in, dan de wereld in. “
(Koester de ervaringstijd van je kind) door Evelien van Dort zie
ook www.antroposana.nl/89 voor meer info en voorbeelden van
bewegingsspelletjes.
* Boekje bij Ankh-Hermes; Wegwijs in 1 uur over Antroposofische geneeskunst
geeft een mooi inzicht. Er zijn ook boekje over natuurgeneeskunde en
Homeopathie, en Ayur Veda geneeskunst.
*Wintertijd: Voor jonge kinderen is het goed om nu al langzaam een ritme te
veranderen zodat de “klap”niet ineens zo hard aankomt. Elke 5 dagen een

kwartier later opstaan en naar bed.
*Vit D;overwegingen voor de dierlijke plantaardige of synthethische vorm. kijk
op www.borstvoeding.com
*De Natuurlijke kraamglossy is uit. Eénmalig komt deze uit onder de titel”
Moeder en natuurlijk kramen. “Met interviews artikelen, door o.a. kinderarts
Edmond Schoorel, 132 pagina’s 10 euro incl verzending bestel op
www.natuurlijkkramen.nl Ik heb hem nog niet gelezen, inhoud zal vast goed
zijn.
Administratie Daphne Montforts: woensdagen 9-11:30 uur
Voor de ALLERLAATSTE KEER wens ik jullie een gloedvolle Herfst en een
heerlijke winterperiode, zonder al te veel ziek-zijn.
Daphne, Ine, Mirte en Noor

