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Ik zie altijd op tegen het moment dat de bomen 
helemaal kaal zijn, vooral omdat het dan zo lang 
duurt voordat er weer blaadjes aan komen. Maar 
ik merk dat ik dit jaar onwijs geniet van het bos, 
van de verandering, van hoe het zich van dag tot 
dag in een andere vorm aan mij laat zien. De geur 
van de grond bedekt met bladeren als het gere-
gend heeft of regent. De kou, die de rijp op het 
gras laat liggen dat knerpt onder mijn voeten, sa-
men met de mist die alles een soort tijdloosheid 
geeft. De rust en de stilte van het bos die op deze 
dagen uitgaat van mijn vrienden, de bomen. Die, 
nu hun takken kalen, zichzelf in een andere vorm 
laten zien. Meer aandacht gaat naar de stam en 
de wortels, de vorm van de takken, de grilligheid 
van de eik en es, de soepelheid en elegantie van 
de beuk. En dit deed mij denken… als wij als 
mensen meebewegen met de seizoenen, welk 
deel van ons wordt zichtbaar in de winter, treedt 
naar de voorgrond, wat in de zomer en herfst 
verborgen is achter blad, bloem en vruchten? Ik 
heb er nog geen antwoord op maar geniet van het 
mijmeren hierover… En in elk geval wil ik je uit-
nodigen óók in de winter jezelf de tijd en ruimte 
te gunnen de natuur op te zoeken, haar waar te 
nemen en jezelf te spiegelen aan wat je ziet in 
deze tijd van stilte en in die stilte soms koude of 
natte verwondering. - Marre



Fotografie & Vormgeving door Luna Bouwhuis



Wat een jaar. 
Begin maart kwam de Black Lives Matter bewe-
ging weer op. Naar mijn idee is dit in veel kringen 
weer aan het afzakken, terwijl de problemen en 
het racisme nog lang niet weg is. Daarom heb ik 
een kleine lijst samengesteld van bronnen, boe-
ken, en televisie die mij hebben geholpen in de 
afgelopen jaren om meer te leren over racisme, 
in het algemeen en over mijzelf als witte vrouw. 
Ik vraag dan ook onze witte lezers extra aandacht 
om dit door te lezen en jezelf te blijven onder-
wijzen, want het blijft een probleem voor ons 
allemaal. Ook voor jou.  - Hinde
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Trevor Noah
Een inspirerende man die met humor en spot 
ontzettend veel te zeggen heeft over racisme. 
Hij is geboren in Zuid-Afrika tijdens de Apartheid, 
met een zwarte moeder en een witte vader (een 
crime in die tijd). 
‘Born a Crime’ een autobiografisch boek geschre-
ven door Trevor Noah
‘Son of Patricia’ een comedy show (op Netflix!) 
door Trevor Noah 
‘Afraid of the Dark’ een comedy show (op Netflix) 
door Trevor Noah

Audre Lorde 
Ze beschrijft zichzelf als ‘moeder, zwart, les-
bisch, strijder en dichter’ en ze heeft prachtige, 
pijnlijke en verhelderende boeken en gedichten 
geschreven. Ze benadrukt het belang van inter-
sectionaliteit en de ‘dubbele onderdrukking’ die 
zij meemaakte doordat ze een zwarte, lesbische 
vrouw is. Ze heeft heel veel boeken geschreven 
die absoluut het lezen waard zijn, haar beroemde 
boek is ‘Sister Outsider’. Het boek wat mij veel 
heeft geleerd is ‘Your Silence Will Not Protect 
You’. 
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Anti-racisme komt in verschillende stappen. Ik 
heb van mijn zus laatst dit document gekregen, 
waarin heel duidelijk de verschillende lagen van 
anti-racisten naar voren komen. Bij elk stadium 
staan er bronnen en vragen om jezelf nog meer 
te onderwijzen om vervolgens naar een volgend 
stadium te kunnen gaan. Dit document geeft aan 
dat je nooit klaar bent met jezelf onderwijzen en 
jezelf onder ogen te komen als het aankomt op 
racisme. Lees het rustig door, neem de tijd om 
het te verwerken en neem de moed om jezelf de 
vragen te stellen! Het document:
https://www.crk.umn.edu/sites/crk.umn.edu/
files/scaffolded-anti-racist-resources.pdf
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The white fathers told us: I think, therefore I am. 
The Black mother within each of us -the poet- 
whispers in our dreams:  I feel, therefore I can be free. 

 -Audre Lorde B
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Naast de Black Lives Matter beweging was het 
natuurlijk een heftig jaar vanwege corona. Gun 
jezelf de overgang naar nieuw jaar om te dro-
men, te slapen en te doen wat voor jou nodig is 
om los te laten en mee te nemen. Vaak gebruiken 
mensen de tijd van Heilige Nachten om dit te 
doen, en dat is niet voor niets!
De Heilige Nachten beginnen na de kerstnacht 
(24/25 december) en eindigen na de nacht van 
5 op 6 januari op de ochtend van Driekoningen. 
De Heilige Nachten omvatten twaalf nachten. De 
eerste nacht, de kerstnacht, staat op zichzelf. 

Van oudsher staat de tijd tussen Kerstmis en 
Driekoningen bekend als een tijd waarin dromen 
beter onthouden kunnen worden. Het lijkt alsof 
we in deze tijd van het jaar intenser bij onze dro-
men kunnen blijven en ze daardoor beter kunnen 
duiden. Deze tijd werd nog vroeger, in de noorde-
lijker landen van Europa, ook wel de tijd ‘tussen 
de jaren’ genoemd. Het was ook letterlijk een 
tijd tussen de jaren. Men rekende toendertijd een 
maand 25,5 dagen, de periode van nieuwe maan 
tot nieuwe maan. Deze periode wordt tegenwoor-
dig de synodische maanmaand genoemd. 12 keer 
25,5 = 354. Er bleven dus ruim elf dagen (twaalf 
nachten) over om gelijk met het zonnejaar van 
ongeveer 365 dagen te komen. Men hield tijd over 
in de kalender.
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Die tijd kreeg oorspronkelijk geen datum. Deze 
twaalf nachten na Kerstmis waren dus geen tijd, 
maar ruimte. In oude runen kalender is deze tijd 
aangegeven als het moment ‘tussen de jaren’ 
waarin ontmoeting, handwerk, gezelligheid, slaap 
en zo nu en dan een flinke pul honingmede alle 
ruimte hadden. 
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In de winter sterft de natuur een kleine dood om 
in de lente weer opnieuw geboren te worden of 
te ontwaken. Als vrouw hebben we elke maand 
een kleine dood, tijdens onze menstruatie. Dus in 
deze winternieuwsbrief wil ik wat dieper in gaan 
op de menstruatiefase. 

Vlak voor je menstruatiefase bereiken alle hor-
monen die verantwoordelijk zijn voor je cyclus 
hun laagste niveau, wat blijft gedurende de tijd 
dat je bloedt. Ik moet eerlijk bekennen dat ik 
aan deze fase het meeste tijd besteed en dat ik 
er het minst van begrijp… Ze komt als ze komt, 
soms twee dagen te vroeg, soms een week te 
laat. Ze verlangt van me dat ik rekening met 
haar hou, maar als ik dat dan in mijn planning 
doe, vanuit mijn hoofd, trekt zij haar eigen plan. 
Ik pas me aan aan haar. Dat lijkt de boodschap. 
Eén die soms zó verdomd lastig is, zeker in een 
maatschappij waarin het gebruikelijk is dat je de 
hele maand inzetbaar bent en consequent moet 
presteren (met meer of minder druk). Dus hoe 
doe je dat? Je leven vormgeven in verbinding 
met je cyclus en vooral ook met je menstruatie. 
Wederom een vraag waar ik nog geen concreet 
antwoord op heb, behalve dat ik zelf merk dat 
het belangrijk is om écht te luisteren naar wat ik 
op dat moment nodig heb.

Soms is dat één of twee hele dagen slapen. Soms 
is dat gaan wandelen om in beweging te komen 
en ook mijn baarmoeder en menstruatie in be-
weging te brengen. Soms is dat schilderen, kunst 
maken. Soms is het van tevoren voor een paar 
dagen eten voor mijzelf koken zodat ik tijdens 
het bloeden dat niet hoef te doen. Vaak bevind 
ik me in een droomwereld en wordt ik na een 
paar dagen weer ‘wakker’ voor de wereld om me 
heen. De kunst is dan om zolang ik bloed niet 
meteen weer vol aan te gaan, maar mijn lichaam 
nog de ondersteuning te geven die het nodig 
heeft. Ik denk dus dat het heel individueel is wat 
je nodig hebt tijdens je menstruatie, maar Alisa 
Vitti benoemd een paar dingen die ik ook herken 
bij mezelf en die ik graag met jullie wil delen.





Werk & Studie
Je menstruatiefase is de tijd voor onafgeronde 
zaken die nog op je liggen te wachten, zoals 
bijvoorbeeld je administratie. En geloof me of 
niet, vaak zie ik er de hele maand als een berg 
tegenop maar heb ik tijdens de goede dagen van 
mijn menstruatie enorm veel behoefte aan over-
zicht en vooral aan dat losse eindjes geen losse 
eindjes meer zijn. Dit kunnen ook schoolprojec-
ten zijn, werkprojecten, huistaken, allemaal van 
die dingen die afgerond moeten worden zodat er 
straks, in de lente, de volgende fase, uiterlijk en 
innerlijk ruimte is voor alle nieuwe ideeën en de 
nieuwe dingen die geboren willen worden.

Beweging
Doordat alle hormonen die verantwoordelijk 
zijn voor je cyclus maar in een lage hoeveelheid 
aanwezig zijn en de aandacht gericht is op het 
reinigen van je baarmoeder is het waarschijnlijk 
en logisch als je minder pit en energie hebt, meer 
slaap nodig hebt en je minder lang en intensief 
kunt sporten en bewegen. Maar zachte, rustige 
beweging kan wél juist fijn en ondersteunend zijn 
om beweging te brengen in je bekkengebied en 
de energie fysiek en energetisch te laten door-
stromen. Fijne manieren van bewegen zijn korte 
of lange (boswandelingen) maken en ontspannen-
de yogaoefeningen doen. 

Yoga With Adriene heeft een aantal video’s met 
yoga speciaal voor tijdens je menstruatie die ook 
kramp en stemmingswisselingen kunnen verzach-
ten. Wandelen en yoga zijn mijn favoriete vorm 
van bewegen, maar je kunt ook op andere manie-
ren je lichaam rustige en ontspannende beweging 
geven.

Er zijn een aantal etherische oliën die je kunnen 
ondersteunen tijdens je menstruatie bij eventu-
ele last van krampen, stemmingswisselingen en 
andere ongemakken.

Lavendel & Venkel
Lavendel en venkel werken verzachtend bij buik-
krampen en helpen je te ontspannen en je over 
te geven. Daarnaast helpt venkel je om onver-
teerde dingen letterlijk en figuurlijk te verteren 
en lavendel helpt je om eerlijk te zijn tegenover 
jezelf over je emoties en om jezelf uit te spreken 
naar je omgeving.

Frankincense & Marjoram
Deze krachtige combi verzacht pijn als geen 
ander. Daarnaast helpt Marjoram je om je hart te 
openen en liefde en zorg vanuit je omgeving te 
kunnen ontvangen en Frankincense helpt je om 
tot jou waarheid, tot inzicht te komen vanuit een 
zachte, koesterende omhulling en verbinding met 
het goddelijke.

V
R

O
U

W
E

L
IJ

K
E

 C
Y

C
L

U
S



Scharlei & Geranium
Deze twee oliën staan allebei bekend om hun 
ondersteunende werking op de hormoonbalans en 
daarmee met het verzachten van buikkrampen en 
pms (stemmingswisselingen) symptomen. Daar-
naast ondersteunt Scharlei je intuïtie, je derde 
oog, waar veel vrouwen zich vaak tijdens hun 
menstruatie al extra mee verbonden voelen. En 
Geranium nodigt je uit ontvankelijk te zijn voor 
de zachte, goddelijke liefde in jezelf en om je 
heen en om je gekoesterd en gedragen te voelen.

Voeding
Met je bloed verlies je ook veel mineralen en mi-
cronutriënten die van essentieel belang zijn voor 
je lichaam en je hormoonbalans. Je menstruatie-
fase is dus bij uitstek een fase waarin het be-
langrijk is om groenten en eten te eten dat rijk is 
aan vitaminen en mineralen, oftewel superfoods. 
Vaak zijn dit hele aardse, donkere en soms ook 
winterse dingen, zoals bietjes, boerenkool, wilde 
rijst (niet de zwarte maar de wilde), paddenstoe-
len (o.a. shi take en champignons), zeewier, tam-
me kastanjes, boekweit, blauwe bessen, zwarte 
bessen en cranberry’s. 
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Veel van jullie zullen net als ik júist tijdens 
je menstruatie zin hebben in allerlei lekkere 
dingen die dan eigenlijk net niet zo gezond en 
ondersteunend zijn voor je lichaam. Dus bij 
deze een heerlijke snack, waar je veel mee 
kunt variëren, bíjna helemaal gemaakt van in-
grediënten die geschikt zijn om te eten tijdens 
je menstruatie. Whoehoe!

Blauwe Bessen Cake
Voeding voor je cyclus: menstruatie fase 

Ingrediënten (voor 4 personen)
- 100 gram boekweitmeel (voor de niet lief-
hebbers van boekweit, je proeft dit niet tot 
nauwelijks terug 😉)
- 150 gram kastanjemeel
- 150 gram koksolie
- 2 bananen
- scheutje agave of ahornsiroop (de bananen 
en het kastanjemeel doen het overige zoet).
- 1 theelepel wijnsteenbakpoeder
- 100 à 150 gram blauwe en/of zwarte bessen 
(vers of vries)
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Optioneel: 
- een handje hennepzaadjes/pompoenpitjes/
zonnebloempitjes
- 100 gram geraspte bietjes

Bereiden
Smelt de kokosolie op laag vuur of au bain-marie 
in een pannetje.
Meng de kokosolie met de banaan, de agave of 
ahornsiroop en het bakpoeder in een keukenma-
chine of met een mixer tot een glad mengsel.
Zeef de kastanjemeel (anders krijg je hele grote 
klonten) en schep deze samen met de boekweit-
meel rustig door het mengsel heen tot je een glad 
beslag hebt.
Roer de bessen en evt. de pitjes door het beslag.
Doe het beslag in een met bakpapier beklede 
ovenschaal of cakevorm en bak de cake op 170 
graden celcius in 30 tot 40 minuten gaar. Prik om 
te checken even met een vork erin: komt die er 
schoon uit, dan is die klaar, kleeft er nog wat be-
slag aan, zet hem dan nog wat langer in de oven.

Wil je veel meer weten over je cyclus en je hor-
monen en hoe je die met voeding, beweging en 
activiteiten kunt ondersteunen?
Woman Coda (Engelstalig)
Alissa Vitti



Hier wil ik twee fijne blends met jullie delen voor 
in de winter. De ene brengt je in de zachte, om-
hullende koestering van Moeder Aarde en helpt je 
om te zakken in rust, stilte en ontvankelijkheid. 
De andere geeft je juist helderheid en flexibiliteit 
in je geest zodat je rust en stilte van de winter 
kunt gebruiken om met focus en beweging te stu-
deren en je energiek te voelen gedurende de dag.

Stillness
Mirre, sandelhout, frankincense, arborvitae en 
geranium
De oliën in deze blend vol warme aardegeuren 
met een bloemige boventoon nodigen je uit te 
zakken in de liefdevolle omhulling van moeder 
aarde en je vanuit de stilte open te stellen voor 
de wijsheid en waarheid van de kosmos, de 
aarde en jezelf. Ze nodigen je uit om te zakken 
in vertrouwen, om los te durven laten en mee te 
bewegen op de goddelijke stroom en in de stilte 
van de winter.

Diffuserblend
5 druppels Mirre
1 druppel Sandalhout
1 druppel Frankincense
1 druppel Arborvitae
3 druppels Geranium

Meng de druppels in deze volgorde in een 1 of 2 
ml flesje en gebruik hier vervolgens 3 tot 5 drup-
pels van voor in de diffuser om jezelf te omrin-
gen met deze zachte, omhullende aardegeuren.

Massage blend
10 druppels Mirre
2 druppels Sandalhout
2 druppels Frankincense
2 druppels Arborvitae
6 druppels Geranium
Doe de druppels op deze volgorde in een 15 ml 
flesje en vul deze af met draagolie (amandelolie 
of fractionated coconutoil). Masseer je eigen 
buik, benen of voeten of vraag je partner of een 
vriendin om je met deze blend een fullbody mas-
sage te geven om helemaal te zakken.
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Clearity
In de winter voelen we vaak dat we meer naar 
binnen willen gaan, maar soms is het ook fijn 
om de kracht van de winter, die helderheid van 
geest biedt, te gebruiken. De oliën in deze blend 
ondersteunen je fysieke en mentale energie, 
helderheid en flexibiliteit in je denken, beweging 
en stromende energie.

Diffuser blend
2 druppels rozemarijn
2 druppels cypress
2 druppels citroen
Zet ’s ochtends je diffuser aan met deze blend 
voor een frisse, heldere start met focus en ener-
gie!

Roller blend
5 druppels rozemarijn
5 druppels cypress
5 druppels citroen
Doe de druppels op deze volgorde in een rol-
lerflesje en vul deze af met een draagolie (calen-
dula, amandel, milde olijf) en breng deze gedu-
rende de dag aan op je polsen en in je hals.

Als een van deze blends je aanspreekt maar je 
thuis geen etherische oliën hebt of niet de goede 
dan kun je deze blends ook bestellen door een 
mailtje te sturen naar marrethalita@gmail.com.
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May we stand strong
Like grounded trees

With vital roots
And potent seeds

For the future
Yet unknown

In the stillness
Of winters crown.

Marre Thalita


