VOORSTELLING EMBELGIUM / ABONNEE WORDEN
De vzw EM-Belgium heeft als doelstelling het stimuleren
van de toepassingen van regeneratieve en nuttige microorganismen, in het bijzonder de Effectieve Micro-organismen
volgens Professor Teruo Higa. Dit wordt EM genoemd.
EM-B vzw, Wittestraat 36, 8501 Heule - BTW BE 820.167.464
Contact: bestuur@embelgium.org - Tel. 0472 942 133 (Bart Baillière, voorzitter)

Wij doen alles om de Effectieve Micro-organis
men bij het grote publiek bekend te maken.
We verzamelen en verspreiden informatie over
wat EM is en hoe u het kan toepassen.
Daarvoor sturen wij digitale nieuwsbrieven
rond, organiseren we activiteiten en werken
we samen met EM-verdelers zodat geïnteresseerden vlot de EM-producten kunnen vinden.
EM Belgium verkoopt zelf geen producten!

VDK SPAARBANK
BE71 8916 9402 1569 - BIC: VDSPBE91

Abonnement EM-Journaal
U ontvangt 2x per jaar (verschijnt op 21 juni
en op 21 december) een dik Nederlandstalige
EM-Journaal in uw brievenbus boordevol leerrijke EM-artikels uit binnen- en buitenland. Een
actitiveit is voor abonnees doorgaans gratis.
Een abonnement bedraagt 25 euro of 50 euro
voor een steunend abonnement (studenten 15
euro) en geldt voor een volledig jaar (365 dagen).
Vul het inschrijvingsstrookje in en stuur
het op naar EM-B vzw, Wittestraat 36, 8501
Heule, België of stuur je gegevens naar:
abonnement@embelgium.org

Op de loopplank van de bijenkorf wordt er wekelijks met EM-A gesproeid. De
bijen nemen zo de versterkende effectieve micro-organismen mee met hun
poten in de bijenkorf.

Er staat ook een Bokashi-emmer in de
keuken. De gefermenteerde inhoud
wordt in de tuin ingewerkt. Alles groeit
prachtig: fruit, groenten en bloemen met
stralende kleuren.

veroorzaakt het geen vlekken. Het kan
ook gebruikt worden in de tuin.

EM-A gefermenteerd
met honing

Aangezien Prof. Higa zijn ontdekking
niet voor zichzelf heeft gehouden, wil ik
ook mijn recept bekend maken.

In een “EM-Journal”, dat ik altijd met spanning verwacht, las ik dat EM ook voor
bijen kan gebruikt worden. Ik experimenteerde met verschillende verdunningen.
Ik gaf het in hun drinken, sproeide het
in de kasten en in de omgeving, eerst
licht en altijd maar sterker. Het resultaat
was een overvloedige vermeerdering en
zichtbaar gezonde en vitale bijen.

Het recept van
EM-A met honing

Voor 10 liter kostbare EM-A met honing:
• 9 liter bron- of leidingwater dat met
EM-keramiekpijpjes geënergetiseerd is.
• 500 gr honing (liefst heldere van een
imker) opgelost in lauw water.
• 600 ml EM-1.

EM-bijen en nectar van EM-planten geven natuurlijk ook gezonde EM-honing.
Dit is echter nog niet alles. Daar mijn
dochter en mijn vrouw de EM-A met rietsuikermelasse niet lustten, vroegen ze
mij om eens EM-A te maken met honing.
Ik heb met vele mengsels moeten experimenteren om de juiste verhoudingen
te vinden. Nu heb ik de goede samenstelling. Het resultaat is een goudgele,
lekkersmakende drank van 3,2 pH en
lang houdbaar.

Het fermenteren duurt iets langer dan
bij gewone EM-A, ca. 8 à 9 dagen. De
gebruiksklare 10 liter EM-A met honing
vul ik in plastic flessen en laat af en toe
de overdruk eruit.
Deze “goudgele drank” is zo fel begeerd
door mijn EM-vrienden, dat er dikwijls
geen fles meer overblijft voor mezelf.
Dat “goudwater” werkt soms ook verrassend snel. Op een avond voor mijn
diavoorstelling had ik een griepachtige
infectie. In mijn benarde situatie nam
ik meerdere keren een grote slok en
zie… ’s anderendaags was ik weer fit
en opgewekt.

Ook de bijen lusten het drankje maar wel
verdund. Bij het vernevelen in de woning

Ik wens iedereen veel Geluk en Succes
en nog meer Gezondheid!
Erich Fuchs

Recept

EM-A met honing
[of Microferm,
Wipe&Clean met honing]

Voor 10 liter kostbare EM-A
met honing:
✓ 9 liter bron- of
leidingwater dat met
EM-keramiekpijpjes
geënergetiseerd is
✓ 500 gr honing (liefst
heldere van een imker)
opgelost in lauw water
✓ 600 ml EM-1
✓ Ongeveer 8 à 9 dagen
laten fermenteren. Duurt
iets langer dan bij het
fermenteren van gewone
EM-A.
✓ De gebruiksklare 10 liter
EM-A met honing in plastic
flessen vullen en af en toe
de overdruk eruit laten.
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Tweemaal per jaar wordt er een dik magazine
uitgegeven boordevol EM-artikels. Eigen artikels worden verweven met vertaalde artikels uit
de Duitstalige EM-Journaal. Het abonnementsgeld helpt ons om dit te kunnen realiseren.

Gratis lidmaatschap !
U kan zich gratis aanmelden via de website van
de vzw: www.embelgium.org
Het lidmaatschap is gratis en zo ontvangt u de
digitale nieuwsbrief.

Ja, ik abonneer me op het EM-Journaal als
Betalingswijze:

overschrijving

Student [€ 15]

Gewoon [€ 25]

cash

Steunend [€ 50]
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UW INFOBRON VOOR DE EFFECTIEVE MICRO-ORGANISMEN

Naam: 		Voornaam:
Adres:
Tel.: 	  GSM:
E-mail: 		Datum:

Terra Preta-park te Brussel
Dossier dieren
Duurzaam saneren met EM
losse verkoopprijs: 13 €
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