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Het was 9 november eigenlijk te mooi weer om 
binnen te zitten, maar ja de lezing van Carla 
Donkers was nu eenmaal gepland op deze datum. 
Het was gezellig druk in Theetuin de Bongerd te 
Herkingen. Fijn dat er zoveel belangstelling was 
voor de lezing van Carla van Kruid je Leven. Velen 
hadden pen en papier klaar liggen om zelf de 
nodige aantekeningen te maken. Na het 
gebruikelijke kopje koffie of om alvast in de 
stemming te komen ….. kruidenthee begon Carla 
met haar verhaal. 

 
  Difuus, maceraat en tincturen op een rijtje.

Carla is gediplomeerd herborist. Hiervoor heeft zij een drie jarige opleiding gevolgd en ik heb van haar 
begrepen dat het een zeer boeiende opleiding was en ook behoorlijk intensief. Tijdens de ochtend 
werd duidelijk dat ze er niet alleen veel van weet, maar er ook zeer enthousiast over kan vertellen. 
Iedereen zat aandachtig te luisteren en de twee uren vlogen om. Er kwam heel wat aan bod deze 
ochtend en gelukkig had Carla haar eigen siroop mee om de keel af en toe even te smeren. Van kruiden 
kan je een infuus maken met water, een maceraat op oliebasis of een tinctuur op basis van alcohol. 
Het maken van een infuus is het makkelijkst, eenvoudig gezegd, je zet er een potje thee van. 
 
 

Carla vertelt boeiend en enthousiast. 
 

Van belang is te weten in welke vloeistof de 
werkzame stoffen, de zogenaamde 
inhoudstoffen van het kruid het beste 
oplossen. Je hebt verschillende inhoudstoffen; 
etherische oliën, bitterstoffen, looistoffen of 
flavonoïden en slijmstoffen. Welke vloeistof je 
ook kiest, belangrijk is dat de kruiden goed 
droog zijn, want anders heb je kans dat de boel 
gaat schimmelen. Het gebruik van kruiden 
vraagt dus om de nodige kennis. Bij sommige 
kruiden luistert de hoeveelheid zeer nauw of 
kan de toepassing een vervelende bijwerking 
hebben als je niet weet wat je doet.  
  

Daarnaast zijn bij tal van planten alleen bepaalde delen bruikbaar. Enfin, zo’n drie jarige opleiding is 
dus niet voor niets om goed te weten wat je doet. Vele kruiden passeren de revue. Kruiden zoals Tijm 
werkt verzachtend voor de keel en verhoogt de weerstand. Citroenmelisse werkt ontspannend voor 
het zenuwstelsel en de maag. Thee van bloesem van de Vlier helpt bij griep, Rozemarijn stimuleert de 
bloedsomloop en een kopje thee van verse Munt bevordert de spijsvertering na de maaltijd. Handig 
om te weten gelet op de komende feestdagen waarbij we nog wel eens iets te veel eten.  
 
Naast luisteren werd er nog gekauwd op de bloemen van het Kaasjeskruid waarbij de slijmstoffen vrij 
kwamen, werven we onze slapen in met Citroenmelisse en hebben we van de Lindethee geproefd.  
Kortom een zeer leerzame en boeiende ochtend en wil je meer weten, zie: 
https://www.facebook.com/Kruid-je-Leven-171837576651441/?ref=page_internal  
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