
Lezing: ‘Vitale bodem, vitale voeding’, spreker Ron Hofman 
 
Datum:  vrijdag 8 juni 2018 
Tijd:  13.00 uur – 15.00 uur 
Locatie: Mariënkroon, Abdijlaan 8, 253 VP Nieuwkuijk 
 
Als het weer het toelaat wordt afgesloten met een wandeling over het prachtige terrein.  
 
Kaarten te bestellen via: https://www.tiszoalstis.nl/a-52146158/activiteiten-agenda/8-juni-
vitale-bodem-vitale-voeding/ 
 
Ron Hofman, de man achter Bio-Ron, zal op deze boeiende educatieve middag komen 
spreken over het belang van vitale voeding voor je dier. 
"Bio-Ron is ontstaan vanuit mijn werk als dieet- en restaurant kok, in binnen- en buitenland, 
teeladviseur van biologische producten en de jaren waarin ik intensief met dieren (paarden) 
samenleefde en werkte. Hierdoor ontstonden de inzichten die ik nu via Bio-Ron graag wil 
delen, in het belang van de gezondheid van onze huisdieren en uiteraard het plezier wat wij 
daaraan dan kunnen beleven. 
Een evenwichtig en gezond dier wat vitaliteit uitstraalt is de bevestiging dat we op de goede 
koers zitten en natuurlijk een genot om mee om te gaan. Feitelijk de enige eerlijke basis van 
waaruit wij iets kunnen gaan vragen of verwachten van dit dier. 
Een goede basis is haalbaar als we de fundamenten weten te leggen welke de dieren een 
eerlijke kans geven te tonen wat ze in zich hebben. Het innerlijke van dit wezen kan dan als 
het ware naar buiten treden. Dit vraagt ons als mens/verzorger om bewustwording en 
verdieping in het wezen van dit specifieke dier. Iedere dag verteld het dier ons welk aspect 
van de verzorging onze aandacht verdiend om het in goede gezondheid te houden." Aldus 
Ron Hofman. 
 
 
Informatie over de organisatoren 
Ilona Langkruis en Bianca Boonacker organiseren lezingen in het belang van gezondheid en 
geluk voor iedereen. Samen hebben zij meer dan 40 jaar ervaring in het revalideren van 
dieren. Inmiddels is deze ervaring uitgebreid met het coachen van mensen naar hun 
natuurlijke kracht. 
 
Soms voelen mensen dat er ‘iets’ niet klopt in het leven, zonder er echt een vinger op te 
kunnen leggen. Ilona en Bianca geven inspirerende educatieve lezingen en demonstraties en 
nodigen regelmatig bijzondere gastsprekers uit. Allen in het teken van het oorspronkelijk ge-
heel, volgens de wetten van de natuur. Alles is al aanwezig. Laat je inspireren, hervind je 
natuurlijke weten, ontdek nog meer over jouw gezondheid en geluk en de gezondheid en het 
geluk van je dieren en dierbaren. 
 
Onze lezingen inspireren vanuit het oorspronkelijk gezamenlijk weten, wat we ons mogen 
herinneren, en hoe we kunnen bijdragen aan gezondheid en geluk voor iedereen. 
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