
‘Het water bracht ons bij elkaar’ 
 
Saskia Stolze is goed bekend met de drie pijlers van de 
GezondGroep: vitaliteitsmetingen, 
voedingsondersteuning en gezond water. Uit eigen 
ervaring welteverstaan. Saskia is voetreflextherapeute 
en heeft een eigen praktijk in ’s-Gravenzande. Een vak 
dat heel goed aansluit bij de activiteiten van de 
GezondGroep.  
  
Hoe kwam je in contact met de GezondGroep? 
‘Ik had zelf al een Kangen-apparaat voor gezond water aangeschaft, toen ik hoorde dat Arno 
Duijvesteijn er ook één had. We kennen elkaar al wat langer en raakten daar al snel over in 
gesprek. Arno vertelde dat de GezondGroep regelmatig presentaties over water organiseert. 
Daar wilde ik graag naar toe. Zo leerde ik ook Arno’s dochter Bianca kennen. Omdat ons 
werk veel raakvlakken heeft, zagen we mogelijkheden voor kruisbestuiving.’ 
 
Leg uit? 
‘Mensen die in mijn praktijk komen en van wie ik denk dat een vitaliteitsmeting van 
aanvullende waarde kan zijn, verwijs ik door naar de GezondGroep. En andersom: meet 
Bianca iemand door en ziet zij dat het probleem met voetreflextherapie kan worden 
aangepakt, dan verwijst zij haar cliënt naar mij door. Ondersteunend aan de therapie die ik 
geef, zijn de producten van Sunrider.  
Mijn cliënten kunnen deze producten in mijn praktijk aanschaffen en klanten van de 
GezondGroep kunnen ze in de webshop (www.webshopgezondgroep.nl) bestellen. Ik 
gebruik de producten van Sunrider uiteraard zelf ook. Het zijn zuivere producten die balans 
en harmonie in het lichaam brengen, zowel fysiek als psychisch.’   
 
En hoe belangrijk is gezond water voor jou? 
‘Van levensbelang! Ik ontmoette tijdens een vakantie iemand die een Kangen-apparaat 
heeft. Ze vertelde mij onder andere dat in leidingwater veel middelen zitten die je liever niet 
binnen krijgt, zoals resten van antibiotica en antidepressiva. Door het apparaat op de kraan 
aan te sluiten, ontdoet een koolstoffilter het kraanwater van onzuiverheden, zware metalen, 
pesticiden en hormonen. De mineralen die het lichaam nodig heeft, blijven wél behouden. 
Dit gezonde water heet Kangen Water: kangen is Japans voor ‘terug naar de bron’. Ik ben al 
langer zowel persoonlijk als professioneel met gezondheid bezig en wist: deze wetenschap 
komt niet zomaar op mijn pad. Ik moest er iets mee. Daarom heb ik het ionisatieapparaat 
aangeschaft. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn gezin en de mensen in mijn 
praktijk. Het is een behoorlijke investering, maar ik zou het zó weer doen. Ik drink het water, 
kook er mee en maak er mijn huis mee schoon. De toepassingen zijn legio. Daarom is het zo 
leuk om een presentatie over het water bij te wonen bij de GezondGroep, want daar wordt 
het je allemaal uitgelegd. Het gaat absoluut niet om de verkoop van zo’n apparaat, maar 
juist om het creëren van een stukje bewustwording.’ 
 
 
 
 

http://www.webshopgezondgroep.nl/

