
Slangensteentje 

Het slangensteentje 

In de hele wereld treft men giftige slangen, schorpioenen, spinnen en insecten aan. Missionarissen, ontwikkelingshelpers, 

hulpverleners, militairen, reizigers enz. worden er mee geconfronteerd. Zeker in gebieden waar de medische bijstand – 

spijtig genoeg- nog steeds rudimentair of zelfs niet beschikbaar is kunnen beten een levensgevaarlijk probleem betekenen. 

De “Witte paters, Keizerstraat 25, te 2000 Antwerpen” leerden de oorsprong en het gebruik van het “slangensteentje” 

kennen. De productie en de distributie ervan werd hen decennia toevertrouwd. De vraag naar deze steentjes vergt in de 

21e eeuw een vernieuwde continuïteit en uiteraard een verhoging van de aanmaak. Daarom hebben de Witte Paters deze 

opdracht en het productiegeheim toevertrouwd aan Wereld Missie Hulp vzw. 

 

Wat is het “Slangensteentje”? 

Het is zwart-grijs van kleur en ongeveer 2cm x 5cm x 5mm groot. Zijn grootste eigenschap is de sterk uitzuigende kracht die 

er voor zorgt dat het vergiftigde bloed uit de wonde getrokken wordt. Het slangensteentje wordt tevens gebruikt voor de 

behandeling van andere giftige beten. De uitzonderlijke werking werd door vele getuigenissen bevestigd. Naargelang de 

plaats van het gebruik wordt het “serpent Stone” “viper’s Stone” “black Stone” “pierre noire” “Schlangenstein” “piedra 

negra” of “slangensteen” genoemd. 

  

Het gebruik 

De plaats van de beet laten bloeden. De steen op de wonde leggen. Deze valt vanzelf van de wonde na het vergif 

opgezogen te hebben. De laatste wetenschappelijke bevindingen wijzen er op dat een aantal gevaarlijke virussen langdurig 

krachtig blijven werken. Daarom is het aangeraden het zwarte steentje slechts eenmalig te gebruiken. Om voornoemde 

reden en om overdacht van virussen te vermijden is het verboden hetzelfde steentje te gebruiken bij verschillende 

personen. Op eigen verantwoordelijkheid kan het steentje persoonlijk hergebruikt worden na volgende behandeling: men 

legt het een half uur in het kokende water. Wanneer de fonkelingen ophouden legt men het twee uur in gewone melk. 

Daarna wordt het gewassen in koel water. Eens gedroogd in open lucht kan het opnieuw gebruikt worden. Behandel het 

voorzichtig want het is broos en breekbaar. Bij een slangenbeet of schorpioensteek is het raadzaam een arts te raadplegen. 

 

Het objectief van Wereld Missie Hulp vzw 

Natuurlijk wil Wereld Missie Hulp vzw dit steentje verder binnen het bereik brengen van een zo groot mogelijk publiek 

opdat het overtuigd kan geraken van het nut en de degelijkheid. Zij wil op deze manier een bijdrage leveren om zoveel 

mogelijk levens te redden. De opbrengst wordt gebruikt voor het realiseren van verschillende projecten. De prijs per 

steentje is € 2,50 + verzendingskosten. De B.T.W. 21% is verschuldigd indien de steentjes in de Europese Unie verbruikt 

worden. Hierdoor is het belangrijk om de uiteindelijke bestemming te vermelden! Er zijn verpakkingen van 3-4-5-10-15-20 

of 25 stuks. De gebruiksaanwijzing is bij ieder steentje aanwezig. 

  

Voor inlichtingen en bestellingen kan u terecht bij 

Wereld Missie Hulp vzw 

Provinciesteenweg 400 

2530 Boechout 

 Tel: 0032 (0) 3 454 14 15  

Fax: 0032 (0) 3 454 10 93 

Of per e-mail: worldmissionaid@wereldmissiehulp.be 

Vergeet niet de uiteindelijke bestemming te vermelden! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Wim Smit  

Directeur 


