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Telefonisch kunt u het IHF elke woensdag van 9.00 

tot 17.00 uur bereiken. Op andere dagen kunt u een 

boodschap inspreken. Desgewenst is het IHF voor 

dringende zaken ook bereikbaar via e: secretaris@

internationaalhulpfonds.nl en t: 0317-423259

Website: www.internationaalhulpfonds.nl

De Stichting Internationaal Hulpfonds(IHF) is 

een vrijwilligersorganisatie. Het IHF biedt steun aan 

projecten buiten Nederland die vernieuwing van 

opvoeding en onderwijs nastreven met de vrijeschool-

pedagogie als uitgangspunt. Over de hele wereld 

slaan mensen de handen ineen om op de vrijeschool-

pedagogie gebaseerde projecten op te zetten. Met 

behulp van donateurs steunt het IHF meer dan 140 

van deze projecten, verspreid over vijftig landen.       

In de rOndbrief doet het Hulpfonds tweemaal per 

jaar verslag van de ontwikkeling van initiatieven en 

projecten die door het IHF gesteund worden. Er wordt 

melding gemaakt van de activiteiten die ten behoeve 

van deze initiatieven worden ondernomen, maar ook 

van de ontwikkelingen binnen de eigen organisatie.

Omdat de projecten niet of nauwelijks gesubsidieerd 

worden  en hun voortbestaan in hoge mate afhangt 

van financiële steun uit het buitenland, hoopt het 

Internationaal Hulpfonds uw interesse te wekken en 

doet het een beroep op uw vrijgevigheid. 

Triodosbank 21.21.95.050

IBAN code: 

NL03 TRIO 0212 1950 50 

BIC: TRIONL2U

ING bank: 38 92 918

IBAN code: 

NL 81INGB0003892918  

BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel 30167248

Wilt u de rOndbrief ook of enkel via e-mail ontvan-

gen? laat het ons even weten via info@internatio-

naalhulpfonds.nl

Foto omslag: leerlingen van Nanhi Dunya
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De rOndbrief in kleur  We hebben de stap 

gemaakt! Hoe vaak werd mij niet gevraagd, als ik mijn 

vrienden en kennissen de rOndbrief liet zien, trots op 

de interessante verhalen en de soms prachtige foto’s: 

“Maar waarom is het niet in kleur ?” Ik had er geen 

antwoord op.

Nu is het zover en hoewel er nog kinderziekten zijn, zijn 

we er trots op. We kunnen het IHF eigentijdser aan de 

snel veranderende buitenwereld presenteren. Na het 

logo en de website heeft Liard Kranen, die zich met de 

public relations bezighoudt, het aangedurfd om ook de 

rOndbrief van een nieuwe lay-out te voorzien. Het is 

zijn eerste proeve van meesterschap. Hierna zal nog het 

gebruik van de sociale media volgen.

Het is een eenvoudig ontwerp, waarin de kleuren een 

belangrijke rol spelen. Zij duiden de verschillende con-

vAN De 

ReDACTIe

tinenten (de portefeuilles) aan. Zo kunt u bijvoorbeeld 

makkelijk zien wat er dit nummer over de portefeuille 

West-Europa en Midden-Oosten, aangegeven met 

lichtgroen, is geschreven.

Voortaan zal er elk nummer een werelddeel extra in het 

zonnetje gezet worden. Deze keer is dat India en Nepal, 

in lichtrood. Daarom staan de algemene delen van de 

rOndbrief deze keer ook in die kleur.

Veel plezier bij het lezen van onze nieuwe rOndbrief. Wij 

horen graag uw aan- of opmerkingen via pr@interna-

tionaalhulpfonds.nl! 

En we bedanken Liard voor zijn artistieke prestatie.

Reiny Jobse

leerling van Hekima Waldorf School
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Vacatures

Het IHF zoekt per 1 januari 2014 een nieuwe Penning-

meester voor het toezien op het financiële reilen en 

zeilen van het hulpfonds.

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks 

bestuur en heeft de volgende taken:

• begroting en financieel jaarverslag opstellen

• financiële maandoverzichten controleren

•  financieel jaarverslag samenvatten en toelichten voor 

publicatie

• overleg voeren met de financiële administratie

Voor deze functie vragen wij: 

• inzicht in cijfers, balans en winst- en verliesrekening

• beheersing van Excel

• communicatieve vaardigheden

Een onkostenvergoeding behoort tot de mogelijkheden.

Lijkt het u een uitdaging te functioneren binnen een 

groep enthousiaste vrijwilligers die probeert de bui-

tenlandse projecten zoveel mogelijk te ondersteunen 

en heeft u ongeveer tien uur per maand beschikbaar? 

Neem dan contact op met onze huidige penningmeester,  

Martine Boermeester, e-mail: penningmeester@interna-

tionaalhulpfonds.nl, tel. 036-5316402 of de voorzitter 

van het bestuur dhr. Gijs Langeslag, e-mail:  

voorzitter@internationaalhulpfonds.nl; tel. 026-3235323 

Per 1 mei-2014 zoekt het IHF een nieuwe Voorzitter 

Het IHF wil graag in contact komen met iemand die 

als voorzitter van het bestuur wil helpen het hulpfonds 

verder uit te bouwen en vorm te geven.

Belangrijkste taken zijn

•  vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het 

Dagelijks Bestuur goed laten verlopen

•  voortgang en vitaliteit van de organisatie en van de 

voorgenomen meerjaren beleidsplannen bewaken

•  verbinding tussen AB en DB verzorgen 

•  contacten verzorgen met de vergelijkbare fondsen in 

Nederland en Europa en met andere organisaties 

•  samen met de secretaris de contacten met het kan-

toor onderhouden 

•  onderling afstemmen van de verschillende belangen 

binnen de organisatie

•  nieuwe initiatieven in goede banen leiden

Van de voorzitter verwachten wij dat hij in staat is om 

enerzijds de blik naar binnen te richten zodat de orga-

nisatie goed draait  en anderzijds de blik naar buiten te 

richten en daar de organisatie goed te vertegenwoor-

digen. 

Daarbij lijken ons de volgende zaken essentieel 

- goede contactuele eigenschappen

- bindend vermogen en flexibiliteit

- warme belangstelling voor de projecten

Lijkt het u een uitdaging te functioneren binnen en 

leiding te geven aan een groep enthousiaste vrijwil-

ligers die probeert de buitenlandse projecten zoveel 

mogelijk te ondersteunen en heeft u ongeveer tien uur 

per maand beschikbaar? Neem dan contact op met 

onze huidige voorzitter, dhr. Gijs Langeslag;  

e-mail:  voorzitter@internationaalhulpfonds.nl; 

tel. 026-3235323.

Een onkostenvergoeding behoort tot de mogelijkheden.

van het bestuur

zomervergadering IHF
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Open dag IHF: een cadeautje voor 
de donateurs  Op 26 mei jl. organiseerde het 

IHF voor de eerste keer een open dag voor alle dona-

teurs en overige belangstellenden. De Vrijeschool de 

Vuurvogel in Driebergen verhuurde haar school aan het 

IHF. Alle vrijwilligers hadden een mooi programma op-

gesteld waarin het werk van het fonds getoond werd. Er 

waren films, presentaties en workshops. In de gangen 

en lokalen stonden kraampjes waar producten uit de 

verschillende werelddelen verkocht werden. 

In de grote zaal vertelden de portefeuillehouders vol 

enthousiasme over hun reizen naar de projecten, zodat 

de bezoekers een inkijkje kregen in het werk dat het 

IHF over de hele wereld doet. Ter afwisseling kon het 

publiek genieten van muziek uit de Balkan van zang-

groep Rusalka. 

Het geheel gaf een mooi overzicht van de vrijescholen 

over de hele wereld, van kleine startende kleuterklasjes 

tot een nieuwe bovenbouw waar ook de arme kinderen 

een kans krijgen een beroep te leren.

WeL eN Wee

poppen uit Zuid-Amerika

zanggroep Rusalka
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Van ieder werelddeel waren leuke dingen te koop. 

De opbrengst ging volledig naar het project en werd 

gebruikt voor het betalen van het schoolgeld van de 

armste kinderen. En had je geluk dan had je prijs in de 

loterij, met als hoofdprijs een mooie Afrikaanse pop.

De innerlijke mens werd verzorgd door bovenbouwleer-

lingen van de Zeister Bovenbouw. Heerlijke broodjes, 

zoet en hartig gebak vonden gretig aftrek. De opbrengst 

hiervan is bestemd voor de eindreis in de twaalfde klas.

Naast alle informatie en de indrukwekkende verhalen 

was deze dag vooral ook een dag van ontmoeting. 

Vele donateurs en oud-medewerkers zagen elkaar na 

vele jaren terug. Verbonden met elkaar door het goede 

doel waar hun hart ligt; vrijeschoolonderwijs voor alle 

kinderen in de wereld.

Alle medewerkers van het IHF kijken met veel plezier 

terug op deze dag en waren blij met de belangstelling. 

Deze dag was de start van een nieuwe traditie. Ook de 

komende jaren willen we zo’n dag organiseren, liefst in 

telkens een andere vrijeschool. We hopen dat u ons zult 

komen bezoeken.

Martine Boermeester 

de kraam van Crea Thera
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Liever geen examen  Ook dit jaar ontvingen 

wij van de Hekima Waldorf School in Dar es Salaam, 

Tanzania 22 rapportjes en foto’s van weeskinderen die 

dankzij de IHF-sponsors naar school kunnen. 

Alle “peetouders” hebben ze inmiddels gekregen.

Hoe graag deze kinderen naar school gaan blijkt wel uit 

het volgende verhaal: een veertienjarige jongen uit de 

hoogste klas kwam de laatste tijd bijna niet meer naar 

school en weigerde om het zevende klas staatsexamen 

te maken. Niemand snapte waarom. Hij ging altijd zo 

graag naar school, was slim en leek er erg gelukkig.

Na veel praten kwam het eruit.

Als hij nu zijn examen niet maakte en zich dommer 

voordeed dan hij was mocht hij misschien het zevende 

jaar overdoen...

Toen het weeskinderenproject tien jaar geleden startte 

hadden de leerkrachten en het bestuur de hoop dat 

er na zeven jaar een bovenbouw met een internaat 

gerealiseerd zou zijn.

Dit is niet gelukt en het is het geen vanzelfsprekendheid 

dat alle weeskinderen vervolgonderwijs kunnen volgen.

Hoog tijd voor bijvoorbeeld een tweejarige praktijk-

opleiding!

een leerling van Hekima Waldorf School
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Spannende verhalen  Twee verhalenver-

telsters uit Almere hebben deze zomer aan heel veel 

kleuters een spannend natuurverhaal verteld. Daarna 

was er een speurtocht waarin de kinderen het verhaal 

nogmaals beleefden. De 225 euro die de verhalenvertel-

sters hiervoor ontvingen hebben zij geschonken aan een 

IHF-project in Afrika. Hulde!

Afscheid Hans Warrink  Op 28 maart 2013 

nam Hans Warrink afscheid als directeur van Stichting 

Stad en Natuur Almere. Als cadeauwens had Hans 

gevraagd geld te storten op de rekening van het IHF 

ten gunste van de praktische opleiding van The Breede 

Centre in McGregor, Zuid-Afrika. Er wordt hier een 

opleiding tuinieren gestart. Om het nog onvruchtbare 

land te ontginnen is een regenwateropslagtank nodig. 

De opbrengst was 1710 euro. 

Mystery-sponsor  Tijdens de Open Dag kwam 

een onbekende vrouw een enveloppe met 840 euro 

brengen. Het geld was bestemd voor schoolgeld voor de 

weeskinderen van de Hekima Waldorf School in Tanza-

nia. De vrouw had ergens een nummer van de rOndbrief 

zien liggen en over de Hekima School gelezen. Ze 

besloot voor haar veertigste verjaardag geld voor dit 

doel te vragen. Met als resultaat deze dikke envelop. 

We hopen dat ze ook deze rOndbrief leest en ziet hoe 

blij we met zo’n gift zijn. Heel veel dank.

Jubileum  Voor hun zeventigste verjaardag en hun 

veertigjarig huwelijksjubileum gaven Ton en Annette 

vorig jaar een feest. Als cadeau vroegen zij een bijdrage 

voor het IHF. Hun gasten brachten samen 1020 euro 

bijeen voor het IHF. 

Een clown schonk z’n gage van 235 euro aan het 

IHF. 
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KOMORA op Tournee  Afrikaanse muziek- 

en kunstworkshops voor onder- en bovenbouwscholen. 

In Juni 2014 komt de Keniaanse Komora Wayu (zie 

rondbrief voorjaar 2013) na zijn werk in Noorwegen 

en Denemarken, naar Nederland. Hij wil zich graag 

verbinden met een aantal vrijescholen en overal een 

week lang lesgeven in Afrikaanse zang en dans en 

djembé spelen. 

Ook workshops handvaardigheid, zoals hij ze op zijn 

Rudolf Steiner school in Kenia geeft, kan hij verzorgen. 

Aan het einde van de week geeft hij met de leerlin-

gen een spetterend optreden en waan je je in Afrika! 

De prijs van een week workshops is in overleg. De 

opbrengst is voor zijn school in Kenia en zijn reiskosten. 

Opgaven en info: 

Truus Warrink, portefeuillehouder Oost-Afrika  

t.warrink@internationaalhulpfonds.nl

dank u

acties

Komora
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Vrijplaatsen van ontwikkeling  In een 

reis van zes weken, samen met mijn vijftienjarige doch-

ter, heb ik tien vrijeschoolinitiatieven bezocht in India 

en Nepal. Een intense en bijzondere ervaring, waar ik 

graag over vertel!

Te midden van een onophoudelijke verkeersdrukte in 

alle straten, oprukkende shoppingmalls, computer high-

tech-cities, het intellectuele en competatieve onderwijs-

systeem én de daarnaast nog alom aanwezige armoede, 

viezigheid, overbevolking, bureaucratie en corruptie, 

zijn de vrijescholen in India en Nepal als kleine oases. 

Neem daarbij het warme, vochtige klimaat met soms 

extremen van neerslag, overstromingen of juist droogte, 

en het moge duidelijk zijn dat het hard werken is om 

zulke ‘vrijplaatsen van ontwikkeling’ te kúnnen bieden! 

Ik heb veel bewondering gekregen voor het werk en 

de moed van al deze ouders en leerkrachten! Ik ga de 

scholen langs in de volgorde van mijn reis.

INDIA eN 

NePAL

INDIA
Nanhi Dunya in Dehra Dun, het oudste vrijeschoolinitia-

tief in India, wordt nu gerund door Kiran en Alok Ulfat, 

zoon en dochter van de oprichters. Nog steeds is het 

voornamelijk een sociaal initiatief: in tien kleine school-

tjes in de stad en omliggende dorpen wordt onderwijs 

geboden aan heel arme kinderen en deels ook aan dove 

en gehandicapte kinderen. Je herkent veel vrijeschool-

elementen, zoals een dagbegin met zang en beweging, 

veel kunstzinnig werk en prachtig vormgegeven vierin-

gen. Omdat er heel weinig geld is om de leerkrachten 

behoorlijk te kunnen betalen, verlaten velen de school 

muziekles in Vrijeschool Sloka

bord van Nanhi Dunya
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weer en moet er opnieuw gestart worden met opleiden. 

Dat is echt een probleem. Toch is er ook continuïteit in 

de sfeer: die is heel warm. Het is bijzonder om te erva-

ren hoe de gewone kinderen en die met ‘special needs’ 

geïntegreerd samenwerken. Wij zagen in vijf dagen tijd 

gebeuren hoe een nieuwe dove jongen, Taukheer, die 

op zijn vorige school gepest werd door de kinderen en 

genegeerd door de leraren, hier opbloeide! De kinderen 

zijn ongelooflijk open, onbevangen en vrolijk - met 

stralende en twinkelende ogen kijken ze je aan! Ze 

nemen alles wat ze krijgen met grote dankbaarheid in 

ontvangst. 

De Rudolf Steinerschool in Bangalore is één van de 

jongere initiatieven. In deze moderne stad komt de im-

puls hiervoor vooral uit de gegoede klasse. Vanuit drie 

kleuterklassen is één onderbouw ontwikkeld, die nu 

zeven klassen heeft. Er is nog geen eigen gebouw, maar 

wel een mooie, vredige plek met veel groen. De klaslo-

kalen bestaan uit grote, vierkante tenten op een stenen 

ondergrond. Elke klas heeft zijn eigen tuintje en er is 

veel aandacht voor handvaardigheid, spel, beweging 

en kunst. De leerkrachten zijn goed opgeleid door met 

name begeleiders uit de Duitse vrijeschoolbeweging. 

De vraag die zich hier aandient, is, naast het verkrijgen 

van een eigen gebouw, vooral de start van een boven-

bouw. De ouders van de huidige zesde- en zevende-

klassers zijn zeer vastberaden om voor hun kinderen 

een ‘echte’ vrijeschoolbovenbouw op te richten. Dat wil 

zeggen, een school, waarin geen compromissen worden 

gesloten met het Indiase examensysteem. Dit is heel 

ongebruikelijk en vraagt van ouders om met grote onze-

kerheid om te gaan. 

De vier scholen in Hyderabad zijn: Sloka, Prerana, 

Diksha en Abhaya. Deze scholen, in vier hoeken van 

deze megastad, zijn inmiddels behoorlijk gevestigd en 

hebben allemaal een eigen gebouw en een volledige 

onderbouw. Ook hebben ze allen een bovenbouw tot en 

met de tiende klas, die echter het reguliere onderwijs 

biedt en voorbereidt op de reguliere examens. Tot nog 

toe is hiervoor gekozen, omdat alle energie nodig was 

voor de opbouw en kwaliteitsverbetering van de onder-

bouwen. Die kwaliteit is nu behoorlijk ontwikkeld, maar 

de behoefte aan scholing en begeleiding blijft. Wel zijn 

er nu ook al leerkrachten binnen de scholen zelf, die 

anderen kunnen begeleiden.

Elke school heeft zijn eigen biografie, die ook heel sterk 

verbonden is met de biografie en de persoonlijke en 

financiële offers van de oprichter(s). Die biografieën 

kennen ook pijnpunten. Mede daardoor is er niet altijd 

een optimale samenwerking geweest tussen de scholen 

onderling. Maar inmiddels is er wel een voorzichtige 

openheid om meer met elkaar in contact te treden. 

Als er in één van de scholen teachertraining wordt 

aangeboden, dan worden leerkrachten van de andere 

scholen ook uitgenodigd. Wie weet kan het lukken om 

gezamenlijk aan een (leer)plan voor een bovenbouw te 

werken. 

Navankur in Calcutta is een heel jong initiatief, gestart 

door Pawan Singhania vanuit zijn bevlogenheid voor 

antroposofie en het idee dat dít is, wat er in Calcutta 

nu moet komen. Hij heeft een klein stukje land met 

een prachtige tropische tuin aan de rand van de stad 

en daar is nu sinds ruim een jaar een klein peuter/

kleuterklasje gehuisvest. Er zijn twee toegewijde juffen 

en enkele ouders die enthousiast zijn, maar dit initiatief 

een tent als lokaal V.S.Bangalore

leerlingen van V.S.Prerana
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behoeft op alle fronten nog hulp en begeleiding. 

Aarambh in Delhi is het jongste initiatief in India. Een 

moeder, Namita, heeft in haar appartement een kleuter-

klasje ingericht waar nu drie kindertjes naartoe komen. 

Ze heeft dit zorgvuldig voorbereid en werkt met ande-

ren samen om dit minischooltje langzaam uit te bou-

wen tot een volwaardige kleuterklas en een onderbouw. 

Ze maakt deel uit van een antroposofische studiegroep 

en een meer praktische werkgroep, waar ze met andere 

ouders en potentiële leerkrachten werkt aan het zich 

eigen maken van de vrijeschoolachtergronden. 

NEPAL
In Pokhara is een nóg priller initiatief met een ver-

rassende start: vier jonge mensen zijn enthousiast 

geworden door een cursus over biologisch-dynamische 

landbouw en kwamen zo ook op het spoor van vrije-

schoolpedagogie. Zij hebben zich daarin verdiept en 

Sarita, een leerkracht van de Abhayaschool die zelf Ne-

palese is, heeft hen verder op weg geholpen. Zij hebben 

hun goed verdienende banen opgezegd, land gekocht 

en zijn een biologisch-dynamisch bedrijf begonnen met 

koeien en groenteverbouw. Op dat terrein hebben ze 

een gebouw laten zetten, waarin zeven klassen kunnen 

worden gehuisvest! Het gebouw stond er al toen ik op 

bezoek kwam, de meubels en het speelgoed werden 

gemaakt en in september hebben ze de eerste kleuters 

ontvangen. Daarnaast hebben ze, samen met Sarita, 

ook teachertrainingscursussen gegeven op reguliere 

scholen in enkele dorpen rondom Pokhara, die zeer 

positief ontvangen zijn! Ze willen zo het idee van de 

vrijeschoolpedagogie verder verspreiden in Nepal. 

De Tashi school in Kathmandu bestaat al langer en telt 

nu twee kleuterklassen en klas één tot en met vier. Ze 

huren nu een gebouw in het noorden van de stad. Dit 

is ommuurd en biedt een vredige plek te midden van 

alle stadsdrukte; er is een tuin, net genoeg lokaaltjes 

voor de huidige klasjes en een keuken met eetzaal. Er 

zijn ongeveer negentig leerlingen. De meeste kinderen 

komen uit arme gezinnen, waarvan de ouders geen 

vaste bron van inkomsten hebben. 

WILT U HELPEN?
De behoefte aan ondersteuning verschilt per school. 

In Calcutta en Pokhara is grote behoefte aan hulp op 

álle terreinen: organisatorisch, inhoudelijk, praktisch, 

financieel. Ze zoeken dus zowel mensen die daarnaar 

toe kunnen gaan, als geld om dat mogelijk te maken.

Nanhi Dunya heeft financiële hulp nodig voor verbete-

ring en uitbreiding van de klaslokalen, sponsoring van 

de leerkrachten, van enkele leerlingen en teachertrai-

ning. In Bangalore en Hyderabad is behoefte aan be-

geleiding en hulp bij het opzetten van een vrijeschool-

bovenbouw en de opleiding van bovenbouwleraren. 

De Tashi school in Kathmandu wil met het IHF onder-

zoeken hoe het sponsorgeld voor individuele kinderen 

omgezet kan worden in een structurele bijdrage voor de 

school, voor een klas als geheel of teachertraining. 

Wilt u één van bovenstaande scholen of India/Nepal in 

het algemeen helpen, dan kunt u geld overmaken onder 

codenummer 8280 (ZuidWest Azië), met vermelding 

om welke school en/of welk land het gaat. Als u op een 

andere manier wilt helpen, bijvoorbeeld door begelei-

ding of teachertraining te bieden, dan kunt u contact 

met mij opnemen. 

Anselma Remmers 

a.remmers@internationaalhulpfonds.nl, 06 21664953
Leerlingen van V.S.Abhasha

V.S. Prerana
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TANzANIA

Meester Kombo kan weer aan de 
slag  Gisteren was een bijzondere dag op de Hekima 

Waldorf School in Tanzania. De vijfde klas was de geluk-

kige groep die als eerste mocht deelnemen aan de nieu-

we houtbewerkingsklas van meester Kombo. Op onze 

oude school gaf hij zijn lessen in de grote hal waar hij 

de beschikking had over een kleine kast en slechts een 

paar gereedschappen. Sinds we zijn verhuisd naar onze 

nieuwe school in Goba was meester Kombo ontzettend 

druk met het voltooien van het nieuwe schoolgebouw 

en leek het houtbewerken te zijn vergeten. 

Onze laatste vrijwilligers Jan en Max uit Duitsland 

probeerden onvermoeibaar fondsen te werven om hout-

bewerken weer mogelijk te maken. Ze kregen het voor el-

kaar om genoeg geld bij elkaar te sprokkelen om een heel 

nieuw klaslokaal te bouwen. Samen met meester Kombo 

ontwierpen ze de ruimte en besloten ze om het lokaal te 

verbinden aan een oude container waar heel veel kleine 

dingen worden bewaard en ook hout opgeslagen kan 

worden. Daarnaast bouwden ze bij het lokaal ook nog 

een klein kantoortje waar meester Kombo zijn lessen kan 

voorbereiden en zijn gereedschap kan bewaren. 

Gisteren was het eindelijk zover: de vijfde klas mocht 

als eerste met het lokaal en de beschikbare gereed-

schappen kennis maken. De kinderen waren ontzettend 

enthousiast en volgden meester Kombo’s presentatie 

met grote interesse. Ze leerden alles over de handzaag, 

handboor, metingen, schroevendraaiers, schuurpapier 

en andere hulpmiddelen en kunnen niet wachten tot 

hun volgende les. Dan gaan ze hun opgedane kennis 

gebruiken en zelf met de instrumenten aan de slag.

We zijn onze vrijwilligers - die we ontzettend mis-

sen! - erg dankbaar dat ze de belangrijke les van het 

vrijseschoolcurriculum weer terug wisten te brengen naar 

onze school. En natuurlijk ook de blije meester Kombo die 

zijn uiterste best zal doen om opnieuw zijn fantastische 

vaardigheden door te geven aan zijn studenten.

Julia eisele - Hekima Waldorf School

Meester Kombo geeft les
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LATIJNS 

AMeRIKA

Afgestudeerd!  Met beurzen van het IHF konden 

deze mensen hun bijscholingsdiploma voor vrijeschool-

leraar halen. Na een opleiding van vijf jaar in Cuerna-

vaca, Mexico. Steeds vier weken in hun vakantie in juli, 

met een trits aan huiswerkopdrachten en jaarlijks twee 

weken stage lopen op een vrijeschool (meestal in Cali, 

Colombia).

Foto 1

Dit zijn de eerste leerkrachten van Costa Rica die hun 

waldorfdiploma hebben gehaald...  Olga, lagere school-

leerkracht in Cartago, en Yolanda, kleuterjuf in Coronado. 

Allemaal mogelijk gemaakt met beurzen van het IHF!!!

Foto 2 Op deze foto staat ‘graduated’ Andrea, 

leerkracht aan de lagere school in San Marcos de la La-

guna, Guatemala. Zij is driekwart Spaans en een kwart 

Indiaans en zij is de eerste afgestudeerde vrijeschool-

leraar in Guatamala. Naast haar staan links Sandra 

en rechts Marilily en Ervin. Zij zijn alledrie kleuterleer-

krachten die de waldorfopleiding in Cuernavaca volgen 

en hopelijk in 2015 ook afgestudeerd zijn. Ervin is ook 

driekwart Spaans en voor een kwart Indiaans en Sandra 

en Marilily zijn honderd procent Maya-Indiaans en 

spreken nog de oorspronkelijke taal van de Maya’s. Zij 

zullen de eerste Maya’s zijn die een waldorfdiploma ha-

len. Ook in Mexico zijn nog geen afgestudeerde Maya’s. 

Alle vier studeren met een beurs van het IHF l

Chantal Bosch
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AFRIKA

Onder de Regenbogen (waar dro-
men waar worden…)  We noemen onszelf 

de regenboognatie en roepen zodoende een magisch 

beeld op - een oord van dromen. Een oord waar 

verscheidenheid verwelkomd en aanvaard wordt. De 

realiteit raakt niet aan de droom, maar de droom geeft 

ons hoop. McGregor, een dorpje aan de rand van de 

woestijn, is een plek van regenbogen na regen. Op 17 

Januari 1994 stond een kring van mensen hand in hand 

voor een huisje. Twee witte duiven, als symbolen van 

vrede, werden hemelwaarts losgelaten. Een droom was 

waar geworden - de opening van de McGregor Waldorf 

School. Het was het begin van onze nieuwe Zuid-

Afrikaanse democratie (27 April 1994) en onze nieuwe 

school paste bij de droom van de nieuwe natie waar 

de verdeelde kinderen van Apartheid nu samen konden 

leren en ‘heel’ worden. 

“Het wezenlijke van de droom was om jongeren een 

onderwijs aan te bieden waardoor hun eigenwaarde 

kon groeien in een omgeving van warmte en mededo-

gen; om praktische vaardigheden mee te geven, zodat 

hun benadering van de wereld er een is van ‘ik kan’. En 

boven alles om dit onderwijs te doordringen met het 

kunstzinnige - om de innerlijke creativiteit van het kind 

te voeden en te bevrijden. 

Een droom kan enkel waar worden door al diegenen 

die bezield worden door de droom. Ik dank onze eerste 

zeventien kinderen die ons zoveel vreugde schonken. Ik 

dank de ouders omdat ze genoeg in ons geloofden en 

de leerkrachten voor de opofferingen die ze maakten.”

(Briar Grimley, stichter)

Twintig jaar later zijn we een volwaardige Waldorf-

school tot en met het achtste leerjaar. De middelbare 

school volgt de Waldorf-principes maar bereidt de stu-

denten voor op het NSC (Nationaal Senior Certificate) 

eindexamen. Het huiselijke en gezellige internaat vangt 

de studenten op die veraf wonen.

De deuren van de school zijn nog altijd open, niettegen-

staande het feit dat het personeel reeds zeven jaar voor 

hetzelfde lage loon, zonder aanpassing aan inflatie, 

werkt. Ouders, overwegend families die in de omlig-

gende krottenwijken en het arme gedeelte van het dorp 

wonen, kunnen vaak het overeengekomen schoolgeld 

niet betalen. De gemeenschap deelt onze regenbogen, 

maar niet noodzakelijk onze droom en toch is de school 

er nog, na al die jaren. 

Elk jaar weer slagen de eindejaarstudenten voor hun 

examen; kinderen vertellen ons dat we hun grote broers 

en zussen onderwezen; ouders smeken ons om kinderen 

aan te nemen die op andere scholen geweigerd worden 

(en we doen het); alumni wensen dat ze hun tijd bij ons 

ten volle hadden benut... dus doen we iets dat werkt. 

En boven dit alles strekt regenboog na regenboog 

van beloftes zich uit en we weten “het is allemaal de 

moeite waard”. 

Aan de vooravond van onze twintigste verjaardag 

groeten we u allen die een blijvende rol spelen in de 

realisatie van onze droom onder de regenbogen. Uw 

bijdrage is essentieel voor het voortbestaan van onze 

school (en onze natie). Wij danken u! Zonder u zouden 

we niet langer bestaan…

In 2014 houden we de herdenking klein en intiem. We 

willen de 25ste verjaardag van de school uitgebreid 

vieren in 2019.

Nina Saunders, Leerkracht Dramatische Kunsten 

Middelbare School

Website - www.mcgregorwaldorf.org 

Facebook - https://www.facebook.com/pages/McGre-

gor-Waldorfschool/265445240142308?ref=hl 

Peetschappen - http://www.mcgregorwaldorf.org.za/

downloads/LagereSchool2013.pdf

Peetschappen Coördinator - katleen@breede.co.za 
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OeKRAïNe

Een bezoek aan Vrijeschool ‘Stupe-
ni’ in Odessa (Oekraïne)  Afgelopen febru-

ari bezocht ik voor de tweede keer ‘Stupeni’ in Odessa. 

Ofschoon deze school een moeilijke tijd heeft doorge-

maakt en het leerlingenaantal vergeleken met vorig jaar 

iets is teruggelopen (van ongeveer 150 leerlingen naar 

circa 140 leerlingen, de heilpedagogische klas meegere-

kend) doen de leerkrachten en schoolleiding hun uiterste 

best om de uitstraling van Stupeni te verbeteren.

Ik heb sinds vorig jaar weer een aantal vertrouwde 

leerkrachten mogen begroeten. De klassen hebben tien 

tot vijftien leerlingen, sommige echter kleiner. Het is niet 

makkelijk om van die kleine klasjes hechte groepen te 

maken. 

Onder de bezielende leiding van Svetlana zijn er drie 

kleuterklassen met in totaal 39 leerlingen, terwijl Vala 

de heilpedagogische groep nog steeds onder haar 

hoede heeft.

Mijn werkweek
Na de bezochte lessen sprak ik elke middag met het 

lerarenteam over hun grootste zorg: orde en discipline 

in de school. Ik vroeg wat zij daaronder verstonden. 

Sommigen hadden er geen echt beeld bij, er was op 

schoolniveau nog niet goed over nagedacht. Een team 

dat op denkniveau een goed beeld heeft van orde en 

daar enthousiast over is geworden kan door praktiseren 

van afspraken en invoeren van doordachte gewoontere-

gels een andere sfeer bewerkstellingen.

v.l.n.r. Ira, klas 2,Olga, klas1, tolk Ivan en Jan Vermeulen
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Ik sprak, net als vorig jaar, over de vijf belangrijkste 

pijlers van de opvoeding:

1  Het goede voorbeeld zijn als opvoeder

2  De kracht van de verbeelding: verhalen als spiegel

3  Kunstzinnig werken (een grote kwaliteit op Stupeni)

4  Beweging en spel

5  Aanleggen van goede gewoontes tijdens de lessen

Met de groep leerkrachten deden we ‘s middags spelen 

om te ervaren hoe het sociaal-emotionele klimaat 

verbeterd kan worden. En we oefenden hoe proble-

matische kinderen bij het verhalen vertellen betrokken 

kunnen worden.

Interesse voor vrijeschoolpedagogie  
Het vrijeschoolonderwijs is in Oekraïne in de belangstel-

ling gekomen. Niet alleen bij het ministerie van On-

derwijs, maar ook bij de staatsscholen. Groot was mijn 

verbazing toen op woensdagmorgen een grote groep 

schooldirectrices van andere lagere scholen op bezoek 

kwam om kennis te maken met ons type onderwijs! Ik 

verbleef op dat moment in klas twee en er zaten zeven 

a acht directrices in de klas van elf kinderen! Het schijnt 

dat vrijeschoolideeën langzamerhand overgenomen 

worden. Men is vooral geïnteresseerd in het bewegings-

onderwijs, de kunstzinnige en creatieve aanpak van de 

lessen, de holistische benaderingswijze en de interac-

tieve communicatie tussen leerkrachten en leerlingen.

Terugblik  De energieke levenskrachten van de 

kinderen en hun grote mate van betrokkenheid bij 

de lessen en de prachtige kunstzinnige verwerkingen 

vielen op. Het was een intensieve en vruchtbare week. 

De laatste maanden zijn er veel weekendcursus-

sen gegeven (over de pedagogische waarde van het 

kleuterspel, over schilderen, poppen maken, et cetera). 

Hopelijk geeft de viering van het twintigjarig bestaan 

van Stupeni, eind juni, een nieuwe impuls!

De gift van duizend euro van Nederlandse vrienden 

werd in dank aangenomen en zal gebruikt worden om 

het gebouw waar nodig te renoveren, zodat wanneer 

het jubileum gevierd wordt, de school aan binnen- en 

buitenkant vernieuwing uitstraalt. De muurschilderin-

gen in de klassen en gangen zijn niet aan vervanging 

toe; sterker nog, ze zijn nog steeds van onvervangbare 

schoonheid!

Jan vermeulen, maart 2013

Voor leerlingen van deze school hebben en-

kele mensen sponsorgelden bijeengebracht, 

waarvoor Stupeni heel dankbaar is, want het 

is in de huidige tijd niet gemakkelijk om je als 

privéschool, zonder enige subsidie, staande 

te houden. Met dat geld konden de salarissen 

deze zomermaanden voor het eerst worden 

doorbetaald. Die mensen krijgen hopelijk snel 

bericht.

V.S. Diksha, India
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FRANKRIJK

Samenvoegen  In een vorig artikel over vrije-

school Chant’Arize, werd door Sarah (ouder en lerares 

aan de school) uiteengezet wie we zijn en wat we doen 

op het Domaine de Portecluse, in Campagne sur Arize, 

aan de voet van de Pyreneeën. Wij presenteerden ons op 

de open dag van het IHF in Driebergen en Annette van 

Soest bezocht de school. Het schenkingsgeld dat we van 

het IHF ontvingen is besteed aan didactisch speel/leer-

materiaal en de schenking van de StBA in Uden aan de 

noodzakelijke verbouwing van het hoofdgebouw. 

Het aantal kinderen dat de school bezoekt noopt tot 

het maken van combinatieklassen. Dat is niet alleen 

een zwaktebod, het geeft andere mogelijkheden en 

uitdagingen kinderen van verschillende leeftijden in een 

groep te ontvangen. Hoe je dat didactisch en pedago-

gisch vorm kunt geven is een van mijn begeleidingsta-

ken dit jaar. 

Maar eerst de verbouwing. In het bestaande gebouw 

moesten twee kleine ruimten samengevoegd worden 

tot een klaslokaal. Naast dit gebouw beschikken we 

over twee klasruimtes in een houten prefab die vijftien 

jaar geleden met hulp van schenkgeld via het IHF 

geplaatst kon worden en waardoor het initiatief kon 

verankeren. Hierin zijn nu een kleuterklas (21 kinderen) 

en een halve combinatieklas(vijftien kinderen) gehuis-

vest. Voor de hogere klassen is nu het hoofdgebouw 

aangepakt. Deze oude villa met een Cisterciënzer-

verleden) is zolang het initiatief bestaat gebruikt als 

schoolgebouw. Krachten inhuren om de verbouwing 

te realiseren behoort niet tot de mogelijkheden van 

deze kleine schoolgemeenschap zonder subsidie. Vele 

ouders staken dit jaar de handen uit de mouwen in de 

eerste weken van juli. Daarna kwam de onvermijdelijke 

warmte en zomerrust . 

Ik ben in deze tijd twee keer in de villa geweest, vaak 

genoeg om te zien dat er nog heel veel werk verzet 

moest worden, maar vooral om te zien wat een prachtig 

ruim, licht klaslokaal er in dit karakteristieke gebouw 

gecreëerd werd. Bij de laatste werkzaamheden konden 
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ook de kinderen in de leeftijd van negen tot elf jaar 

ingeschakeld worden om hun klas klaar te maken voor 

de lessen. 9 September zullen zestien kinderen en 

hun leerkracht het nieuwe lokaal feestelijk in gebruik 

nemen.

In deze school wordt het vrijeschoolleerplan gevolgd. 

De verhalen, de periodes, de lesstof worden afgestemd 

op de leeftijdsfasen. Steeds uitgaande van het actuele 

gegeven dat de school zich bevindt naast een goed 

functionerend biologisch-dynamisch landbouwbedrijf. 

De kinderen komen hier dagelijks in min of meerdere 

mate mee in aanraking. De koeien komen achter de 

kleuterklas langs op hun weg naar de wei, waardoor 

er spontaan gesprekjes ontstaan met de boerin die ze 

begeleidt. Dagelijks wordt het organisch afval na de 

maaltijd naar de composthoop gebracht. Alles draait 

om het scheppen van mogelijkheden om de kinderen te 

verbinden met de hen omgevende zinvolle menselijke 

arbeid en de natuur. 

Deze gedachte wordt uitgewerkt in het leerplan en het 

wekelijks rooster. Het kind kan ervaringen opdoen in 

kleine groepen in de natuur (forest school), maar ook 

deelnemen aan of kijken naar de activiteiten rond de 

school. Zien hoe een auberginezaadje uitgroeit tot een 

prachtige vrucht, voelen hoe warm het is in de kas en 

voor de oudere kinderen ook hoe er geïrrigeerd wordt 

en uit hoeveel hectare land Portecluse bestaat en wat 

je daarop allemaal kunt doen. Vanuit dit ervaringsleren 

buiten wordt in de klas het leren voortgezet, wordt er 

kunstzinnig gewerkt en wordt er veel geoefend. De 

vaardigheden moeten eigen gemaakt worden om de 

schooldoelen te halen, maar geïntegreerd en verbonden 

met het echte leven. Sleutelwoorden hierbij zijn samen-

werking en respect.

Monique Sinoo, leerkracht Hogeschool Leiden 

U kunt uw bijdrage storten op Triodosrekening 

21.21.95.050 o.v.v. code 40093201 (Chant’Arize)
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kleuterklas lokaal voor klas 1&2

St-Jansfeest
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BRAzILIë

Circus: Een probaat middel tegen 
afglijden.  Zelfverzekerd, vol vertrouwen kijkt 

Ingrid Nunes Ferreira haar ‘hooggeachte’ publiek in 

de ogen: een honderdtal ouders en kinderen van de 

Novalis Vrije School in Piracicaba. Zij zijn afgekomen op 

een voorstelling van het kindercircus Ponte das Estrelas 

(De Sterrenbrug) uit de Braziliaanse metropool São 

Paulo. Ingrid is met haar veertien collega´s op tournee 

langs een paar middelgrote steden in het binnenland. 

Ze jongleert, acteert en danst als een volleerde artiest. 

Uit alles valt af te lezen: dit is haar circus en haar leven. 

Maar helaas niet voor lang meer. Binnenkort neemt 

Ingrid verplicht afscheid. Wie namelijk de achttien 

passeert moet het stokje overgeven aan een jongere 

kansarme ‘opvolger’ uit de sloppenwijk. Ze vindt het 

jammer, maar tegelijkertijd is ze blij en voldaan met 

wat ze bij het kindercircus geleerd heeft. Elke week, 

minstens vijftien uur, oefenen in een garageruimte in de 

‘favela’ Campo Limpo hebben van haar gemaakt wat ze 

nu is: een jonge zelfbewuste doorzetster, klaar om haar 

maatschappelijke toekomst zelf vorm te geven. Hoe an-

ders was dat, toen de schuchtere Ingrid vijf jaar geleden 

tot het kindercircus toetrad. Ze had er eigenlijk niet veel 

zin in. Het was dat haar oudere broers en zussen haar 

zó pushten. Liever zat ze thuis voor de tv met een zak 

chips of zocht het vertier op straat op. Ingrid: “Ik was 

geen prater. Ik was erg in mezelf gekeerd. Het circus 

heeft me een andere blik op het leven gegeven. Ik ben 

nu communicatief, heb geleerd met anderen samen te 

werken. Iets samen op te bouwen. Wie volhardt, bereikt 

wat hij wil. Die wijsheid neem ik met me mee de rest 

van mijn leven.” Micael Jesus de Oliveira (12) luistert 

aandachtig hoe zijn oudere ‘zus’ het verwoordt. Ja, zó 

voelt hij het ook. Micael zit sinds enkele maanden bij 

het circus. Hij is een van jongsten en fanatieksten. Mi-

cael: ,,Op school maak ik reclame voor het circus, maar 

de meeste klasgenoten snappen niet wat mij bezielt.”

Katrin en Regina, de twee Duitse initiatiefneemsters, 

snappen dat wel. “Het circus helpt sloppenwijkkinderen 

ontsnappen aan een uitzichtloos bestaan. Kinderen 

leren samenwerken, discipline, volharding en zich te 

concentreren. Het project voorkomt dat ze op het ver-

keerde pad raken”. Want drugs en misdaad zijn volgens 

beide vrouwen schering en inslag in Campo Limpo. Ook 

raken veel meisjes op piepjonge leeftijd zwanger en 

gaan veel kinderen in de favela gebukt onder psychi-

sche problemen.

Katrin en Regina runnen het vanuit Duitsland gespon-

sorde circusproject samen met Celia, een Braziliaanse 

geboren en getogen in Campo Limpo. Zij leggen uit dat 

Circo Ponte das Estrelas voortkomt uit een kleinschalig 

opvangtehuis voor baby´s besmet met het aidsvirus. 

Maar met de komst van Aidsremmers konden de meeste 

kinderen eind jaren negentig van de vorige eeuw weer 

terugkeren naar hun families. De behoefte aan een cre-

che bleef evenwel bestaan en zodoende kwam die er. 

“Voor de oudsten wilden we echter iets extra´s doen en 

zo ontstond  het idee van een kindercircus. Voorwaarde 

is wél dat de kinderen naar school gaan. Spijbelaars 

komen niet voor deelname in aanmerking”, verduide-

lijkt het drietal. Wie ´s morgens naar school gaat, kan 

´s middags terecht in de ‘circusgarage’ en andersom. 

Naast het circus krijgen de vijftien deelnemende kinde-

ren lessen in Engels, muziek en tekenen. 

Ingrid en Micael weten niet of het circus hen voor 

afglijden heeft behoed. “Misschien wel”, antwoordt 

Ingrid. Micael denkt dat hij zonder het circus op straat 

zou rondhangen en “ja daar leer je vaak hoe het niet 

moet”, geeft hij ruiterlijk toe. Micael: “Het circus is mijn 

tweede thuis.” Hij glundert als hij het zegt. 

Frans Lindenkamp

Help met uw bijdrage o.v.v. code 9267

Ingrid en Micael
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ISRAëL

Omwenteling in Ein Bustan  Tijdens de 

onderduiktijd hadden leden van mijn familie de door 

de bezetter verboden werken van Rudolf Steiner leren 

kennen, wat tot gevolg had dat mijn moeder me in 

de laatste weken voor de bevrijding naar een door de 

antroposofie geïnspireerde kleuterklas bracht, die in het 

geheim in een huiskamer in Zeist ondergebracht was. 

Een vriendelijke dame, mevrouw van Wettum, die later 

een van de eerste leerkrachten van de heropende 

Haagse Vrije School zou worden, verwelkomde mij. Hier 

zette ik mijn eerste voetstapjes de buitenwereld in. 

Nu, bijna zeventig jaar later, werd ik uitgenodigd in Ein 

Bustan – een kleuterschool, gevestigd in Hilf, een klein 

Bedoeïenendorp in de buurt van Tivon, een groot dorp 

dat zich weelderig uitstrekt over de heuvels van Neder-

Galilea. Er tegenover verrijst het Karmelgebergte. 

De democratische regering van Israël betwist de gelijk-

waardigheid van zijn ingezetenen, wat onder meer blijkt 

uit de verschillende leerprogramma’s voor joodse en 

Arabische scholen. Amir Shlomian en zijn medestanders 

zijn vastbesloten daar verandering in te brengen. Dit 

jaar is Amir voorgedragen voor de Mount Zion Award, 

een internationale prijs voor de vrede. In Ein Bustan, wil 

Amir Shlomian bewerkstelligen dat joodse en Arabische 

inwoners elkaar ontmoeten, elkaars taal leren spreken 

en ondanks de wekelijkse, soms dagelijkse uitwisseling 

van vijandelijkheden en beschietingen, met elkaar leren 

omgaan en elkaar leren waarderen. 

De peuter- en kleuterklas in Hilf, het kleine dorp waar 

iedere morgen joodse en Arabische ouders uit de 

omgeving hun kinderen naar toe brengen, is direct 

herkenbaar: houten meubilair, lichte kleuren, verkleed-

kleren, zelfgemaakt speelgoed, kortom een vrijeschool-

kleuterklas. De ontmoetingsplaats is de speeltuin, de 

‘bustan’, vormgegeven door ouders en leerkrachten. 

Eensgezind hebben zij, in het voor het overige schrale 

landschap, vanuit hun rijke tradities een groeiende en 

bloeiende lusthof geschapen waar het goed toeven is. 

Bij mijn komst aan het eind van de ochtend spelen de 

kinderen in de zandbak in de schaduw van olijfbomen 

bij een zinderende hitte van boven de dertig graden.

Ik kom als geroepen. Kort na mijn aankomst worden de 

kinderen in het Arabisch en Ivriet bijeengeroepen om 

hun handjes bij de buitenkraan te komen wassen. Het 

is de gewoonte dat de kleuterjuf na het wassen die kin-

derhandjes allemaal afdroogt ter ere van de komst van 

de Shabbat, die daarna binnen feestelijk gevierd wordt. 

Het toeval wil, dat ik uit Nederland als cadeau twee 

mooi bedrukte frotté handdoeken heb meegebracht. 

Mij valt de eer te beurt al die poezelige handjes en 

vingertjes, variërend tussen olijfkleurig, bruin, sproetig, 

zwart en wit, te mogen afdrogen en te kijken in de ogen 

van die aandachtige gezichtjes. Plotseling weet ik: ik 

ben hier getuige van een grootse omwenteling waar 

mensen in het verborgene aan werken. 

Ein Bustan wordt momenteel bedreigd met sluiting. 

Hierbij doe ik een beroep op een ieder die dit artikel 

leest om Ein Bustan te hulp te schieten, zodat zij het 

gebouw kunnen aanpassen aan de nieuwe eisen die de 

regering stelt. 

valentine Cornelius 

U kunt helpen door uw bijdrage te storten op 

rekening 21.21.95.050 o.v.v. code 90093737, Ein 

Bustan
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samen feestvieren in Ein-Bustan
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te zijn, samen te spelen, samen te eten en in een rustig 

tempo te leren over de wereld om hen heen. De vrije-

schoolpedagogie is voor ons dé manier om een goede 

basis voor onze kinderen te garanderen. 

 In een oud lagere schoolgebouw dat al jaren leeg 

stond krijgt de school enkele klaslokalen ter beschik-

king. Met een paar kleine ingrepen kunnen de ruimtes 

aangepast worden en geschikt gemaakt voor een 

vrijeschoolkleuterklas. Zo hebben we een houten vloer 

nodig, er moet geschilderd worden, er moet een was-

bak komen in het lokaal en we hebben een kindertoi-

letruimte nodig. Ook zouden we in de toekomst graag 

een keuken maken die geschikt is voor de kinderen. Een 

klassenhulp van buiten is in een later stadium één van 

onze prioriteiten. 

PORTUGAL

Een droom wordt werkelijkheid  Een 

groep ouders van verschillende nationaliteiten met 

kinderen in de leeftijd van 0 tot zes jaar oud begint in 

oktober een vrijekleuterschool in Barril de Alva ,in de 

streek Beira Serra in Midden-Portugal. Initiatiefneem-

sters van het project zijn de Nederlandse Rosalinde 

Schön die in Haarlem de vrijeschool volgde en de 

Portugese Helena Monteiro en Teresa Leite.

Er is een Portugese vrijeschoolkleuterjuf gevonden en 

ouders zullen ieder telkens één dag per week de rol van 

assistent op zich nemen. We hopen dat de school uit zal 

groeien tot een lagere school. De school krijgt de naam 

Caracol ao Sol, wat slak in de zon betekent. We willen 

rustig starten en gestaag groeien. 

Waarom we een vrijeschool starten? Omdat we zien 

dat het noodzakelijk is voor onze kinderen om samen 

op de markt reclame maken voor de school



We hopen dat er mensen zijn die met een kleine bijdra-

ge ons project willen steunen om de school klaar te ma-

ken voor de opening. We hebben een vereniging zonder 

winstoogmerk opgericht en zijn een actie gestart om 

donaties te ontvangen. Andere inkomsten halen we 

uit de verkoop van onze zelfgemaakte producten zoals 

lavendelzakjes, druivensap, gehaakte dekentjes die we 

verkopen op de lokale markten in de buurt. 

Door creatieve en positieve oplossingen te bedenken, 

hulp te vragen aan de gemeenschap om ons heen en 

gebruik te maken van de kwaliteiten van de ouders zelf, 

hopen we een goede start te maken. 

De ouders betalen een maandelijkse bijdrage om het 

salaris van de lerares en de water- en energierekening 

te kunnen betalen. Deze bijdrage is zo laag mogelijk en 

inkomensafhankelijk aangezien de meeste ouders hier 

weinig inkomen hebben. We reserveren ook een plek 

voor een gezin zonder inkomsten en geven op deze 

manier de kans aan alle gezinnen om mee te doen. 

De lerares verhuist met haar gezin vanuit Lissabon naar 

onze regio. Zij is nog bezig aan het laatste jaar van haar 

opleiding. Aangezien ze nog niet klaar is met haar stu-

die en nog geen ervaring heeft voor de klas, hebben wij 

voor de pedagogische ondersteuning contact gezocht 

met Nederland. Daar hebben we een gepensioneerde 

vrijeschoollerares bereid gevonden onze kleuterjuf dit 

schooljaar in de herfst en de lente een aantal weken te 

komen begeleiden. Voor haar reiskosten (twee of drie 

keer per jaar ongeveer driehonderd euro) zijn we op 

zoek naar donateurs. Hulp hierbij stellen wij zeer op 

prijs. Het zou een belangrijke bijdrage leveren aan het 

van start gaan van ons schooltje. Kom op bezoek en zie 

zelf hoe we werken en steun ons door lid te worden van 

onze vereniging voor € 36 per jaar of door een donatie 

te doen. Zie ook www.caracolaosol.org of volg ons op: 

www.facebook.com/jardimcaracolaosol 

Hartelijk dank! Obrigada! 

Rosalinde Schön

Uw bijdrage is zeer welkom op Triodosrekening 

21.21.95.050 onder vermelding van code Cara-

col: 40093232
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Rosalinde, Helena en Theresa met kinderen
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THAILAND

De Fah-Kwang School, een nieuwe 
loot aan de stam  Thailand is het enige land 

in ZO-Azië, dat geen koloniaal verleden kent. Het land 

is niet door westerse overheersers in contact gekomen 

met het Christendom, zoals Indo-China (Vietnam) door 

Frankrijk of de Filippijnen door Spanje. Thailand is door 

de tijd heen een Boeddhistisch land gebleven. Maar ook 

zonder christelijke traditie kunnen er Waldorfscholen 

ontstaan: antroposofie en boeddhisme blijken zeer goed 

samen te gaan. Gedurende mijn reis als portefeuil-

lehouder heb ik prachtige voorbeelden gezien hoe de 

boeddhistische levenswijze door de Waldorfscholen 

werd opgenomen. 

In Thailand bestaan Waldorfscholen sinds 1996. Twee 

scholen staan in Bangkok: de Panyotai school en de Tri-

pat school (voorheen Tridhaksa). Beide zijn uitgegroeid 

tot een volledige school met rond de respectievelijk 

driehonderd en tweehonderd leerlingen. Het IHF heeft 

in de beginfase deze scholen gesteund. Ook is door 

het IHF de Asian Teacher Training (ATT) opgericht, een 

training voor leerkrachten uit de hele Aziatische regio, 

met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. 

Aanvankelijk bood de Tridhaksa school onderdak aan 

deze training. De ATT bleek echter zo’n succes dat 

naar een grotere locatie in Bangkok moest worden 

uitgeweken. Nu na tien jaar en met meer dan honderd 

deelnemers kan de ATT zichzelf onderhouden. Jaarlijks 

dragen ook Nederlandse leerkrachten nog steeds bij 

aan de training.

Sinds kort is een derde school opgericht in Chiang Mai, 

zevenhonderd kilometer ten noorden van Bangkok. 

Zoals zo vaak is deze school ook ontstaan uit een 

persoonlijk initiatief: Jao, haar volledige naam is Vacha-

rawan Petcharabul, zocht een goede plek voor de op-

voeding van haar kinderen. Ze was stewardess bij Thai 

Airways, kwam in aanraking met de Waldorf-educatie 

kleuterklas van Fah-Kwang School



en raakte erdoor gegrepen. Ze volgde in 2006 de cursus 

van de ATT in Bangkok en ontmoette daar Ae Rawinas, 

die toen als tolk verbonden was aan de training. Ze 

ontdekten dat ze beiden afkomstig waren uit Chiang 

Mai en begonnen een vruchtbare samenwerking. In 

2007 werd gestart met de Fah Kwang School (letterlijk 

“de hemel is wijds”). Eerst een crèche, gevolgd door 

een kleuterschool. Jao besloot in 2010 haar beroep bij 

Thai Airways op te geven en zelf kleuterjuf te worden. 

Ze nam deel aan de Kindergarten teacher training in 

Bangkok onder leiding van Renate Long-Breipolh. In 

2011 is gestart met de lagere school.  

Rawimas is een actieve, zeer betrokken vrouw van vijf-

tig jaar, die op een liefdevolle en democratische manier 

de school leidt in overleg met een kleine hechte groep 

leerkrachten en ouders. Er is een hoge mate van ouder-

betrokkenheid en participatie bij schoolactiviteiten. 

Rawimas, van huis uit apotheker, zet zich nu volledig in 

voor de Waldorfscholen in Thailand. Ook de organisatie 

van de ATT heeft zij op zich genomen. 

Binnenkort wordt begonnen aan de bouw van een 

nieuwe school aan de rand van Chiang Mai. De grond, 

waarop de huidige gebouwen staan, is door de eige-

naar opgeëist. Hij wil het verkopen voor uitbreiding van 

Chiang Mai. De twee gebouwen zouden echter sowieso 

snel te klein worden, want Rawimas en Jao verwachten 

een flinke groei. Bijdragen voor de nieuwbouw zijn 

gewenst, maar Rawimas vraagt vooral steun van het 

IHF bij de kwaliteitsontwikkeling van de school: bij-

voorbeeld coaching on the job uit Nederland of Thaise 

leerkrachten in de gelegenheid stellen de ATT-cursus te 

volgen.

Bert Harms

U kunt u bijdrage aan de scholen van ZO Azië 

overmaken o.v.v. code 9349
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Bert in gesprek met Rawimas (l) en Jao®
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PORTUGAL

Het mes snijdt aan twee kanten  In de 

rOndbrief van Najaar 2012 heeft u kunnen lezen dat er 

behalve aan geld ook veel behoefte is aan contact met 

andere vrijescholen. Het gevoel een onderdeel te zijn 

van een wereldwijde Vrijeschoolbeweging geeft leraren, 

ouders en leerlingen moed om in vaak moeizame 

omstandigheden door te gaan. Een tiende klas van de 

vrijeschool in Groningen reisde naar Portugal om daar 

te helpen. 

In het schooljaar 2011-2012 ben ik met collega’s, 

waaronder Anton Klein, naar Dornach getogen voor de 

wereldconferentie van vrijeschoolleraren. Het was een 

inspirerende week met vele bijzondere ontmoetingen. 

Het inspireerde mij tot plannen voor de eindreis met mijn 

tiende klas. Samen met Anton, die zich via het Interna-

tionale Hulpfonds inzet voor vrijescholen in Portugal, 

kwamen we uit op een plan om tijdens de eindreis de 

Escola Livre do Algarve te bezoeken en hulp te bieden.

De klas was meteen enthousiast. Helaas was er binnen 

onze school net een reorganisatie op gang betreffende 

de invulling van de schoolreizen en ons plan werd 

afgekeurd. De leerlingen besloten zich daar niet bij neer 

te leggen en schreven een brief waarin zij hun motivatie 

uitspraken om juist deze reis te maken. Het uiteindelijke 

resultaat was dat de leerlingen de reis toch mochten 

maken op voorwaarde dat ze het geld ervoor zelf bijeen 

zouden brengen.

Vol vuur gingen de leerlingen aan de slag. Er werd 

eten gekookt en verkocht in de pauzes, hout gehakt en 

een appeltaartactie gestart. Auto’s werden gewassen, 

kunstwerken gemaakt, tuinen opgeknapt en statiegeld-

klas 10 Parcival School Groningen

Op school geleerd, nu gewoon gemaakt.



60de rOndbrief  najaar 2013

w
es

t-e
ur

op
a

flessen verzameld. Het doel van de klas was om naast 

het geld voor de reis en de uitstapjes ook te sparen 

voor de materiaalkosten voor de klussen in Portugal. 

Toen Anton vertelde dat de ouders van een leerling op 

een andere vrijeschool in Portugal het schoolgeld niet 

meer konden opbrengen, vergrootte de klas de actielijst 

om ook daarbij te helpen. Vol trots kan ik zeggen dat 

mijn klas zo hard gewerkt heeft dat al het benodigde 

geld ruimschoots bij elkaar gebracht werd en dat er aan 

het eind nog duizend euro geschonken kon worden aan 

de andere school, de Escola do Malhão.

Eind juni reisden we af en kwamen tijdens de viering 

van het Sint-Jansfeest op het schooltje aan waar we 

hartelijk ontvangen werden. Voor mijn mentorleerlingen 

was het heel speciaal om te zien hoe in Portugal dit 

jaarfeest heel herkenbaar voor hen wordt gevierd. De 

volgende dag werd duidelijk wat er allemaal gedaan 

moest worden: een raster maken op een buitenmuur 

zodat die mooi begroeien kon, een kast met vakken 

voor de spullen van de kinderen, een boekenkastje voor 

de vierde klas en een opknapbeurt voor de ‘paard en 

wagen’ bij de school. Ook moest er nog een greppel 

gegraven worden voor de afwatering van het regen-

water. Ze kregen het allemaal voor elkaar. Het was 

zo bijzonder te ervaren dat wat je op school leert bij 

houtbewerking of Engels, zomaar ingezet kan worden 

op een plek ver weg. 

Onze grote held in Portugal is was Vitor, vader van twee 

leerlingen van de school, een ware levenskunstenaar 

en inspirator. Hij was degene die aangaf wat er moest 

gebeuren en hoe het werk verdeeld kon worden. Mijn 

leerlingen mochten zijn huis, dat rijkelijk versierd is met 

zijn mozaïekkunst, bezoeken en sinaasappels plukken in 

zijn boomgaard.

Het was een geweldige week waarin iedereen hard 

gewerkt heeft, maar ook intens genoten. Er werd veel 

gezien, er is veel gelachen en we zijn ons gaan reali-

seren dat hulp krijgen en hulp bieden een verrijking is 

voor beide kanten.

Obrigada Portugal!

Pien Huininga, mentor tiende klas praktische 

stroom Parcivalschool, Groningen

met Vitor aan het werk

met Vitor aan het werk
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Teken voor de Toekomst  Bijna nergens ter 

wereld bestaat voor vrijescholen de luxe van overheids-

subsidie zoals wij die kennen. Met de Solidariteitsactie 

willen wij zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid 

stellen om toch vrijeschool onderwijs te volgen. Deze 

vorm van fondswerving blijkt heel positief te werken, 

omdat er een constante bron van inkomsten ontstaat 

waardoor de leerkrachten, kinderen en ouders in de 

Gilad is zes jaar en zit 

sinds 2012 op Vrije kleuter-

school ein Bustan in Kyriat 

Tivon, Israël. Het is een 

vriendelijk, vrolijk en open 

kind dat heel nieuwsgierig 

is en alles onderzoekt. Hij 

kan goed luisteren en hij weet goed wat hij wel en niet 

wil. Zijn grove motoriek is prima ontwikkeld. Hij houdt 

van wandelen in de natuur, van graven in de tuin, van 

rennen en van allerlei andere energieke spelletjes, maar 

hij kan ook heel rustig zitten spelen en zich daarop 

concentreren. Geconfronteerd met een ‘probleem’ 

probeert hij altijd een oplossing te vinden. Het feit 

dat zijn vader weg is gegaan heeft hem wel onzeker 

gemaakt. Zijn moeder is Joods en werkt als assistente 

bij een dierenkliniek en verdient te weinig om het hele 

schoolgeld te betalen. 

Taukheer is een intel-

ligente, dove jongen van 

dertien jaar uit India. Op 

school werd hij genegeerd 

door de juffen en gepest 

door de kinderen. Nu is hij 

in Nanhi Dunya en daar 

is hij helemaal opgebloeid. 

Maar omdat zijn ouders 

te ver weg wonen en te arm zijn om hem te halen en 

brengen, moet hij intern zijn. Voor zijn eten, schoolspul-

len, schoolgeld en ook naschoolse ‘vocational training’, 

zoekt Nanhi Dunya sponsoring. 

Nikolka is vier en 

gaat sinds september 

2012 met veel plezier 

naar de vrije Kleu-

terschool Studnicka 

in Košice, Oekraïne. 

Zij speelt graag en is 

creatief. Miska, haar jongere zusje wil het komend jaar 

ook heel graag naar de vrijeschool. De kinderen komen 

uit een harmonisch en veilig gezin. Hun moeder heeft 

medicijnen gestudeerd en is met ‘moederschaps’ verlof. 

Zij krijgt tijdens dit verlof een uitkering van € 760. De 

moeder is als vrijwilliger actief bij de boekenclub van 

het A-centrum dat vrouwen bewust en actief voorbe-

reidt op het moederschap. De vader van Nikolka en 

Miska studeert, maar heeft geen studiebeurs en helaas 

ook geen werk. Als tegenprestatie voor het ontbrekende 

schoolgeld doet hij klusjes op school.  

solidariteitsactie

projecten zich gewaardeerd en erkend voelen door 

betrokken mensen in het buitenland. 

Met de Solidariteitsactie kunt u buitenlandse vrijescho-

len steunen door het schoolgeld te betalen voor kinde-

ren van weliswaar onvoldoende draagkrachtige, maar 

vaak erg gemotiveerde ouders. Het geld gaat naar het 

kinderfonds op de school. Ook individuele peetschap-

pen zijn mogelijk via dit Solidariteitsfonds.
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Tara en Yasmin zijn tweelingzusjes. Zij zitten 

in de jongste kleutergroep van vrijeschool ein Bustan, 

in Kyriat Tivon, Israël. Tara is een gevoelig meisje. Ze 

houdt van regelmaat en vaste rituelen. Ze tekent en 

danst graag en ze kan heel lang geconcentreerd spelen. 

Yasmin kan bijna geen minuut stilzitten. Ze is een pittig 

kind dat graag buiten speelt. Ze is intelligent en kan 

zich al heel goed in taal uitdrukken. Hun joodse moeder 

is herstellende van kanker, hun vader is een Bedoeïen 

en moslim. Hij werkt bij de gemeente. De kinderen 

hebben een zusje van tien. Het gezinsinkomen is niet 

toereikend om het hele schoolgeld te betalen. 

 

Jasmine is zeven 

jaar oud en zit nu 

voor het tweede jaar 

op de vrijeschool 

escola Livre do 

Malhão in Tavira, 

Portugal. Ze is een 

lief meisje dat goed kan leren en heel creatief is. Ze 

vindt het heel fijn op de Malhão School. Jasmine heeft 

een zusje van tien en een grote broer van twaalf jaar 

oud. Hun ouders zijn vanaf het allereerste begin bij de 

school betrokken. De leefomstandigheden van de fami-

lie is dramatisch veranderd sinds de zaak van Jasmine’s 

vader vier jaar geleden failliet ging door de kredietcrisis. 

Daarbij verloren ze al hun bezittingen, ook hun huis. 

Zij kampen nu met een grote schuldenlast. De vader is 

sindsdien werkloos en van het salaris van de moeder 

gaat een derde op aan schuldaflossing zodat ze onmo-

gelijke het schoolgeld voor Jasmine kunnen betalen.  

Teresa is tien jaar en 

zit op de escola do Mal-

hão in Tavira, Portugal. 

Teresa is een kind dat 

hoge eisen aan zichzelf 

stelt en erg gehecht is 

aan structuur. Sinds zij op de vrijeschool zit, voelt ze zich 

een stuk gelukkiger omdat er hier ook tijd is voor spel 

en creativiteit. Ze vindt toneelspelen heel leuk en wil la-

ter graag iets in die richting gaan doen. Ze is vriendelijk, 

neemt graag de leiding en houdt van verhalen en van 

de natuur. De moeder is alleenstaand. Teresa heeft twee 

broers, de oudste daarvan studeert aan de universiteit. 

Door de economische situatie in Portugal is er sterk be-

zuinigd op het amtenarensalaris van de moeder. Zonder 

hulp kan Teresa niet op de vrijeschool blijven. 

Ulf is zes jaar. Hij 

zit op de Escola do 

Malhão, vrijeschool 

in Tavira, Portugal, 

waar ook zijn twee 

zusjes op zitten. Het 

is een levendige en 

onafhankelijke jongen. Hij houdt van tekenen, van hut-

ten bouwen en ook helpt hij graag in de tuin. 

Na drie jaar vrijekleuterschool is hij aanvankelijk naar 

een openbare pre-school gegaan omdat het gezin het 

schoolgeld van de vrijeschool niet kon betalen. Maar 

omdat Ulf een heel creatief kind is, bleek al spoedig dat 

hij sterk leed onder het gebrek aan stimulerend onder-

wijs daar. Jong als hij is, weigerde hij nog langer naar 

school te gaan. Zijn moeder is een van de medeoprich-

ters van de vrijeschool. Zonder financiële hulp kan Ulf 

niet naar de vrijeschool. 

 

Noam is vier jaar en zit 

op de vrijekleuterschool 

van ein Bustan in Kyriat 

Tivon, Israël. Het is een 

gevoelig maar ook heel 

energiek kind, lief en erg 

creatief in zijn spel. Hij kan 

met iedereen goed opschieten, hij houdt van tekenen, 

koken en bakken. Zijn Joodse familie woont in de 

buurt van Tivon, waar zijn vader als leerkracht aan de 

vrijeschool van Ein Bustan werkt. Hij verdient daarmee 

te weinig om het volledige schoolgeld te betalen.  
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donaties

Wat kunt u doen?
•  U kunt een bijdrage storten voor een specifiek pro-

ject (o.v.v. de code)

• Of voor de algemene middelen 

•  U kunt denken aan een legaat ten behoeve van het 

IHF. 

•  U kunt de Solidariteitsactie steunen door een 

bedrag te storten op onze rekening o.v.v. code 9370, 

Solidariteitsactie. Dit geld gaat naar het kinderfonds 

van de school van uw keuze. Hieraan is geen peet-

schap verbonden.

• U kunt peet worden en - voor langere tijd - het 

schoolgeld voor een kind betalen. U krijgt via het IHF 

de naam en een korte beschrijving van het kind met 

een foto en eens per jaar een kort verslag van z’n 

ontwikkeling. 

N.B.1: Omdat niet iedereen het volledige schoolgeld 

kan betalen (de bedragen liggen tussen € 25 en € 250 

per maand) bestaat ook de mogelijkheid een peetschap 

met anderen te delen. 

N.B.2: Voor scholen is het vaak heel moeilijk iemand 

vrij te maken die de administratie van de peetschappen 

bijhoudt. Wij hopen dat u er begrip voor hebt als de in-

formatie over de kinderen eens niet zo vlot binnenkomt.

N.B.3: Geef altijd duidelijk aan voor hoeveel jaar u een 

peetschap wilt. In principe gaan we ervan uit dat u voor 

langere tijd peet wordt. Stoppen met een peetschap kan 

alleen door schriftelijke opzegging bij het secretariaat 

van het IHF. 

Hebt u over een van de mogelijkheden een vraag, neem 

dan contact op met het secretariaat.

Stuur de ingevulde machtigingkaart in een gefrankeerde 

envelop naar:

Internationaal Hulpfonds 

De Paal 1-6

1351 JA Almere

Wilt u de rOndbrief ook of enkel via e-mail ontvangen? 

laat het ons even weten via info@internationaalhulp-

fonds.nl

Giften aftrekbaar  Wist u dat uw giften vol-

ledig aftrekbaar zijn met een notariële schenkingsactie? 

U moet dan vijf jaar lang een vast bedrag aan het IHF 

schenken. U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag. 

Het IHF neemt de notariskosten voor zijn rekening. 

Interesse? Neem contact op met het secretariaat. 

Contact  Telefonisch kunt u het IHF elke woensdag 

van 9.00 tot 17.00 uur bereiken. Op andere dagen kunt 

u een boodschap inspreken. : tel: 06 2697 2310 en  

e: info@internationaalhulpfonds.nl of secretaris@

internationaalhulpfonds.nl

Kijk ook eens op onze website voor meer informatie 

over ons en al de projecten die wij ondersteunen:

www.internationaalhulpfonds.nl

PR  Help ons het IHF bekend te maken onder een 

groter publiek.

Artikelen uit de rOndbrief mogen worden gekopieerd 

onder vermelding van de bron en gebruikt worden bij 

acties, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum of 

verjaardag. Ook kunnen artikelen, extra exemplaren van 

de rOndbrief en informatie- en pr-materiaal, worden 

aangevraagd bij het secretariaat.

Contactpersoon op een vrijeschool  
Heel graag komen wij in contact met vrijeschoolouders 

of leraren die op ‘hun’ school de contactpersoon voor 

ons kunnen zijn. Neem contact op met PR functionaris 

Liard Kranen pr@internationaalhulpfonds.nl

Triodosbank 21.21.95.050

IBAN code: NL03 TRIO 0212 1950 50

BIC: TRIONL2U

ING bank 38 92 918

IBAN code: NL 81INGB0003892918 

BIC: INGBNL2A

Kamer van Koophandel 30167248



Te koop bij het Internationaal Hulpfonds

POPPeN:  BRUIN * WIT * GROOT * KLeIN
 GezINNeTJeS vOOR HeT POPPeNHUIS

met opa en oma
ALLe FIGUReN vOOR De KeRSTSTAL

ALLeRLeI  vINGeRPOPJeS
KALIMBA’S - KAARSeN - KUNSTKAARTeN

SIeRADeN - TASSeN
BOeK:  vRIJeSCHOOLPeDAGOGIe IN De WeReLD

Overzicht van vrijescholen met prachtige 
foto’s (engels of Duits)

eURITMIeTJeS eN SLOFJeS vAN LeeR
in diverse tinten leverbaar 

in de maten 28 t/m 45
DvD: UBUNTU WALDORF IKAPI 

vAN MICHAeL LOveMORe
Over het vrijeschool onderwijs in zuid-Afrika

voor prijzen en bestellingen zie 
onze website 

www.internationaalhulpfonds.nl

Machtigingskaart
Dhr./Mevr  …………………………………………..............…….  E-mail………........…………………………………...........…..
Adres…………………………………………………..............….  Tel. ………………........………………………………………
Postcode/Plaats…………………………………………..………………………………......................………...………………….

 q machtigt het IHF af te schrijven van bank/girorekening:.…………………………….................................................……………
 q éénmalig  q per maand   q per kwartaal   q per half jaar  q per jaar
    een bedrag van € ……………. (minimaal € 10) voor 
 q een donateurschap (minimum bijdrage € 20 per jaar incl. de rOndbrief) 
 q een door het IHF te bepalen project
 q voor project: ………………………….…….................… in (land): …………..……………..code: ………............…………..
 q het Solidariteitsfonds in... …………..………………………………………....................................……..………..(land/school)
 q een (deel-)peetschap in ……………………………………………………...............................…….…………….(land/school)
 q wil graag informatie ontvangen over het IHF
 q wil graag informatie ontvangen over een (deel-)peetschap
 q wil graag het jaarverslag van het IHF ontvangen
 q wil graag éénmaal gratis de rOndbrief ontvangen

Door een incassomachtiging blijven de transactiekosten zo laag mogelijk. U kunt uw machtiging te allen tijde intrekken door dit schriftelijk te 

melden aan het IHF en u kunt altijd binnen 56 dagen na afschrijving uw bank opdracht geven het bedrag terug te boeken op uw rekening.

Datum: ..................................................... Handtekening: ......................................………………………….……………………..…



   Ruimte voor opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internationaal Hulpfonds 
Triodosbank 21.21.95.050 
IBAN code: NL03 TRIO 0212 1950 50  
BIC: TRIONL2U 
ING bank 38 92 918 
IBAN code: NL 81INGB0003892918 
BIC: INGBNL2A

De Paal 1-6
1351 JA Almere

Circo Ponte das Estrelas


