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In de rççndbrief doet het Hulpfonds tweemaal per jaar verslag van de
ontwikkeling van initiatieven en projecten die door het IHF gesteund wor-
den. Er wordt melding gemaakt van de activiteiten die worden onderno-
men om deze initiatieven te helpen maar ook van de ontwikkelingen
binnen de eigen organisatie.
Omdat de projecten niet of nauwelijks gesubsidieerd worden, hoopt het
Internationaal Hulpfonds uw interesse ervoor te wekken en doet het een
beroep op uw vrijgevigheid. Hun voortbestaan hangt in hoge mate af van
financiële steun uit het buitenland.
Artikelen uit de rççndbrief mogen worden gekopieerd onder vermelding
van de bron en gebruikt worden bij acties, bijv. ter gelegenheid van een
jubileum of verjaardag. Ook kunnen artikelen, extra exemplaren van de
rççndbrief en informatie- en pr-materiaal, worden aangevraagd bij het
secretariaat.

Giften en de inkomstenbelasting: voor hetzelfde geld meer steun
Met uw giften levert u een zeer welkome bijdrage aan het werk van het
Internationaal Hulpfonds. Voor hetzelfde geld zou u het IHF nog beter
kunnen steunen. Met een notariële schenkingsakte wordt uw donatie vol-
ledig aftrekbaar voor de belasting. Zonder een dergelijke akte zijn giften
namelijk alleen aftrekbaar voor zover deze hoger zijn dan de drempel van
1% van uw inkomen. Voorwaarde is dat u vijf jaar lang een vast bedrag
aan het IHF schenkt. Uiteraard bepaalt u zelf de hoogte van dat bedrag. 
De notariskosten kan het IHF voor z’n rekening nemen omdat met onze 
notaris een gereduceerd tarief overeengekomen is.
Interesse? Neem contact op met het secretariaat.

Uw laatste wil: Wilt u de wereld iets goeds nalaten? 
Denk dan eens aan het Internationaal Hulpfonds. Hebt u vragen over het
beschrijven en vastleggen van een legaat, wilt u hulp hierbij of stelt u een
gesprek over de mogelijke bestemmingen van uw geld op prijs? Neem
dan contact op met het secretariaat. 

foto voorkant: Nederland, Geert Groote College Amsterdam: In de

strijd voor Aramitan

foto achterkant: Nederland, Geert Groote College Amsterdam:

Nummer 1, met de meeste kilometers voor Aramitan: Ruby ! 

Te bestellen: ENGELEN SCHILDERING

Geïnspireerd op de ‘ongedrukte passage’ uit
‘Allgemeine Menschenkunde’ van Rudolf Steiner
Geschilderd door Catherine van Alphen

Afdrukken van deze schildering worden verkocht
ten bate van studenten van het Centre for Creative
Education (CCE), een opleidingsinstituut voor
vrijeschoolleerkrachten in Kaapstad, Zuid-Afrika

Grootte A2 formaat of A4 formaat
Prijs € 30 en € 12,50 resp. (excl. portokosten) 
Code 99911
Bestellingen Internationaal Hulpfonds
T 06 26972310
E info@internationaalhulpfonds.nl

Voor een goede indruk van de schildering zie onze website
www.internationaalhulpfonds.nl



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)

BOEK: THE ROAD TO MALABA 
A Tale of Destiny and Identity van Otto Koene 

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

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

� machtigt het IHF af te schrijven van bank/girorekening:
� éénmalig    � per maand    � per kwartaal    � per half jaar    � per jaar
een bedrag van € (minimaal € 10) voor 

� een donateurschap (minimum bijdrage € 20 per jaar incl. de rççndbrief ) 
� een door het IHF te bepalen project
� voor project: in (land): code:
� het Solidariteitsfonds in (land/school)
� een (deel-)peetschap in (land/school)

� wil graag informatie ontvangen over het IHF
� wil graag informatie ontvangen over een (deel-)peetschap
� wil graag het jaarverslag van het IHF ontvangen
� wil graag éénmaal gratis de rççndbrief 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:

Machtigingskaart
�
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Vlak voor de herfstregens begonnen mochten we ons nog even
een week koesteren in het warme zonnetje van een heuse Indian
summer. Het leek of alles zijn adem inhield. Na de grillige lente-
en zomermaanden die ons heen en weer slingerden tussen 
venijnige kou, extreme hitte en grijze gietregens waar geen einde
aan leek te komen, konden we nog even kracht opdoen.
De nieuwspagina’s van de kranten waren in een zelfde teneur
gezet. Veel boze artikelen tegen graaiers en snaaiers en vooral
tegen de onsympathieke bezuinigingen die we elke dag gepresen-
teerd kregen. Maar naast de sombere toekomstvoorspellingen
waren er ook inspirerende stukken over nieuwe initiatieven, over
innovaties in de richting van duurzaamheid, over de waarde van
kunst boven geld. 
Ook in deze editie van de rççndbrief staan succes en wanhoop
naast elkaar. De vrijeschool in Windhoek, Namibië, wordt door de
minister van onderwijs uitgeroepen tot de beste school in het
land, een voorbeeld voor andere scholen. Het tegendeel zien we
in Georgië, waar de vrijeschool in 2010 weliswaar het predicaat
‘beste openbare school’ kreeg - met oorkonde en al - maar waar
de overheid deze snelst gegroeide vrijeschool van Oost-Europa,
die al enige jaren uitstekende twaalfdeklas leerlingen aflevert, nu
de das probeert om te doen. 
We hopen dat onze donateurs zich laten inspireren door de men-
sen die zich niet laten ontmoedigen, maar zich schrapzetten en de
tegenslagen het hoofd bieden. 



ç
Bijna nergens ter wereld bestaat voor vrijescholen de luxe van overheidssubsidie 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 projecten
zich gewaardeerd en erkend voelen door betrokken mensen in het buitenland. 
Met de Solidariteitsactie kunt u buitenlandse vrijescholen steunen door het schoolgeld te betalen voor kinderen van weliswaar onvol-
doende draagkrachtige, maar vaak erg gemotiveerde ouders. Het geld gaat naar het kinderfonds op de school. Ook individuele peet-
schappen zijn mogelijk via dit Solidariteitsfonds.

Teken voor de Toekomst

de rççndbrief  najaar 2011

Solidariteitsactie

21

so
li

da
ri

te
it

sa
ct

ie

Wat u kunt doen: 
1. 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. 

2. 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 peetschap verbonden.

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 informatie 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. 

Dit jaar zijn er - misschien door de kredietcrisis - heel veel aanvragen binnen gekomen. Van nieuwe scholen in Portugal en Israël, maar
natuurlijk ook van diverse scholen in Zuid-Afrika en Kenia (m.n. voor Masai kinderen) en van diverse scholen in Latijns-Amerika. In
Namibië en Tanzania wachten vooral heel veel weeskinderen op een peet die hun schoolgeld wil betalen. Hieronder een selectie uit de
foto’s en beschrijvingen van kinderen die we toegestuurd kregen.

Alice is drie jaar. Ze zit op de Waldorf
Kindergarten Jardim de Romã in Sintra,
Portugal. Ze is sociaal, sterk en vlug en wil
alles graag zelf doen. Ze houdt van zingen
en dansen en ze voelt zich helemaal thuis
in de kleuterklas. Haar ouders zijn geschei-
den en van haar salaris kan haar moeder
maar een deel van het schoolgeld betalen.
Wie helpt?

Andalib is vijfenhalf en zit op de Waldorf
Kindergarten Ein Bustan in Hilf, Israël.
Ze heeft een sterk karakter, is lief en zorg-
zaam en zingt, tekent en speelt graag. Ze is
heel muzikaal en kunstzinnig. Zij woont in
het Bedoeïenendorp Hilf, haar vader is
monteur en haar moeder huisvrouw. Het
gezinsinkomen is te klein om het hele
schoolgeld te betalen. 

Christian is vier en zit op de Waldorf
Kindergarten Hviezdicky in Bratislava,
Slowakije. Het is een vrolijk joch, dat graag
met zijn vriendjes buiten speelt en dol is op
dieren. Ook helpt hij heel graag in de tuin.
Zijn ouders zijn gescheiden en zijn moeder
die euritmiste is aan de Waldorfschool in
Bratislava, kan slechts de helft van het
benodigde schoolgeld betalen. Wie helpt?

Daiane is 14 en zit op de Aitiara Waldorf
School in Botocatú, Brazilië. Hoewel het
een opgewekt meisje is, heeft ze het vaak
moeilijk omdat ze zich gauw buitengeslo-
ten voelt en hoewel ze soms fantastische
goed werkt, maken haar familieomstandig-
heden het soms onmogelijk om zich te con-
centreren. Haar moeder probeert zo goed
mogelijk voor een inkomen te zorgen maar
kan niet het hele schoolgeld betalen.

Garnet-John is 11 jaar en zit in de 5e klas
van de Waldorf School in Windhoek,
Namibië, waar hij inmiddels probleemloos
Duits geleerd heeft. Het is een intelligente
jongen, dol op boeken en encyclopedieën
en ‘s avonds leest hij graag verhalen voor
aan het hele gezin. Na het overlijden van
zijn vader, staat zijn moeder echter alleen
voor de zorg van Garnet-John en haar
andere twee kinderen.

Johnatan is 16 en zit op de Aitiara
Waldorf School in Botucatú, Brazilië. Hij
heeft veel fantasie en is goed in de kunst-
vakken. Het is een openhartige, vlijtige en
hulpvaardige leerling die goed met zijn
klasgenoten kan opschieten. Zijn werk ziet
er altijd goed uit. Zijn vader werkt als bio-
dynamische boer en ook zijn moeder werkt.
Toch is hun inkomen niet groot genoeg om
het hele schoolgeld te betalen.
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Lulutho is 14 jaar. Ze zit in
klas 8 van de Stellenbosch
Waldorf School, in
Stellenbosch, Zuid-Afrika. Ze
werkt hard en kan goed over-
weg met haar klasgenoten.
Haar moeder is lerares en haar
vader volgt een bijscholing tot
timmerman. Verder proberen
de ouders bij te verdienen met
het verkopen van elektriciteit.
Zelf is ze ambitieus en wil later
een eigen bedrijf starten. Wie
helpt haar vast op weg?

Mahmud is in mei drie gewor-
den. Hij zit samen met zijn een
jaar jongere broertje Saad op
de Waldorf Kindergarten Ein
Bustan, in Hilf, Israël. Hij is
intelligent en wil graag weten
hoe de dingen in elkaar zitten. 
Hij kan soms heel koppig zijn.
Zijn vader is taxichauffeur en
zijn moeder invalleerkracht.
Toch verdienen zij niet genoeg
om het hele schoolgeld te
betalen. 

Maryam is 7 jaar. Ze zit nog in
de kleuterklas van de Hekima
Waldorf School in Dar es
Salaam, Tanzania. Het is een
vrolijk meisje dat nog moeite
heeft zich te concentreren.
Haar ouders zijn gescheiden en
Maryam woont nu bij haar
vader omdat haar moeder niet
voor haar kon zorgen. Van het
gezinsinkomen kan slechts een
deel van het schoolgeld
betaald worden.

Maureen is 8 en een van de
jongste kinderen van de derde
klas van de Hekima Waldorf
School in Dar es Salaam,
Tanzania. Maureen is een vlijti-
ge leerling die van rekenen en
taal houdt. Ze is vrolijk, maakt
graag grapjes en heeft veel
vriendinnen. Haar vader is
elektricien en haar moeder
kapster. Ze betalen zelf een
flink deel van het schoolgeld.
Wie kan de rest betalen?

Michal wordt in november 6
jaar. Hij zit op de Waldorf
Kindergarten Hviezdicky in
Bratislava, Slowakije. Zijn
zusje Danielka is 8 en zit in de
tweede klas van de Waldorf-
school in Bratislava. Miško,
zoals ze hem thuis noemen, is
een opgewekt kind met stra-
lende ogen. Hij heeft het op
school erg naar zijn zin. Het
gezinsinkomen is te klein om
het hele schoolgeld te kunnen
betalen. 

Nekai is 9 jaar en zit sinds
september 2011 op de
Mbagathi Waldorf School in
Nairobi, Kenia. Het is een vro-
lijk en sociaal meisje dat nu
voor het eerst naar school
gaat. Haar familie woont in
een manyata, een traditionele
Masai hut. Water moet 6 km
verderop gehaald worden.
Nekai’s vader is herder. De
familie kan het schoolgeld niet
betalen. 

Paul en Petro is een tweeling
van 8. Ze zitten sinds januari
2011 op de Hekima Waldorf
School in Dar es Salaam,
Tanzania. Paul is altijd vrolijk.
Zijn lievelingsvak is gym-
nastiek en voetballen is favo-
riet. Petro vindt rekenen en
Engels het leukst maar Engels
praten vindt hij wel moeilijk.
De familie woont in een klein
huisje met twee kamers en
heeft niet genoeg inkomen om
het schoolgeld te betalen. 

Samer is drieënhalf en zit op
de Waldorf kindergarten Ein
Bustan, in Hilf, Israël. Hij is
creatief, speelt graag met zijn
vriendjes en houdt van de
natuur. Zijn moslimfamilie
woont in het Bedoeïenendorp
Zubidat. Zijn vader is monteur
en zijn moeder studeert, zorgt
voor het huishouden en helpt
in de kleuterklas. Het gezinsin-
komen is onvoldoende om het
hele schoolgeld te betalen. 
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Kantoor IHF
Sinds 15 oktober 2010 verzorgt Bep Janson de (financiële) admi-
nistratie van het IHF. Het adres van het IHF is: 
Internationaal Hulpfonds, Herengracht 276, 
1016 BX AMSTERDAM; t: 06 2697 2310 en 
e: info@internationaalhulpfonds.nl. 
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

Vacatures
Het Internationaal Hulpfonds zoekt een 

Portefeuillehouder Peetschappen: 
die in overleg met de portefeuillehouders van de werelddelen
en de kantoormedewerkster zorgt voor 
• het afhandelen van aanvragen / beëindigen peetschappen
• het bijhouden van het overzicht van de peetkinderen 
• het contact met sponsors in Nederland en België
• voorlichting over de peetschappen en werving van sponsors
We zoeken iemand die over goede communicatieve eigen-
schappen beschikt, kan omgaan met informatiestromen, handig
is met de computer en (redelijke) kennis heeft van het Engels. 
Tijdsbesteding: 3 uur/week. (Zie ook blz. 21 en 22.) 

Portefeuillehouder Azië en Pacific die 
• de contacten met de projecten in het betr. gebied onderhoudt
• projectaanvragen voorbereidt voor de AB vergaderingen
• als lid van het AB de maandelijkse vergaderingen bijwoont
• sponsors werft voor en de gelden beheert van de eigen por-
tefeuille 

Wij zoeken iemand die communicatief vaardig is, affiniteit heeft
met de vrijeschool pedagogie en met het werelddeel, de
Engelse taal beheerst en vertrouwd is met de computer. 
Tijdsbesteding: 4 uur/week. 

Portefeuille Marktcoördinator die
• verantwoordelijk is voor aanwezigheid en verzorging van de
IHF-kraam op markten en bazaars 

• de IHF webwinkel beheert
• de (financiële) administratie van de producten bijhoudt
• als lid van het Algemeen Bestuur de vergaderingen bijwoont
Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met het IHF, ca 2 uur per
week aan deze taak kan besteden, praktisch ingesteld is en
met de computer kan omgaan. 

Alle drie de vacatures zijn vrijwilligersfuncties. Gemaakte reis-
en andere onkosten kunnen worden vergoed.
Informatie en aanmelding bij de secretaris van het IHF Annelies
de Vries, e: secretaris@internationaalhulpfonds.nl

Nieuw bij het IHF

Bijdragen aan geluk 

Mijn naam is Reiny Jobse. Ik woon met mijn echtgenoot, die
antroposofisch huisarts is in Amsterdam aan de rand van de stad
in een oude boerderij. Tweeëndertig jaar heb ik met veel plezier
aan het Geert Groote College, de bovenbouw van de vrijeschool in
Amsterdam gewerkt als docente Nederlands. Veertien jaar geleden
ben ik begonnen daar sponsoracties te organiseren voor een pro-
ject ten behoeve van straatkinderen in Johannesburg. 
Om de kinderen in staat te stellen ooit in hun eigen onderhoud te
voorzien werd een belangrijk deel van het geld dat we inzamel-
den besteed aan onderwijs. Bij mijn bezoeken aan het project viel
me op dat de meiden aan de ene kant heel trots waren dat ze nu
op school zaten, maar dat ze over de inhoud van het onderwijs
niet bijster enthousiast waren. Enthousiasme voor de lessen zag ik
wel bij de leerlingen van de Inkanyezi Waldorf School in de slop-
penwijk Alexandra, waaraan ik op een van mijn reizen naar
Johannesburg een bezoek bracht. Alle pogingen om voor de
straatkinderen Waldorfonderwijs te organiseren stuitten helaas op
onoverkomelijke verschillen in ideële achtergrond, maar wat had
ik hen dat graag gegund. 
Nu ik met pensioen ga, wil ik als medewerker van het IHF probe-
ren een bijdrage te leveren aan het geluk van kinderen in landen
waar de omstandigheden minder riant zijn dan in ons land. Door
mijn ervaringen in Zuid-Afrika heb ik geleerd dat juist het
Waldorfonderwijs daarbij het verschil maakt. De kracht van het
vrijeschool-onderwijs zit hem voor mij in de kunstzinnige aanpak.
Juist door kunst en spel kunnen we leren vrije mensen te worden.
Vanuit die vrijheid kunnen we dan leren elkaar echt lief te heb-
ben. Mijn taak zal voorlopig zijn het redigeren van de rççndbrief.  
REINY JOBSE

Via omwegen
Via diverse omwegen ben ik bij het vrijeschool onderwijs betrok-
ken geraakt. In 1982 belandde ik op mijn achttiende in het prope-
deutisch jaar van de Vrije Hogeschool in Driebergen, om na het
harde leren op een reguliere middelbare school een jaar ‘los’ te
gaan en uit te zoeken wat ik verder wilde in mijn leven. Niet dat
ik daar een pasklaar antwoord op kreeg, maar het heeft zeker
mijn keuze om daarna naar de kunstacademie te gaan beïnvloed.
En ik leerde er natuurlijk wat over de achtergronden van de antro-
posofie, maar daar bleef het voor dat moment bij.

Reiny Jobse
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Vrijescholen kwamen pas weer in beeld bij de schoolkeuze voor
mijn dochter Barbora, 9 jaar geleden. In onze woonplaats
Amstelveen gaf deze school mij als enige het gevoel dat zij hier
volledig tot haar recht komen kon en die intuïtie is juist gebleken.
De mooiste ervaring voor haar was misschien wel om daarbij ook
nog eens drie maanden op de Gaia Waldorf School in Kaapstad
les te mogen krijgen (zie de rççndbrief voorjaar 2009). 
Inmiddels ging mijn zoon Aron hier naar een antroposofisch kin-

derdagverblijf en maakte daarna ook een start op de vrijeschool.
Mijn betrokkenheid bij het onderwijs van mijn kinderen bracht me
ertoe om lid te worden van de oudercommissie (penningmeester)
en daarna van de medezeggenschapsraad (secretaris).
Tot mijn elfde jaar groeide ik op in Kameroen en heb daar op zeer
diverse manieren les gehad. Het is daar dat ik gezien heb hoe
noodzakelijk goed onderwijs is, eigenlijk onafhankelijk van welke
signatuur dan ook. 
In mijn werk als beeldend kunstenaar heb ik zeer veel gereisd en
ben vaak teruggeweest naar Afrika. Na jarenlang als vrijwilliger
gewerkt te hebben voor een uitwisselingsprogramma met
Afrikaanse kunstenaars in Nederland, raakte ik steeds meer
betrokken bij de culturele ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Hierdoor
kreeg ik de kans meerdere malen zelf enige tijd in het land te zijn,
er te werken en ervaringen te delen. Als portefeuillehouder
Zuidelijk Afrika hoop ik hier nog vele mooie ervaringen aan toe te
kunnen voegen.
ULRIC ROLDANUS
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Yvonne Hermsen heeft op het feest voor
haar 60e verjaardag haar beeldhouwwer-
ken verkocht. De opbrengst hiervan plus
het geld dat ze kreeg voor haar verjaardag
is geschonken aan het IHF voor de East
African Teachers’ Training in Nairobi,
Kenia. Totaal: € 3393!!! Daar mogen wel
een paar uitroeptekens achter. (zie ook
www.antrovista/yvonne hermsen)

De kinderen in de klas van Rolf Zeldenthuis
zijn vastbesloten om leeftijdsgenoten te
helpen zodat ze naar de Hekima Waldorf
School in Dar es Salaam, Tanzania, kunnen
gaan. Opnieuw zijn zij er in geslaagd 
€ 110 op te halen voor het weeskinderen-
fonds van Hekima. Een klinkend applaus
voor zo’n prachtig bedrag!

In de aanbieding voor IHF: Een dromerige
kerststal met figuurtjes van sprookjeswol
en een poppenhuis van 60 cm lang 30 cm
breed 28 cm hoog, gewicht 18,6 kg. Het
geld gaat naar een van de projecten van
het IHF.

Voor Ikwezi (=ster) in de township Zolani
bij Robertson, Zuid-Afrika werd € 2750,-
bijeen gebracht. 
Dank aan 
Maria en Gerardo Bianchini uit Almere
die voor de Rotary een heerlijke zomerse
maaltijd serveerden op Warmoezerij
Warrink.

IJssalon Mariola die van de Warmoezerij-
vruchten het lekkerste Italiaanse ijs maak-
te als toetje bij die maaltijd.
Alle Rotarians die een extra gift gaven.
Hennie Warrink die voor haar 90e ver-
jaardag als cadeauwens had: "geld voor
Truus d’r project".
Een vriend die ter ere van de 60e ver-
jaardag van zijn vrouw een gift schonk
voor Ikhwezi.
Dank ook aan: 
Warmoezerij Warrink met zijn jams en
honing! Hans, de tuinman en jammaker.
Petra, de ontwerper van etiketten, kaar-
tjes en poster. Mick, de webmaster van
www.warmoezerijwarrink.nl; Truus die
alles verkoopt en last but not least: Inge
die op het oogstfeest heel veel mensen
voorzien heeft van de lekkerste Almeerse
jams!
Zij doen het sterretje van Ikhwezi 
stralen!

‘Het achtvoudig pad van Boeddha’
opnieuw verwoord door Rudolf Steiner en
in samenhang gebracht met de weekda-
gen, is door Ingrid van Tongeren uitgege-
ven als handzaam zakboekje dat u kunt
bestellen door € 3,50 over te maken op
rekening 2773217 t.n.v. I. van Tongeren,
3707 VB Zeist, o.v.v. ‘Boeddha’. De
opbrengst is bestemd voor het Aziëfonds
van het IHF. Ook kunt u transparantmodel-
len voor jaarfeesten bestellen via
i.vantongeren@kpnmail.nl

* dank u * khawp khun kha * najis tuke * chnorakloutioun * hvala * madlobt *

Maria en Gerardo Bianchini kookten voor de Rotary Almere

Ulric Roldanus
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Continenten in het kort

Afrika 
Waldorf in de West-Kaap, 
een ontdekkingstocht langs vrijescho-
len in Zuid-Afrika
“Een ongeëvenaarde ervaring om zo
enthousiast en gastvrij ontvangen te wor-
den in Afrika. Vanaf het eerste moment
zijn wij met zang en dans en bijzonder
eten en drinken ondergedompeld in de
Afrikaanse en de vrijeschool cultuur. En
hoewel wij hier pas twee dagen zijn, lijken
het wel twee weken. Dank je wel
McGregor Waldorf School!”
EEN DEELNEMER VAN DE REIS: WALDORF

IN DE WEST-KAAP

Gloria, haar vrijwillige medewerksters, de
ouders en vooral de kinderen, danken alle
gulle gevers in Nederland voor hun bijdra-
ge ter ondersteuning van het Ikhwezi
Educare Centre in Zolani township, Zuid-
Afrika. Stap voor stap wordt gewerkt aan
de uitbreiding van het gebouwtje om de
kinderen die kwaliteit opvang te geven die
ze nodig hebben. 

Namens de kinderen van Ikhwezi

Europa 
Het Waldorf kleuterschooltje Phoenix
in Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië
Herzegovina, is dit schooljaar begonnen
met 40 kleuters verdeeld over twee klas-
sen. De medewerkers van het schooltje
behoren, net als de kinderen, tot verschil-
lende groepen van de bevolking. Er zijn
Bosnische moslims, Kroatische katholieken
en Servische orthodoxen. Alle religieuze
feesten worden gezamenlijk gevierd.
Twee jonge collega’s, Arnesa en Maja, die

tot de generatie behoren die als kind de 

oorlog in Bosnië hebben meegemaakt, zijn
heel enthousiast en serieus bezig met de
Waldorfopleiding. Een keer per maand rei-
zen ze daarvoor naar Zagreb (Kroatië).
Beiden zeggen zij dat de Waldorfcursus
het mooiste is dat ze ooit hebben meege-
maakt in hun leven. 
Voor het voortbestaan van Phoenix is het
uiterst belangrijk dat zij de cursus kunnen
blijven volgen, maar het geld voor de reis
en deelname ontbreekt. Wie helpt? 

Uw bijdrage is zeer welkom o.v.v. code

9337

Casa Santa Isabel in Portugal is een
instituut met een heilpedagogische school
en opleidingen voor volwassenen met een
verstandelijke beperking. Casa Santa
Isabel is dringend op zoek naar vrijwilli-
gers die voor kortere of langere tijd willen
helpen met de opvang en begeleiding van
de bewoners. Zie
http://www.casasantaisabel.org/pt/ of mail
naar casasantaisabel@sapo.pt.

Phoenix

We gaan op weg naar het stadje Hermanus
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Acties
Vriendenloterij 
De Sponsorloterij heet nu Vriendenloterij. U kunt zich opgeven
voor de Vriendenloterij en zo het Internationaal Hulpfonds steu-
nen. Naast het donateurschap en de schenkingen die het IHF ont-
vangt, bieden de sponsorloten een vaste bron van inkomsten en
dus zekerheid en continuïteit voor ons werk. 
Hoe werkt het? 
U koopt één of meer loten t.b.v. het Internationaal Hulpfonds
(nummer: 142338). Een lot kost € 2,20 per week, het verschuldig-
de bedrag wordt maandelijks geïncasseerd. De helft van de inleg-
som gaat naar het IHF. Per jaar zijn er 52 trekkingen plus 2 extra
trekkingen. Met de loten maakt u wekelijks kans op de hoofdprijs
van € 100.000, een 2e prijs van € 50.000 of een 3e prijs van 
€ 25.000. Wie een lot neemt, speelt mee tot wederopzegging.
Opzeggen kan schriftelijk en op elk gewenst moment bij de loterij. 
Voor deelname bel 0900-300 1400 (20 cpm), kijk op
www.vriendenloterij.nl of bel ons, dan sturen wij u een folder met
een bon waarmee u zich kunt opgeven. 
Wij wensen u veel succes! 

Het Michaelsfeest is op 29 september. Enkele weken daarvoor
kwamen de leerlingen naar de grote zaal om te horen wat dat
Michaelsfeest eigenlijk inhoudt en hoe dat op het Geert Groote
College gevierd wordt. De leerlingen die al op de vrije basisschool
zaten kenden de verhalen over de aartsengel Michael die de moe-
dige Joris hielp om de draak te temmen al. Ze hadden daar grote
papieren draken verbrand en waren over het vuur gesprongen.
Maar de leerlingen die van reguliere scholen kwamen hadden nog
nooit van Michael gehoord. Lerares Vera Treffers vertelde dat de
draak gezien moet worden als het kwaad dat in de wereld heerst
en dus ook in ieder mens. Dat we het kwaad moeten bedwingen
want uitroeien zal niet lukken. En dat we dat het beste doen door
samen te werken.
Daarna vertoonde Jan Sint, oud-leraar van de school, filmpjes over
Aramitan en vertelde over het werk voor de kinderen in de slop-
penwijken. De grondleggers, Santiago De Marco en zijn vrouw
Sandra Gamarano, ontmoetten elkaar als vrijwilligers in het wijk-
ontwikkelingsproject Monte Azul. Mede door de ervaringen van
Sandra als kind in een sloppenwijk, vonden zij elkaar in het ideaal
om tenminste voor een paar kinderen iets te betekenen. Er is een
kleuterschooltje, een ambachtencentrum en een biologisch-dyna-
mische tuin. Ook is er een dagopvang voor buurtkinderen, een
medische zorg post en een cultureel centrum. Samen met de
bewoners knappen de medewerkers van Aramitan de huizen in de
favela op en maken er muurschilderingen. In de zomers worden er
internationale werkkampen georganiseerd, waar jongeren uit de
hele wereld komen helpen. Kirsten, een van de Jonge
Antroposofen, hield een wervend praatje voor de 11e en 12e klas-
sen om hen aan te moedigen na hun schooltijd eerst een jaar in
zo’n soort project te gaan werken.
In de mentoruren bespraken de leerlingen wat ze zouden gaan
doen om geld in te zamelen. De mentoren benadrukten dat het
wel activiteiten moesten zijn waarvoor je moed nodig hebt, in
navolging van de drakenbedwingende Joris. Er waren discussies
over het nut van ontwikkelingswerk. In twee klassen zat er een
leerling die zelf uit een favela in Zuid-Amerika kwam. Hun ouders
woonden daar nog. Dat werden heel indringende gesprekken.
Op 29 september kwart over tien, na de periodelessen, stroomden
de leerlingen, vele verkleed of geschminkt, naar de uitgang. In de
hal kregen ze een button met het logo van de school en een grote
appel. 

Bekroond voor Aramitan

WOW Actie Geert Groote College

Ieder jaar wordt het Michaelsfeest op het Geert

Groote College Amsterdam, de bovenbouw van de

vrijeschool, gevierd met sponsoracties. Dit jaar is

er gekozen voor Aramitan, een cultureel project in

een van de sloppenwijken van Sao Paolo (Zie ook:

www.aramitan.com). Jan Sint, portefeuillehouder

Brazilië, die in het voorjaar een bezoek bracht aan

het project, kwam er over vertellen. 
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Sommige klassen splitsten zich op in tweetallen om klusjes te
gaan doen, zoals auto’s en fietsen wassen of in een bejaardente-
huis helpen, honden uitlaten of jongleren op straat. Veel leerlin-
gen hadden koekjes en taarten gebakken die ze op straat gingen
verkopen. Sommigen hadden armbandjes gemaakt. Een 7e klas
ging in het chique Amsterdam-Zuid de deuren langs om gedichten
voor te dragen en liedjes te zingen. Ze haalden daarmee meer dan
€ 800 op.
Een 8e klas ging dansen in een vijvertje op het Museumplein. Er
werden gedichten op verzoek geschreven. Een andere 8e zong de
liederen die ze op school geleerd hadden in een overdekt winkel-
centrum.

De 9e klassen hadden zich verzameld bij de Roeibaan in het
Amsterdamse Bos. Ze hadden zich door ouders en bekenden laten
sponsoren per rondje van 5 km rond de roeibaan. Sommigen
deden dat per fiets, anderen op de step, skelter, rollerskates, ska-
teboard, tandem, of gewoon hardlopend. Het was 23 graden, dus
daar werd gepresteerd!
Het was een heerlijke zomerse dag buiten.
Een van de 8e klassen was binnen gebleven. Zij waren de hele
dag hun toneelstuk “Banaan, overdreven gewoon…?” aan het
repeteren. ’s Avonds werd het opgevoerd. De vrijwillige bijdrage
was voor Aramitan.
Op dit moment is de totaalopbrengst € 4500,- maar er komt vast
nog een heleboel bij. 
REINY JOBSE

Bijdragen voor Aramitan kunt u storten o.v.v. code 9287 

In de race voor Aramitan

Versierd voor Aramitan
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