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T: 06 26972310

E: info@internationaalhulpfonds.nl.

W: www.internationaalhulpfonds.nl

Het IHF is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 

09.00 – 17.00 uur. Bij geen gehoor kunt u de voice-

mail inspreken of een sms-bericht sturen. U wordt 

dan teruggebeld. Ook kunt u altijd mailen naar  

info@internationaal hulpfonds.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 50 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

IBAN code: NL03 TRIO 0212 1950 50 

ING bank

IBAN code: NL 81INGB0003892918  

Kamer van Koophandel 30167248

Wilt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van 

het IHF? Stuur ons dan een e-mail.

Wilt u de rOndbrief liever digitaal ontvangen?  

Laat het ons even weten via  

info@internationaalhulpfonds.nl

Foto omslag: leerlinge van vrijeschool CEF Zanzibar
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Het is het jaar van de grote volksverhuizing. 

Elke dag wagen duizenden vluchtelingen hun leven en 

dat van hun kinderen om ergens in Europa een veilige 

plek te vinden om een nieuw bestaan op te bouwen. 

Een plek waar zij niet hoeven te schuilen voor oorlogs-

geweld. Waar hun kinderen naar school kunnen gaan. 

Hoe vaak heb ik vluchtelingen die voor de TV geïnter-

viewd werden niet horen zeggen dat ze willen dat hun 

kinderen weer naar school kunnen gaan. Of dat ze zelf 

verder willen studeren. Veel Syrische kinderen hebben al 

vier jaar geen onderwijs gehad.

vAN De 

ReDACTIe

In het artikel over Ali uit Zanzibar van de islamitische 

CEF school kun je lezen hoe belangrijk school is. Niet al-

leen een plek waar de leraren tijd en aandacht en liefde 

voor de kinderen hebben, maar waar ook eten is! U 

kunt lezen over een jongen, voor wie we een donateur 

zoeken, die zo graag naar school gaat dat hij zelfs komt 

als hij ziek is. 

De millenniumdoelen van 2015 hebben we bij lange na 

niet gehaald helaas. Laten we vooral fors inzetten op: 

onderwijs voor alle kinderen. 

Reiny Jobse
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Vacature Public Relations  Het IHF wil 

graag op korte termijn in contact komen met iemand 

om alle voorkomende PR-activiteiten van het hulpfonds 

te behartigen. De PR-activiteiten die voor het IHF geor-

ganiseerd worden zijn bedoeld om: 

•	 bekendheid	te	geven	aan	het	IHF	

•	 	gericht	fondsen	te	werven	om	de	projecten	binnen	

het IHF te steunen

Voor deze functie zoeken wij iemand met: 

•	 	creatieve	ideeën	om	de	bekendheid	van	het	IHF	

verder vorm te geven 

•	 	goede	schriftelijke	en	communicatieve	vaardigheden

•	 	enige	bekendheid	met	de	sociale	media

•	 	enige	kennis	van	de	vrijescholen	in	Nederland

De PR-medewerker gaat voor het IHF o.m. met de 

volgende taken aan de slag:

•	 	onderhoud	van	de	website

•	 	uitbouwen	van	het	gebruik	van	de	sociale	media	

•	 	uitbreiden	van	de	lijst	van	contactpersonen	op	de	

vrijescholen in Nederland

•	 	stimuleren	van	deelname	aan	de	Waldorf-One-World-

dag in Nederland 

•	 	coördinatie	van	de	taken	m.b.t	de	brochure,	adverten-

ties en persberichten

•	 	verder	implementeren	van	betalingsmogelijkheden	

via de website

Lijkt het u een uitdaging te functioneren binnen een 

groep enthousiaste vrijwilligers die probeert de buiten-

landse projecten zoveel mogelijk te ondersteunen? Wij 

vragen ongeveer één dagdeel per week aan tijdsinves-

tering waarnaast nog minimaal 7 maal per jaar een 

dagdeel voor vergaderingen en bijeenkomsten. Een 

onkostenvergoeding behoort tot de mogelijkheden. 

Interesse? Neem dan contact op met de huidige PR-

portefeuillehouder Liard Kranen pr@internationaalhulp-

fonds.nl; of tel. 06-51724216. 

Zie voor meer informatie: www.internationaalhulp-

fonds.nl 

Vacature Penningmeester
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 buiten-

landse projecten zoveel mogelijk te ondersteunen

en heeft u ongeveer tien uur per maand beschikbaar?

Neem dan contact op met onze voorzitter Marion Beyer.

voorzitter@internationaalhulpfonds.nl.



6 de rOndbrief  najaar 2015

IHF is verhuisd naar:

Guldenstraat 16 

6532RL NIJMeGeN

Zomervergadering en afscheid  De 

zomervergadering van het IHF werd dit jaar gehouden 

in de tuin bij Reiny Jobse. In de ochtend gaf Ad de Kort 

ons een cursus Kwaliteitszorg.

Na de rijke lunch, waar buurvrouw Monika Nierop ons 

(wederom) verrastte met groentetaarten en salades, 

namen we afscheid van drie steunpilaren van het IHF. 

Portefeuillehouder van Oost-Afrika, 
Truus Warrink gaf het stokje over aan Reiny Jobse. In 

het verleden heeft Truus zelfs heel Afrika onder haar 

hoede gehad; dat deel heeft Irene Storms nu op zich 

genomen. Truus heeft de afgelopen jaren samen met 

haar man Hans drie reizen voor donateurs langs de 

vrijescholen van Zuid- en Oost-Afrika georganiseerd. 

Deze reizen waren een groot succes, voor sommige 

donateurs de reis van hun leven.

WeL eN Wee

Gooyke van der Sloot heeft de portefeuille 

Oost-Europa en Kaukasus overgedragen aan Liard Kra-

nen. Omdat zij gevraagd is als muziektherapeute nog 

enkele cursussen te blijven geven, zal zij de vele reizen 

die zij o.a. naar Georgië, Armenië en de Balkan heeft 

gemaakt niet zo snel moeten missen.

Ook namen we gedeeltelijk afscheid van  

Annette van Soest. Anton de Klein neemt de porte-

feuille West-Europa en Midden Oosten van haar over. 

In het verleden heeft zij daarnaast als redacteur de 

rOndbrief gemaakt. Tot onze grote opluchting heeft 

Annette, ons wandelend archief, beloofd nog enige tijd 

kantoorwerkzaamheden voor het IHF te doen. 

We zongen voor elk een lied met prachtige teksten van 

Anselma. Er waren cadeaus en  roerende toespraken. 

Enkele oudgedienden, Claudia de Raadt en Gerda de 

Jong kwamen met hun aanwezigheid de feestvreugde 

verhogen. Het was heel warm en nog lang erg gezellig.

Truus, door de Masaai gekroond tot koningin

Gooyke

Annette in gesprek met Bert
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Mijn naam is Meriam van Herpen  en 

vanaf 1 september ben ik degene die verantwoordelijk 

is voor de financiële en projectadministratie van het IHF. 

Ik heb het stokje van Frank Francken overgenomen en 

ben met veel enthousiasme aan het werk gegaan. Ik 

heb veel zin in deze nieuwe klus.

Ik ben 41 jaar en enkele jaren geleden ben ik begon-

nen met Administratiekantoor Meriam van Herpen. Ik 

heb bedrijfseconomie gestudeerd aan de HEAO in Den 

Bosch en later mijn lesbevoegdheid economie voor 

het voortgezet onderwijs gehaald en de opleiding tot 

peuterleidster gevolgd. Ik heb diverse banen/functies 

bekleed. O.a. financieel en administratief medewerker, 

bureaumanager, leraar economie op het voortgezet on-

derwijs en volwassenonderwijs en peuterleidster op een 

vrije peuterspeelzaal. Na de geboorte van mijn kinderen 

ben ik een aantal jaren uit het arbeidsproces geweest 

en ik heb ik voornamelijk veel vrijwilligerswerk gedaan 

op de vrijeschool van mijn kinderen. Het administratie-

kantoor geeft mij de mogelijkheid om weer met mijn 

“oude” beroep en studie bezig te zijn en mijn tijd zelf 

te kunnen indelen en aan te passen aan de schooltijden 

van mijn kinderen.

In mijn vrije tijd doe ik nog steeds vrijwilligerswerk op 

de vrijeschool Meander in Nijmegen en ben ik penning-

meester bij Stichting ter Bevordering van de Antroposo-

fie in Uden. Mijn hobby’s zijn koken, lezen, wandelen, 

Ik zal me even voorstellen,  ik ben Mirte 

de Hart 33 jaar en oud vrijeschoolleerling. Recentelijk 

ben ik voor mezelf begonnen als freelancer Communi-

catie & Advies, maar daarnaast wilde ik me ook graag 

inzetten voor een ‘goede zaak’. Omdat ik veel heb ge-

had aan mijn jaren op de vrijeschool, voelde ik me ook 

meteen aangetrokken tot een goed doel als het IHF. Met 

een opleiding en achtergrond in de communicatie leek 

het me zinvol de portefeuille PR te ondersteunen door 

de social media voor mijn rekening te nemen. Inmiddels 

is er een Facebook-pagina van het IHF opgezet en post 

ik hier zoveel mogelijk nieuwtjes, oproepen en verhalen 

over de prachtige projecten waar iedereen bij het IHF 

zich zo hard voor inzet.  Het werk dat het IHF doet ligt 

me dicht aan het hart, ik ben dan ook heel blij hier deel 

van te mogen uitmaken. 

eveN vOOR-

STeLLeN

fietsen en gezellig samen eten met familie en vrienden. 

Verder breng ik graag tijd door met mijn man William 

en mijn twee dochters Julia (13) en Meike (12). 

Hopelijk kan ik met mijn administratieve kwaliteiten 

van nut zijn voor het IHF. Ook hoop ik op een prettige 

en duurzame samenwerking. 

Meriam van Herpen 

Administratiekantoor Meriam van Herpen

Guldenstraat 16

6532 RL Nijmegen

024-7851982

06-40062918

mevanherpen@hotmail.nl 
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Slowakije  Twee vrijescholen door de overheid 

erkend. Nadat vorig jaar, 15 jaar na de oprichting, de 

vrijeschool in Bratislava eindelijk door het ministe-

rie werd erkend is dat dit jaar ook gebeurd met de 

vrijeschool in Kosice. Deze laatste school was begonnen 

als dependence van die in Bratislava. Nu zijn er twee 

erkende vrijescholen in Slowakije. Beide scholen werden 

de afgelopen jaren ondersteund door donateurs van het 

IHF. (Helias Bulletin). 

Filippijnen  Aanschaf muziekinstrumenten. IHF 

heeft 600 euro gedoneerd voor de aanschaf vanmu-

ziekinstrumenten aan de Gamot Cogon School in de 

Filippijnen. 

Guatamala Escuela Caracol  Joshua 

Wilson heeft zijn driejarige bijscholing voltooid in 

Sacramento USA om les te kunnen geven in de klassen 

7,8 en 9. De school kan nu doorgroeien t/m klas 9 en is 

per september met klas 7 begonnen. De opleiding van 

Joshua is voor 40% door het IHF betaald (40% door een 

USA fonds en 20% met privédonaties). Afgelopen jaar 

heeft hij permanent in Amerika doorgebracht. Naast 

zijn bijscholing heeft hij ook deelgenomen aan het 

onderwijs in diverse bovenbouwen. Voor zijn afstudeer-

scriptie koos hij onderdelen uit de Popul Vuh voor klas 9. 

Inmiddels is hij weer terug in Guatemala. Joshua is een 

stralende motor binnen escuela Caracol. 

Sandra Perez en Ervin Quicain  
Sajvin hebben hun derde jaar voor kleuterleerkracht 

en Nacho Nachom zijn vierde jaar voor lagere school 

leerkracht	(met	extra	opdrachten	voor	muziek	en	han-

denarbeid)	voltooid.	Allen	in	Cuernavaca	/Mexico.	

Nieuwe donateurs voor het IHF:
Als nieuwe donateurs mochten wij verwelkomen:

Herma	Zuidema,	Kirsten	Hollander,	Lucie	Luijckx,	Saar	

Berks,  en Durk Berks

Klas 6 met de nieuwe fluiten
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Snelle Noodhulp voor Nepal  Na de 

aardbeving in Nepal is het IHF een actie voor de scholen 

gestart via een apart rekeningnummer van TRIODOS-

FOUNDATION. Ook al bleef de schade aan de scholen 

zelf redelijk beperkt, de schade in de omgeving van de 

scholen was groot en op overheidssteun wachten zou 

lang kunnen duren. Door deze snelle actie van Anselma 

Remmers, portefeuillehouder van ZW Azië kwam het 

geld direct ter plaatse. Vanuit de scholen werd er hulp 

georganiseerd voor de gezinnen uit de omgeving. U 

kunt hierover meer lezen op pagina 10. 

Er veel geld binnen gekomen. In totaal €17.740, waar-

voor zeer veel dank aan alle gulle gevers! 

Partnerschool gezocht voor CEF 
Zanzibar  De islamitische Creative Education 

Foundation Zanzibar is een beginnende vrijeschool. 

Wij zoeken een lagere vrijeschool, of schoolklas die 

contacten wil onderhouden met deze piepkleine school. 

U kunt over de school lezen op pagina 18. Suzanne 

van Tongeren, voorheen lerares aan de Parcivalschool 

Amstelveen is dit jaar op Zanzibar om de leraren te 

coachen. Voor meer formatie kunt u contact opnemen 

met reiny.jobse@internationaalhulpfonds.nl, of met 

suzannevantongeren@gmail.com  

Waldorfkakumaproject kreeg een terrein-

wagen. Het IHF heeft het Waldorf Kakuma Project in 

het vluchtelingenkamp Kakuma, dat hulp biedt aan 

getraumatiseerde kinderen, 8350 euro geschonken voor 

de aanschaf van een terreinwagen. De jeep is al op 

weg naar Kakuma, 800 kilometer door de woestijn van 

Nairobi naar Turkana in het barre noorden van Kenia. 

Zonder transport dreigde het project te moeten sluiten.

Het IHF bedankt alle gulle gevers  
Met name willen we noemen :A.Bos, P.Blom, Mevr 

Hornstra, Fam Janssen, K.Groet, Velo BV Barendrecht; 

T.Warrink voor hun grote donaties aan het Waldorf 

Kakuma Project.
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NOORD- 

INDIA eN 

NepAL

In de zomervakantie  bracht Anselma Rem-

mers een bezoek aan vrijescholen in Noord-India en 

Nepal om hun afzonderlijke behoeften te onderzoeken. 

Een overkoepelende wens is om gezamenlijke teacher-

training te volgen. Samen met alle scholen en met nog 

een aantal ervaren leerkrachten binnen India zelf werkt 

zij aan een plan om dit te realiseren. Daarvoor is echter 

dringend behoefte aan financiële steun. Daarnaast zou 

een aantal leerkrachten heel graag naar de Worldtea-

chersconference in Dornach gaan, in april 2016.

U kunt hieraan bijdragen door te doneren aan 

het IHF o.v.v. code. 60009341. Teachertraining 

India

De scholen in Nepal, nog niet beko-
men van de schok  De gevolgen van de aard-

beving zijn niet altijd meer zichtbaar, maar daardoor 

niet minder aanwezig. Het is vooral uit de verhalen 

van de mensen die ik sprak, dat ik te weten kwam wat 

ze doorstaan hebben. De nachten van buiten slapen, 

de vele naschokken, de voortdurende onzekerheid. De 

school Shanti is het ergst getroffen, maar ontvangt ge-

lukkig veel hulp uit Duitsland. Ankuran is een schooltje 

dat deel uitmaakt van de Kevin Rohan Memorial Eco 

Foundation (KRMEF), een stichting met een stuk land 

met BD-landbouw, duurzame energie, een restaurant 

en werkplaatsen voor (kinderen van) leprapatiënten. 

Ondanks de hulp die KRMEF kon bieden dankzij gelden 

uit diverse landen, kan het voor de verdere hulp aan 

slachtoffers nog steun gebruiken. 

De muur rondom de Tashischool in Kathmandu is 

ingestort en de bovenverdieping is niet meer veilig. 

De leerkrachten van Tashi en Maitreya Pathsala boden 

samen traumaverwerking aan ontheemde kinderen 

in opvangkampen. Zo werd er op vrijeschoolse wijze 

getekend, geschilderd en gezongen met de kinderen. 

Om opvang te bieden aan deze kinderen die voorlopig 

niet	terugkunnen	naar	hun	dorp,	is	een	extra	ruimte	

gebouwd op het speelveld, de vloer ontbreekt nog. 

De grootste behoefte hier is financiële steun voor 

Extra gebouw voor de kinderen 
van het opvangkamp

Ankuran en KRMEF
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een nieuw gebouw met meer eigen land zodat de 

school kan groeien. Daarnaast is er ook behoefte aan 

sponsoring	van	kinderen	en	is	extra	scholing	meer	dan	

welkom.

Maitreya Pathsala staat op het land van de Worldganic 

farm, waarvan de inkomsten naar het schooltje gan. 

Het is een prachtig initiatief van toegewijde mensen 

die ervan overtuigd zijn dat vrijeschoolonderwijs en 

BD-landbouw van wezenlijk belang zijn voor de ontwik-

keling van Nepal als land! 

Het schoolgebouw is in tact, alleen de tomatenkassen 

zijn ingestort, wat een groot verlies aan inkomsten 

betekent. De grootste vraag hier is naar meer scholing 

én ook naar Engelse literatuur over de vrijeschoolpeda-

gogie, BD-landbouw en antroposofie. Daarnaast naar 

sponsoring van kinderen uit arme gezinnen.

Actie voor hulp bij de aardbeving 
Vanuit de actie die we gestart hebben via de Triodos-

foundation, is zeer veel geld binnen gekomen. In totaal 

€ 17.740, waarvoor zeer veel dank aan alle gulle 

gevers!

Dit geld is grotendeels besteed of zal nog besteed 

worden door Tashi en Maitreya Pathsala voor hulp in de 

omgeving, herstelwerkzaamheden van de eigen school 

en traumaverwerkingsactiviteiten. 

Het geld dat over is, mogen de scholen gebruiken 

voor de verdere ontwikkeling en noden van hun eigen 

school. Want die noden zijn er. En ik heb heel sterk ge-

voeld, dat wat vrijeschoolonderwijs, juist in combinatie 

met BD-landbouw in dit land doet, ‘helend’ is in alle op-
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zichten. Waar het reguliere onderwijs kinderen verwij-

dert van hun eigen cultuur, wekt het vrijeschoolonder-

wijs het innerlijke zelfvertrouwen en de initiatiefkracht 

om dingen zelfstandig en van binnenuit te veranderen 

en te vernieuwen. Daarom lijkt mij ‘aardbevingsgeld’ 

geschonken door mensen uit de vrijeschoolbeweging, 

op deze manier besteed ook verantwoord besteed. 

Muziekles op de Tashischool

De BDboerderij
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INDIA

Aarambh, Delhi  Dit kleine schooltje heeft een 

mooie plek gevonden in een ruim woonhuis met een 

prachtige tuin en een speelplaats. Er zijn 19 kinderen.

Alle leerkrachten hadden, toen ik kwam, net de cursus 

in Khandala gevolgd, die jaarlijks wordt aangeboden 

door Aban Bana voor vrijeschoolleerkrachten. Ik heb 

hen geholpen om al het geleerde in praktijk te brengen 

zodat de kinderen elke dag het gevoel kunnen hebben: 

‘ik heb weer wat geleerd’. Want deze wakkere, beweeg-

lijke stadkinderen popelen om te leren! Wat hier vooral 

nodig is, is meer scholing en begeleiding en wellicht 

een bezoek aan een vrijeschool om een beter beeld te 

krijgen van hoe de dingen gaan op een vrijeschool. 

Wilt u dit ondersteunen, dan kunt u doneren 

o.v.v. Aarambh, nummer 60009370.

Anselma Remmers
 

Schoolgebouw           en schooltuin

  De leerkrachten

De ouders           en het lekkere eten dat zij meebrachten

  De leerkrachten
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Nanhi Dunya, Dehra Dun  Nanhi Dunya is 

het oudste vrijeschoolinitiatief op het Indiase subcon-

tinent en geeft ruimte aan ‘gewone’ kinderen, dove 

kinderen en gehandicapte kinderen. Wat zijn ze blij, als 

ze hun danskunsten, toneel of zang kunnen laten horen, 

of hun tekeningen kunnen laten zien of hun weefwerk. 

Ik bezocht twee van de acht scholen, die in Dehra 

Dun en Vikas Nagar. Vooral de laatste groeit en daar 

is dringend behoefte aan uitbreiding van lokalen. Er is 

door de school zelf geld gevonden om een dakconstruc-

tie te bouwen voor twee nieuwe lokalen.  Geld voor de 

bakstenen en het cement voor de muren is er helaas 

nog niet! 

Dus ‘give a brick’ en doneer via het IHF o.v.v., 

code 60009367. Nanhi Dunya, Vikas Nagar

Anselma Remmers 

Wahingday

INDIA

  Werkzaamheden op het dak

Nanhi Dunya in Vikas Nagar, met dans en zang  

Weven en handwerken 

De dove kinderen o.l.v. Puja, oudleerlinge van 

Nanhi Dunya die zelf ook doof is (meisje met 

oranje sjaal) 
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ITALIë

Geef onze school toekomst

Beste vrienden,

Binnenkort bestaat onze school, de Libera Scuola 

Waldorf van Palermo, 30 jaar. Met 120 leerlingen is het 

een kleine school, maar toch zijn we er gedurende al 

die jaren van ons bestaan steeds in geslaagd om de 

problemen die op ons pad kwamen telkens opnieuw het 

hoofd te bieden. Ook zijn we altijd duidelijk aanwezig 

geweest in Palermo met cursussen voor jonge ouders, 

bazaars en lezingen.

Ieder jaar opnieuw hebben we gewerkt aan de scholing 

van onze leraren, aan het uitbreiden van het lesmateri-

aal en aan de opbouw van een hechte schoolgemeen-

schap. We hebben altijd alle kinderen uit alle lagen van 

de bevolking aangenomen, ook als hun ouders niet of 

nauwelijks in staat waren om het benodigde schoolgeld 

te betalen en dat voor onze leerkrachten betekende dat 

zij soms geen of veel te laat salaris kregen.   

 

Dit jaar moeten we zowel van de onderwijsinspectie als 

van de gemeente een aantal belangrijke verbeteringen 

aanbrengen in ons gebouw, zodat het gebouw voldoet 

aan de veiligheidseisen die tegenwoordig gesteld 

worden. Zo moeten we onder andere in alle klassen ver-

warming aanleggen, twee nieuwe toiletten installeren 

waarvan één invalidentoilet; een brandtrap, brandblus-

sers en een waterreservoir. Ook moet er het nodige ver-

anderd worden aan de tuin om die volgens de huidige 

maatstaven geschikt te maken voor de jongste kinderen 

om in te spelen. Gelukkig hoeven we niet alles zelf te 

betalen, maar toch komen deze noodzakelijke verbe-

teringen voor ongeveer € 15.000 ten laste van onze 

school. Voor onze kleine school een kolossaal bedrag. 

Michaëlsfeest
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Namens leraren en ouders van de Libera Scuola Waldorf 

in Palermo: 

Marion Gorgone 

Uw bijdragen kunt u storten op Triodosbank: 

NL03 TRIO 0212 1950 50 of   

ING: NL81 INGB 0003 8929 18 onder vermelding 

van code 40093231, Palermo. 

We zijn vastbesloten om hier in Palermo, waarschijnlijk 

de meest zuidelijk gelegen vrijeschool in Europa, te blij-

ven werken aan de instandhouding van het vrijeschool-

onderwijs. En omdat wij ons in dit streven verbonden 

weten met allen binnen de Waldorfbeweging, richten 

wij ons tot u en al onze vrienden binnen en buiten 

de Waldorfscholen met het dringende verzoek ons te 

helpen het benodigde bedrag bijeen te brengen. 

De werkzaamheden zijn begonnen

De werkzaamheden zijn begonnen



16 de rOndbrief  najaar 2015

is men druk bezig met de inrichting. Het klasje krijgt al 

echt vorm: het baldakijn en het zelfgemaakte speelgoed 

van diverse materialen zijn al aanwezig. Met een muur-

tje is de tuin van weg en buren gescheiden. De tuin was 

eind juli tijdens de hittegolf met 40 graden nog een 

maanlandschap, maar daar gaat zeker verandering in 

komen deze herfst!

Financiële basis  Het schoolgeld zal 350 mark 

(omgerekend 180 euro) bedragen; dat is erg veel voor 

Bosnische begrippen. Het is dus afwachten of alle 

ouders dat daadwerkelijk kunnen opbrengen. Pas als 

er tien kinderen zijn kan Enisa, die aanvankelijk de 

dagelijkse leiding geheel op zich zal nemen, een salaris 

ontvangen. In augustus heeft de kleuterschool steun 

van het IHF en van Die Freunde ontvangen. Daardoor 

heeft men al veel zaken kunnen aanschaffen, zoals 

Kolibica - Een nieuwe kleuterklas in 
Sarajevo.  Eind juli bezocht ik in Sarajevo Enisa 

Spilidi, de initiatiefneemster van de nieuwe kleuter-

school Kolibica.‘Kolibica’ betekent: de houten hut.

Enisa volgde de opleiding voor kleuterleidster in Zagreb 

en werkte voorheen bij Leila Kostic van ‘het Appeltje’,de 

enige andere vrijekleuterklas in Sarajevo. Enisa’s lang 

gekoesterde wens, een eigen kleuterschool, ging met de 

opening op 7 september in vervulling.

“De Houten Hut” is gevestigd in een oud kantoor, dat 

nu omgebouwd wordt tot school. Op de begane grond 

is een speelruimte, keuken en toilet. Op de verdieping 

erboven wil men later de slaapruimte maken. Het is een 

vrijstaand pand, waar omheen ruimte is voor een speel-

plaats. De laatste drukke weken voor de opening, na 

een lange tocht door de krochten van de bureaucratie, 

BOSNIë
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ten een speeltuin worden gecreëerd, waarbij de houten 

hut natuurlijk niet kon ontbreken! 

Toekomstige ontwikkeling  Tot nu toe 

was er één vrijeschoolinitiatief: de kleuterklas ‘Het ap-

peltje’ van Leila Kostic. Al vijftien jaar bestaat deze klas 

nu. Maar de stap naar een vrijebasisschool (waar vraag 

naar is!) of een antroposofische vereniging heeft men 

nog niet kunnen zetten. Met de komst van een tweede 

school in een ander stadsdeel zijn de mogelijkheden 

voor een eventuele lagere school aanzienlijk vergroot. 

Er zullen meer ouders kennis kunnen maken met het 

vrijeschoolonderwijs. Het is de generatie ouders die 

zelf kind waren tijdens de Joegoslavië-oorlog en de 

lange belegering van Sarajevo. De kennismaking met 

vrijeschoolonderwijs via hun kinderen geeft hen veel 

energie. Over twee jaar zal Maja Batljan, die nu de 

euritmieopleiding in Witten volgt terugkeren naar Sa-

rajevo, wat ook kan zorgen voor een breder draagvlak 

voor een Vereniging.

Enisa wil heel graag de muren sluieren. Men heeft zelf 

een poging gedaan, maar die was niet succesvol. We 

zoeken een vrijwilliger, die daarbij zou kunnen komen 

helpen. Neem dan even contact op met Liard Kranen 

via: l.kranen@ internationaalhulpfonds.nl 

Naast het sluieren is er nog steeds een bedrag van rond 

de € 5000 nodig, willen alle benodigde werken en 

zaken er zijn voor een gedegen start van de kleuterklas 

(wilt u meer details weten mail mij dan even voor een 

overzicht). 

Wilt u dit project in Sarajevo, Bosnië en Her-

zegovina steunen? Dan kunt u uw bijdrage 

overmaken op rekening NL03 TRIO 0212 1950 

50 onder vermelding van ‘Kolibica’.

Liard Kranen
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Creative education foundation 
Zanzibar  Toen vrijeschoolleerkracht Suzanne 

van Tongeren haar zesde klas van de Amstelveense 

Parcivalschool had afgeleverd, wilde ze “weer eens 

wat avontuurlijkers”. Ze trok voor een half jaar naar 

Zanzibar om de leraren van de CEF school, de eerste 

vrijeschool in Zanzibar, te coachen. Dat halve jaar wordt 

steeds langer. 

zANzIBAR
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groeit wordt gebruikt om linialen van te maken, maar 

er worden ook poppenkastpoppen van gemaakt en 

potloodhouders. De krijtjes zitten in halve kokosnoten, 

ook ruim voorradig. Niets verdwijnt in de prullenbak; 

alles wordt hergebruikt.

Om kwart voor één roept de muezzin van de moskee 

iedereen op tot gebed. De meisjes wikkelen zichzelf in 

hun kleurrijke kanga’s, nadat ze zich, net als de jongens, 

gewassen hebben. Meestal bestaat de lunch uit rijst en 

bonen, soms een klein visje erbij, een aardappel of wat 

groenten.

Sinds kort is ‘tandenpoetsen’ aan het curriculum toege-

voegd. Ook zo’n activiteit die veelal thuis niet plaats-

vindt en toch zo belangrijk is. Over een paar weken kan 

er hier een tandpastareclame opgenomen worden, zo 

wit zijn de tanden van de trotse kinderen! 

Ali is de kleinste jongen uit zijn klas, de kleinste jongen 

van de school, maar dat schrikt hem bij het voetballen 

niet af. Met ongelooflijke snelheid rent hij achter de 

de bal aan en stort zich in het gevecht met de grotere 

jongens. Erg veel spelinzicht heeft hij nog niet,  maar 

dat hoeft ook niet als je zes bent. Het belangrijkste is 

dat hij plezier heeft!

Hoe jong ze ook zijn, de kinderen hier op Zanzibar lijken 

zich zeer bewust van de mogelijkheden en het belang 

van onderwijs.

Een bewustzijn dat geheel reëel is; een goede oplei-

ding is immers de enige manier om hier een baan te 

vinden en in je onderhoud te voorzien. Kinderen die het 

Tanzaniaanse staatsonderwijs volgen krijgen die kans 

vaak niet. 140 kinderen in een klas is geen uitzonde-

ring en de leraren beschikken vaak over onvoldoende 

bronnen om uit te putten. Op de lagere scholen wordt 

onderwezen in het Kiswahili, terwijl op de middelbare 

scholen	het	onderwijs	en	de	(overgangs)examens	vol-

ledig Engelstalig zijn. Veel kinderen slagen dan ook niet 

en slijten hun dagen op straat, in de hoop ergens een 

baantje te vinden. Slechts 10% van kinderen uit achter-

gestelde gezinnen slaagt voor de test aan het eind van 

klas 6, maar ook dan is de kans groot dat ze vroegtijdig 

de school verlaten. Ze zijn thuis nodig.

Dit is Ali. Grote, donkere ogen die gaan stralen als hij 

op school komt. Op school is het leuk. Op school is er 

eten. En op school mag je leren! ’s Ochtends als Ali op 

school komt, krijgt hij pap en dadels als ontbijt. Net als 

de andere kinderen. Simpelweg omdat ze thuis geen 

ontbijt krijgen. Of avondeten. Eten überhaupt…

Zodra zijn ontbijt op is, speelt Ali een spelletje; een 

soort mini-voetbal waarbij flessendopjes met de vingers 

tegen een piepklein balletje aangeschoten worden. 

Onbegrijpelijk voor volwassenen! 

De kinderen komen allemaal lopend naar school, 

sommigen nemen een stukje de dalla dalla, het lokale 

vervoermiddel. Ze komen allemaal alleen. Tot ze elkaar 

tegenkomen en zich kleine groepjes vormen. De meisjes 

met hun witte hoofddoekjes, blauwe jurkjes en zwarte 

broek, de jongens met witte shirts en zwarte broeken.

Om negen uur klinkt de triangel en verzamelen alle kin-

deren zich in drie concentrische kringen voor het gebed. 

De school heeft een Islamitische grondslag aangezien 

het overgrote deel van de bevolking Moslim is. 

Ook hier begint de dag met periodeonderwijs; samen 

zingen, klappen, stampen, tafels oefenen, stof herhalen, 

nieuwe stof leren en er wordt schriftelijk gewerkt. Met 

dromerige blik, zijn mondje altijd open, luistert Ali naar 

de verhalen. Ingespannen en aandachtig maakt hij het 

werk in zijn schrift. Zijn handschrift is heel netjes en 

tekenen vindt hij leuk. Het rekenen kost hem wat meer 

moeite. Gelukkig heeft hij tien vingers en tien tenen die 

hij gebruikt om mee te tellen en als dat niet genoeg 

is, zijn er altijd nog andere kinderen in de klas wiens 

vingers of tenen hij even kan ‘lenen’.

De leraren zijn zeer toegewijd en bieden de kinderen 

prachtig onderwijs, levendig, beweeglijk en kleurrijk. De 

leraren zijn lokale docenten, die bij het Teacher Training 

Center in Nairobi de opleiding tot vrijeschoolleerkracht 

volgen in drie modules per jaar.

Rond half elf vertrekken alle klassen voor wat speeltijd 

naar het strand, de omgeving leent zich optimaal voor 

belevings- en natuuronderwijs! Er zijn weinig middelen 

voor handen maar de kinderen beschikken over een 

levendige fantasie, dus de bamboe die op het terrein 
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zijn schooltijd volbrengt zal hij niet alleen voor zichzelf, 

maar ook voor zijn familie een verschil kunnen maken. 

In een land waar onderwijs het naspreken van de leraar 

betekent en waar kritisch nadenken en zelfontplooi-

ing ongekende begrippen zijn, kan een kind die heeft 

geleerd zelf na te denken, die heeft geleerd zich voor 

een groep te presenteren, die durft te zingen en naast 

rekenen en Kiswahili ook nog kan schilderen, tekenen, 

toneelspelen, debatteren en een goede beheersing van 

het Engels heeft, bijdragen aan de ontwikkeling van dit 

prachtige eiland.

The Creative Education Foundation zorgt ervoor dat het 

overleven van de kinderen over kan gaan in ontplooi-

ing op een leeftijd waarop ze nog zo kwetsbaar en 

beïnvloedbaar zijn…

We kunnen  de wereld niet veranderen, maar wel de 

wereld, de levens van een handvol kinderen en hun 

families door hen hoop te geven en een realistische 

kans om te slagen op school en in het leven.

The Creative Education Foundation is erop gericht 

betaalbaar, deels- of geheel gesubsidieerd onderwijs te 

bieden als alternatief op de overvolle overheidsscholen, 

waar juist de kinderen die vanwege hun achtergrond 

meer hulp en aandacht nodig hebben, vaak geen kans 

krijgen.

Om dat doel te behalen, streven we naar een even-

wichtige verdeling van betalende- en niet betalende 

leerlingen uit gezinnen met lage inkomens, waarbij de 

betalende leerlingen uiteindelijk de kosten voor de niet 

betalende leerlingen dekken en er een evenwichtige 

financiële	en	sociale	mix	ontstaat	waarbij	de	kinderen	

van elkaar kunnen leren.

Maar er is hulp nodig. Om de kinderen te kunnen 

blijven voorzien, zijn we op zoek naar sponsors. Wilt 

u ons helpen groeien, overleven en het leven van een 

kind verrijken met een geschenk dat op zichzelf een 

geschenk zal blijven in het leven van een kind en zijn 

omgeving? Dan kunt u een donatie doen voor school-

materialen, of een van de kinderen sponsoren! 

Suzanne van Tongeren

Zanzibar. Het eiland waarbij menigeen zal denken aan 

de hagelwitte stranden, de turkooizen zee, palmbomen 

en misschien ook wel het historische Stone Town waar 

ten	tijde	van	het	Omaanse	Rijk	de	Sultan	zetelde.	Luxe	

resorts	en	exclusieve	tours	vind	je	verspreid	over	het	

eiland waardoor hulporganisaties weinig geïnteresseerd 

zijn in Zanzibar. Toch leeft  het overgrote deel van de 

bevolking onder de armoede grens. Dat het maar een 

enkele Zanzibari is die profiteert van de geldstroom die 

via de toeristen binnenkomt, weten weinigen. Waarom? 

Omdat de hotels veelal buitenlands personeel uit 

bijvoorbeeld Kenia aantrekt. De lokale mensen komen 

vanwege hun opleidingsniveau niet in aanmerking voor 

de beter betaalde banen.

De zesjarige Ali komt uit een gezin met acht kinderen. 

Zijn vader is overleden en zijn moeder kan de zorg 

voor de kinderen niet aan. Ali moet zijn eigen kleren 

wassen en waarschijnlijk de meeste andere klusjes ook 

zelf doen. Liefde of genegenheid is er niet in het huis 

waar eigenlijk ieder kind er een teveel is. Wanneer Ali 
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ontvangen niet-materiële hulp van een grote groep vrij-

willigers en financiële steun van ouders die het concept 

van economische broederschap omarmen.

Op dit moment hebben wij ruimte voor 90 kinderen, 

verdeeld over 4 kleuterklassen, 2 peuterklassen en 1 

eerste klas. Voor 2016 bereiden we ons voor op een 

uitbreiding met een nieuwe tweede klas en ruimte voor 

120 kinderen in 2016. Omdat de beschikbare behui-

zing vanaf 2017 te krap zal zijn, bereiden we ook een 

verhuizing voor naar een landelijke locatie met meer 

ruimte. De rijke natuurlijke omgeving sluit naadloos 

aan bij het ontwikkelingsgericht onderwijs dat we onze 

kinderen geven.  Wij zijn dan ook bijzonder enthousiast 

over de mogelijkheden die zo’n verhuizing zou kunnen 

bieden. Er is kans dat we een schenking krijgen van 

een stuk grond, met een 3 kamer woning erop. Dit 

ligt 20 minuten buiten de stad. Behalve de ruimte, 

schenken wij ook veel aandacht aan onze leerkrachten. 

Zij vormen immers het fundament van onze school en 

zijn de sleutel tot goed vrijeschoolonderwijs. Drie van 

onze kleuterleerkrachten startten in juni de training in 

Nova Friburgo. Ze krijgen daarvoor financiële steun van 

het IHF.

In de rOndbrief van voorjaar 2015 introduceerde 

Jan Sint een nieuw project in zijn portefeuille, Quintal 

Mâgico. Inmiddels is de eerste klas gestart. Lena Miller, 

ouder en voorzitster van de Stichting Quintais, stelt de 

school voor en geeft de noden aan.

Quintal Mâgico (magische tuin) is een kleuter- en 

lagere school in het kustplaatsje Paraty (in de staat Rio 

de Janeiro). Het schooltje werd opgericht in 2007. De 

missie is om voor alle kinderen, onafhankelijk van hun 

financiële positie, goed vrijeschoolonderwijs te realise-

ren. Om het gat te dichten tussen sociaal-economische 

klassen is dit samenbrengen van kinderen met uiteen-

lopende achtergronden essentieel. Wij stimuleren het 

respect voor en de waardering van verschillen en willen 

een gemeenschap creëren waarin elk kind wordt gezien 

als een individu met unieke kwaliteiten en kansen. Om 

dit doel te bereiken vindt de school steun bij individu-

ele donateurs en enkele instituten, waaronder IHF. Wij 

BRAzILIë
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Hoewel we veel energie steken in het vinden van 

nieuwe fondsen, zowel op lokaal als nationaal niveau, 

is er nog geen enkele steun van de regering in het 

vooruitzicht. Daar komt bij dat de hoofddonateur voor 

ons “Child Scholarship Fund” mogelijk per 2016 zijn 

steun zal moeten stopzetten. Hoewel we goede hoop 

hebben dat dit niet zal gebeuren, zijn we actief bezig 

met fondswerving. Op die manier hopen we enerzijds 

de beurzen voor 2016 veilig te stellen en anderzijds 

onze capaciteit voor volledige beurzen van 25 naar 30 

kinderen te verhogen.

Momenteel zijn wij in staat om 25% volledige beurzen 

te realiseren en 25% partiële (tot 70% van het school-

geld). De resterende 50% is gereserveerd voor families 

die het schoolgeld kunnen opbrengen of nog een 

aanvullend bedrag kunnen missen.

Er is grote behoefte aan geld voor scholing van leer-

krachten, beurzen en de bouw van de nieuwe school.

Wij zijn een diverse groep van ouders, variërend van 

vissers en lokale ondernemers tot doktoren en rechters. 

Allen hebben we de droom om het onderwijs te trans-

formeren en in onze kinderen de liefde voor levenslang 

leren aan te wakkeren. We willen bijdragen aan hun 

intellectuele ontwikkeling en helpen hun emotionele, 

fysieke en spirituele capaciteiten te cultiveren. Zodat 

ze de kans hebben om zich te vormen tot krachtige 

individuen, zeker van hun weg en de betekenis die zij 

allen hebben voor de wereld.

Wij nodigen u uit om onze droom te delen!

Lena Miller   
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Je moet wel een stoel hebben om 
op te zitten  Escola Livre do Algarve, het oudste 

vrijeschooltje van Portugal, heeft een turbulent school-

jaar achter de rug met als gevolg dat drie leerkrachten 

zijn vertrokken en de start van een zevende klas in het 

nieuwe schooljaar uitgesteld moest worden.

Tijdens mijn bezoek bleek dat de school in een neer-

waartse spiraal terechtgekomen was, mede door de te 

krappe behuizing. Het schoolgebouw heeft slechts 1 

leslokaal, en drie containers die als lesruimte worden 

gebruikt.

De leerkrachten hebben hun uiterste best gedaan om de 

leerlingen van klas 1 tot en met 6 goed vrijeschoolonder-

wijs aan te bieden in een zo mooi mogelijke omgeving. 

Hierin worden ze ondersteund door de jaarlijkse cursus 

van Saskia Barkmeijer en Ria Buscop. De cursus blijkt 

steeds opnieuw een waardevolle ondersteuning. Onder-

tussen is de beperking aan faciliteiten het afgelopen jaar 

zichtbaar geworden. Het meubilair is zo oud en aftands 

dat ouders er steeds vaker van afzien om hun kind aan te 

melden. De ouderbijdrage van €250,- per maand is door 

lang niet alle ouders op te brengen waardoor de Escola 

Livre do Algarve de financiële speelruimte mist om nieuw 

meubilair te kunnen kopen. Het IHF heeft speciaal voor 

dit doel € 2000,- vrijgemaakt. 

Ook zijn andere fondsen aangeschreven in de hoop dat 

de noodzakelijke aanpassingen binnen niet al te lange 

tijd gedaan kunnen worden. 

Anton Klein, portefeuillehouder van West europa 

en Midden-Oosten. 

Bij het ter perse gaan van de rOndbrief bleek 

dat Anton scholen in Nederland was gaan bel-

len en zoveel tafels en stoelen mocht komen 

ophalen dat ze niet in de vrachtwagen pasten. 

Anton: Ik was zeer verbaasd dat kwalitatief goede meu-

beltjes, in de container terecht zouden zijn gekomen als 

we ze niet hadden opgehaald. Er zijn nog drie scholen 

die meubeltjes willen doneren maar die wij niet konden 

afhalen omdat de vrachtwagen vol was.

Meer dan 100 afgedankte, maar nog heel goede tafels 

en stoelen en ander materiaal gaan nu van Nederland 

met verhuizer Aziz op weg naar Portugal.

De ouders daar starten een actie om met elkaar de 

gedemonteerde tafeltjes weer in elkaar te zetten. 

Deze school heeft niet meer meubeltjes nodig. Er zijn 

nog drie onderbouwen die meubeltjes ter beschikking 

hebben gesteld maar die niet meer in de vrachtwagen 

pasten. Misschien iets voor een nieuw project?

Met dank aan de vrijescholen in Almere, Den Haag, 

Haarlem, Zeist en Helmond. 

Wilt u Escola Livre do Algarve steunen dan kan dit 

door uw bijdrage te storten op Triodosbank  NL03 

TRIO 0212 1950 50 o.v.v. code 40093221 Oliveira

pORTuGAL
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‘Zutphencursus’ in Lissabon  Toen mijn 

zoon vier jaar was, wees hij op een foldertje van de 

vrijeschool in Zeist en zei: ‘Ik moet naar die school, 

mama’. Plechtig heb ik hem toen beloofd dat hij naar 

die school zou gaan. Het was een soort heilig moment 

waarop hemel en aarde elkaar even raakten. We woon-

den toen net drie jaar in Portugal (mijn moeder is Por-

tugees) en kwamen tot de ontdekking dat daar, behalve 

een paar kleuterklasjes, geen vrijescholen bestonden. 

We waren bij diverse vrijeschool initiatieven in Portugal 

betrokken en omdat er een grote behoefte aan opge-

leide vrijeschool leraren was, besloot ik de opleiding op 

Hogeschool Helicon te doen. Daarna raakte ik drie jaar 

lang diep verbonden met de Werfklas in Culemborg. Af-

gelopen schooljaar zijn weer in Portugal geweest, waar 

ik verschillende Waldorf initiatieven begeleidde. Zo heb 

ik kunnen helpen deze zomerweek vorm te geven. 

Een jaar geleden ontmoette ik Hans de Rijke in Tomar, 

Portugal. We spraken over de impuls van de eerste 

vrijeschoolleerkrachten en hun reizen en zoektochten, 

beschreven	in	het	boek	“Alexandre	Leroi”	van	Wim	Velt-

man. Een foto in dat boek van Walter Johannes Stein 

voor de ingang van het klooster van de Christusorde in 

Tomar, had mij diep geraakt. In ons gesprek ontstond 

de vraag wat er nu in Portugal, in die geest, gedaan kon 

worden. We spraken af dat ik alle Waldorf-initiatieven 

zou bezoeken met de vraag welke concrete behoeften 

er waren. 

In Portugal bestaan momenteel de scholen “Jardim 

do Monte de Harpa” in Alhandra, “Casa da Floresta 

Verdes Anos” in Lissabon, “Escola da Terra” in Sintra en 

“Escola Livre do Algarve” in Figueiras. Daarnaast zullen 

dit jaar drie initiatieven met een eerste klas beginnen: 

“Casa Alecrim” in Leiria, “Caracol ão Sol” in de Serra 

da Estrela en een school in Óbidos. Verder bestaan er 

verschillende initiatieven voor de oprichting van een 

kleuterklas. De opleiding “Percurso Waldorf” in Lissabon 

verzorgt de opleiding voor leraren en er is een nieuwe 

lerarenopleiding die door de school in Alhandra wordt 

gegeven. 
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Tijdens mijn bezoekjes aan de scholen werd duidelijk 

dat er onder de leerkrachten een enorme behoefte 

bestond aan begeleiding, bijscholing en coaching door 

ervaren leerkrachten. Ook werd zichtbaar dat ieder 

initiatief hard aan het werk was, maar dat samenwer-

king nog niet vanzelfsprekend was en dat de financiële 

middelen ontbraken. 

Er ontstond het idee om in Lissabon een soort Zut-

phense zomercursus te organiseren die bijna gratis 

zou moeten zijn. Hans ging in Nederland op zoek naar 

leerkrachten die wel een week van hun vakantie wilden 

opofferen. In juni kwam er een groep mensen bijeen in 

de Werfklas in Culemborg, waaruit de definitieve groep 

is ontstaan. 

Michiel van Gent, Daniëlle Buijsman, Annemarijke ten 

Thije, Marcel Looman en Annemiek de Leeuw en Mari-

anne van Uden waren bereid de zomerweek in Lissabon 

vorm te geven (zie foto). Het IHF was ook aanwezig en 

heeft de ontbrekende meubels in de school “Casa da 

Floresta Verdes Anos” helpen financieren, zodat zowel 

klas 4, 5 en 6 dit schooljaar meubels hebben en ook de 

deelnemers van de zomerweek konden zitten!

Iedere ochtend begonnen we met zingen en bewegen, 

we deden waarnemingsoefeningen in de natuur. Ver-

volgens werkten we aan het periode-onderwijs van de 

verschillende leerjaren en aan de kunstzinnige vakken. 

En er waren lezingen voor ouders en belangstellenden. 

Bijzonder was dat er voor het eerst leerkrachten 

van alle initiatieven samen hun schooljaar hebben 

voorbereid. Meerdere malen kregen we te horen dat 

deze zomerweek uniek was en dat iedereen het als zeer 

vruchtbaar ervoer om zo samen te werken. Donderdag-

middag ontstond er spontaan een Portugese leraren-

werkgroep die als doel heeft de leraren te verenigen en 

een aantal keren per jaar samen te brengen. 

Na een prachtige afsluiting werd er uiting gegeven aan 

de enorme dankbaarheid alsook aan de wens vanuit 

de deelnemers om dit werk een vervolg te geven: heel 

graag weer een zomerweek volgend jaar! 

Marianne van uden

U kunt dit initiatief steunen door een bijdrage 

te storten op Triodos Bank: IBAN code: NL03 

TRIO 0212 1950 50 o.v.v. code 40093233
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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 vrijeschoolonderwijs 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 Solidari-

teitsactie kunt u buitenlandse vrijescholen steunen door 

het schoolgeld te betalen voor kinderen van weliswaar 

onvoldoende draagkrachtige, maar vaak erg gemo-

tiveerde ouders. Het geld gaat naar het kinderfonds 

op de school. U kunt bij uw sponsoring aangeven van 

welke school u kinderen wilt sponsoren. Ook individuele 

peetschappen zijn mogelijk via dit Solidariteitsfonds. Zie 

daarvoor o.a. de kinderen hieronder.

Sponsorkinderen uit Kenia 

Clinton Nzau Mutuku 

is 11 jaar, hij hoort tot de Kamba 

stam uit O-Kenia en zit in klas 5 van 

Rudolf Steiner School Mbagathi, 

Kenia. Hij is een vrolijke, creatieve 

jongen die het heerlijk vindt op 

school. Toen hij drie jaar was scheid-

den zijn ouders. Hij werd tot vorig 

jaar door zijn grootvader opgevoed. 

Nu is hij opgenomen in het gezin 

van zijn oom, een kunstenaar, die zelf twee kinderen 

heeft en het schoolgeld niet kan betalen.   

Eugene Msambi Ramadhan is 7 jaar en 

zit in klas 1 van de Rudolf Steiner School Mbagathi, 

Kenia. Zijn moeder hoort tot de Luhya 

stam, zijn vader tot de Mpale stam. 

Hij is een joviale, sportieve jongen 

die graag naar school gaat, al moet 

hij daarvoor een eind lopen. Hij helpt 

zijn moeder, die wat verdient als 

wasvrouw bij het huishouden en de 

verzorging van zijn kleine zusje. Zijn 

vader werkt af en toe in de school-

tuinen.

Tifina Shitakwa Matanji is 7 jaar en zit in 

de eerste klas van Rudolf Steiner School Mbagathi, 

Kenia. Haar vader is van de Luhya stam, haar moeder 

is Kikuyu. Ze wonen met hun zes kinderen in een één-

kamerwoning zonder elektriciteit of water. Haar vader 

heeft af en toe werk, haar moeder verdient wat als 

wasvrouw. Tifinia is een joviaal, actief meisje. Ze houdt 

van balspelen. Ze helpt haar moeder bij het huishouden 

en de was. Ze loopt elke dag naar school met haar twee 

jongere zusjes. Ze vindt het heerlijk op school.



Roshan Gurung 

komt uit één van de 

kleine dorpen dicht bij 

Pokhara. Zijn moeder is 

huisvrouw in een joint 

family. De vader werkt 

in een fabriek, maar 

verdient erg weinig, dus 

de hele family is grotendeels afhankelijk van het pensi-

oen van de opa, die in het leger heeft gewerkt. Roshan 

vindt het heerlijk om naar school te komen, zelfs als hij 

ziek is komt hij! En helaas is hij vaak ziek. Aanvankelijk 

sprak hij nauwelijks, maar de laatste tijd hoor je hem 

steeds meer. Hij heeft veel vriendjes. 

Saisa Shrestha is vijf jaar. Ze komt uit een wat 

armer gebied rondom Pokhara. Haar moeder werkt op 

het land en haar vader werkt in één van de Golfstaten. 

De hele joint family is afhankelijk van het geld dat 

vader naar huis stuurt. Saisa heeft spina bifida. Ze kan 

niet zelfstandig lopen, maar verplaatst zich met haar 

handen voort. Ze heeft een helder stemmetje en haar 

gezicht	is	heel	expressief.	Ze	is	erg	goed	in	kunstzinnig	

werk en ze raakt gefrustreerd als haar klasgenootjes 

buiten spelletjes doen en er niemand is die haar kan 

dragen. Ze kan ook niet zelfstandig naar de wc en heeft 

dus altijd hulp nodig. Voorlopig kunnen mensen haar 

nog dragen, maar op een gegeven moment zal er iets 

van een rolstoel moeten komen. 
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Dipesh Tamang is 

drie jaar. Zijn moeder werkt 

als arbeidster in de bouw, zijn 

vader is in het buitenland, maar 

heeft eerst veel geld moeten 

lenen om daar te komen en 

zijn inkomsten gaan voorlopig 

naar ’t afbetalen daarvan. Vaak 

is Dipesh bij zijn moeder als 

zij moet werken. Dan speelt hij in het zand. Hij is een 

sterke jongen, heel actief en energiek.

Kristina Gurung is bijna vier jaar. Ze komt uit 

een afgelegen gebied, dichtbij het epicentrum van de 

aardbeving. Daarom woont ze nu in Pokhara. Haar 

moeder heeft een klein winkeltje, haar vader werkt in 

één van de Golfstaten. De familie is een joint family, 

met heel veel gezinsleden, en ie-

dereen is afhankelijk van dit salaris 

van de vader, dat niet genoeg is om 

het schoolgeld te betalen. Kristina 

is een introvert meisje, dat eerst de 

kat uit de boom kijkt. Maar ze helpt 

de andere kinderen en de juf graag, 

ze speelt met veel plezier en ze kan 

mooi zingen. 

Niva Rai is een meisje van ruim drie jaar. Haar va-

der en moeder werken op het land. Zij kunnen maar een 

tiende deel van het schoolgeld betalen. Niva was eerst 

wat stilletjes, maar ze begint zich 

steeds meer open te stellen voor 

wat er op school gebeurt en ze 

maakt vrienden. Ze kan heel lief 

glimlachen. Ze is actief en doet 

graag mee met alle activiteiten.

Sponsorkinderen Nepal  Het jonge kleuterschooltje van Maitreya-pathsala in pokara, Nepal zoekt 

peetouders voor de volgende kinderen, wiens ouders het schoolgeld niet volledig kunnen betalen. Het gaat per kind 

om een bedrag van € 37,- per maand, liefst met de toezegging voor een aantal jaar. Wilt u één van onderstaande 

kinderen sponsoren, neem dan contact op met a.remmers@internationaalhulpfonds.nl
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Kinderen van peuter/kleuterschool ein Bustan, 

Israel die op een peet wachten: 

Aram wordt 28 december van dit jaar drie. Ze is enig 

kind. Het is een vriendelijk en gevoelig meisje dat graag 

met andere kinderen speelt. Ze houdt van rennen en 

met zand spelen, maar ze speelt ook graag met de pop-

pen of met autootjes. Ook tekenen en schilderen vindt 

ze leuk en ze helpt graag met het kneden van het deeg 

als er brood wordt gebakken. Haar vader is vracht-

wagen chauffeur, maar heeft momenteel geen werk. 

Haar moeder werkt sinds dit jaar op Ein Bustan, maar 

verdient daarmee niet genoeg om het hele schoolgeld 

te kunnen betalen.

Joad is nog piepjong; hij is bijna 

één jaar. Hij is nieuwsgierig en wil 

graag met iedereen spelen en hij is 

een gezellig en goedgemutst kind. 

Met water spelen of met een bal, 

hij vindt het allemaal even leuk. 

Behalve op zijn ouders, is Joad ook 

dol op zijn tante die op hem past 

als zijn ouders werken. Hij heeft 

drie broers en zussen waarvan de 

oudste 16 is en de jongste 8. Zijn ouders verdienen als 

thuiskapster	en	taxichauffeur	onvoldoende	om	het	hele	

schoolgeld te kunnen betalen. 

Jud is een vrolijk jongetje 

van twee dat met het nieuwe 

schooljaar naar Ein Bustan 

komt. Hij heeft een warme, 

ondeugende uitstraling en is vol 

energie. Hij houdt van buiten 

spelen, met water of met een 

bal, maar ook binnen kan hij 

zich goed vermaken met een 

pop of een houten puzzel. Heel 

gezellig vindt hij het om voorgelezen te worden en hij 

is dol op de mensen in zijn omgeving. Zijn ouders zijn 

lang op zoek geweest naar een geschikte kleuterklas 

voor hun kinderen. Ze zijn heel blij met de sfeer op Ein 

Bustan en met de multi-culturele, tweetalige opvoeding. 

Omdat de ouders geen vast inkomen hebben, hebben ze 

hulp nodig bij het betalen van het schoolgeld voor hem 

en zijn zusje Lur.

Khatab is anderhalf jaar oud. Het is een gezond jon-

getje dat al goed met andere kinderen overweg kan. Hij 

is dol op dieren, spelletjes en liedjes en hij speelt graag 

met autootjes, ook danst hij graag. Khatab heeft vier 

grote broers en zussen waardoor hij erg wordt verwend, 

maar zijn papa is zijn favoriet. Khatab’s moeder is huis-

vrouw. Zijn vader werkt bij een grondverzetbedrijf. Ze 

zijn niet in staat om het hele schoolgeld te betalen. 
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Lur, het zusje van Jud, is een opgewekt, sociaal en 

intelligent meisje van drie. Ze is graag in de kleuter- en 

peuterklas van Ein Bustan. Ze zingt graag en doet goed 

met alle spelletjes mee. Ze zorgt graag voor kleine 

broertje. Ze houdt veel van dieren en geniet van de 

wandelingen buiten in de natuur. Het is een gevoelig 

kind, dat door haar ouders met liefde wordt omringd. 

Muhamad is een 

slimme baby die voor 

zijn leeftijd al heel veel 

kan. Hij staat graag in 

het middelpunt van de 

belangstelling, is heel 

geïnteresseerd in van 

alles en nog wat en 

vindt andere kindertjes 

heel gezellig. Hij kan nog niet goed lopen, maar ontdekt 

de wereld al kruipend. Met een uitstapje doe je hem 

echt een plezier en hij is ook dol op eten. Zijn ouders 

werken alle twee in een winkel en verdienen daarmee 

niet genoeg om het hele schoolgeld te kunnen betalen. 

Iedere vorm van hulp daarbij is meer dan welkom. 

Yasmine wordt in november vijf. Het is een creatief 

meisje met een goed ontwikkelde fantasie. Ze is vrolijk, 

houdt van boetseren, vindt het leuk om samen met haar 

papa cake te bakken en speelt graag met haar popjes. 

Ze is dol op haar twee oudere broers. 

Yasmine’s vader is Bedoeïen en haar moeder is joods. Zij 

willen hun kinderen tweetalig opvoeden binnen beide 

culturen en vinden kunstzinnig onderwijs heel belang-

rijk. Helaas zijn nu beide ouders werkloos en kunnen ze 

slechts een deel van het schoolgeld betalen. 
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donaties

Wat kunt u doen?
•	 	U	kunt	donateur	van	het	IHF	worden	voor	een	bedrag	

naar keuze. Per maand (minimaal 2.50 euro) of per 

jaar (minimaal 30 euro). U ontvangt dan twee maal 

per jaar de rOndbrief. 

•	 	U	kunt	een	bijdrage	storten	voor	een	specifiek	project	

(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, Solida-

riteitsactie. Dit geld gaat naar het kinderfonds van 

de school van uw keuze. Hieraan is geen peetschap 

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 één van de mogelijkheden een vraag, neem 

dan contact op met het secretariaat. Stuur de ingevulde 

machtigingkaart in een gefrankeerde envelop naar:

Internationaal Hulpfonds

Guldenstraat 16 

6532 RL Nijmegen

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

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

hulpfonds.nl

Donaties via IDEAL  Ga naar www.interna-

tionaalhulpfonds.nl, klik op: Help mee, klik op: Giften 

aan het IHF, dan kunt u uw bank kiezen en volgt het 

betaalmenu.

Giften aftrekbaar  Wist u dat uw giften vol-

ledig aftrekbaar zijn?. Het IHF heeft de IBAN status.

 

Contact  Het IHF is bereikbaar van maandag t/m 

vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Tel: 06 2697 2310.

Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken of een 

sms-bericht sturen. U wordt dan teruggebeld. Ook kunt 

u altijd mailen naar 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 : IBAN-code  NL03 TRIO 0212 1950 50

ING bank: IBAN-code  NL81.INGB 0003 8929 18 

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 vrijeschoolonderwijs in zuid-Afrika

voor prijzen en bestellingen zie 
onze website 

www.internationaalhulpfonds.nl

Machtigingskaart
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 € 30 per jaar incl. de rOndbrief) 
  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 (het IHF jaarverslag vindt u op www.internationaalhulpfonds.nl)
  wil graag informatie ontvangen over een (deel-)peetschap
  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  IBAN code: NL03 TRIO 0212 1950 50  
ING bank  IBAN code: NL 81INGB0003892918 

Guldenstraat 16
6532 RL Nijmegen


