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In de r çndbrief 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 worden ondernomen 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 r çndbrief 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
r çndbrief 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 volledig 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.

T: 06-26972310
F: 020-6274856
E: info@internationaalhulpfonds.nl
W: www.internationaalhulpfonds.nl
Triodosbank 21.21.95.050
Postbank 38 92 918
IBAN code: NL 33 PSTB 0003892918 Bic: PSTBNL 21
Kamer van Koophandel 30167248
foto voorkant: Brazilië, Vale de Luz-School in Nova Friburgo: Op de foto? Spannender dan rekenen
foto achterkant: Zuid-Afrika, Zenzeleni Waldorf-School in Kaapstad: Op de foto? Altijd spannend

Euritmietjes en slofjes
Het kleuterschooltje La Casita de Juegos in Lima kunt u steunen door het kopen van euritmieschoentjes (€ 12 per paar) of
warme sloffen (€ 15 per paar). Het zijn zachtleren schoentjes
en sloffen van prima kwaliteit, verpakt in een stoffen zakje. Ze
zijn in diverse tinten leverbaar in de maten 28 t/m 45.
Voor een goede indruk zie: 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 EN ANDERE MUZIEKINSTRUMENTJES
KUNSTKAARTEN EN KERSTKAARTEN
BOEK: VRIJESCHOOLPEDAGOGIE IN DE WERELD
Overzicht van vrijescholen met prachtige foto's
(Engels of Duits)
Prijs € 16,20 (incl. porto binnen Nederland)
Te bestellen bij: Internationaal Hulpfonds,
Herengracht 276, 1016 BX Amsterdam
tel. 06-26972310
e-mail info@internationaalhulpfonds.nl
website www.internationaalhulpfonds.nl

Machtigingskaart
Dhr./Mevr.
Adres
Postcode/Plaats

E-mail
Tel.

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

❏ per jaar

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

(land/school)
(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 r çndbrief 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 een maand na afschrijving uw bank opdracht geven het bedrag terug te boeken op uw rekening.

Handtekening:

✁

Datum:
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Van de redactie

In gesprek met Annie Hopster
Wel en Wee

6 x 30 tekeningen en brieven

Inkanyezi 21 jaar … en volwassen?
Een belevenis

Over leven in Chengdu
Een kleurrijke middag

Mijn hart groet jouw hart
De toestand in Georgië

Het werk van de ACVLuz

Aan de basis in Costa Rica
Solidariteitsactie

De wereld is onrustig. Mogelijk hebt u dat de laatste tijd zelf ook
al eens bedacht. Uit Kenia kregen we bericht over de locale
onlusten met zeer traumatiserende indrukken voor de kinderen. In
Zuid-Afrika werden vluchtelingen uit Zimbabwe slachtoffer van
xenofobische uitwassen. In China kampte een team met de
gevolgen van een aardbeving en in Georgië brak er plotseling
oorlog uit. We werden er stil van op de redactie. Wat kun je doen
wanneer de wereldgebeurtenissen precies die dingen in het leven
van kinderen brengen die je ze, binnen de veilige muren van een
goede school met liefdevolle leerkrachten en ouders, had willen
besparen?
Net als je denkt dat de onrust alleen elders in de wereld is, schudden de economische grondvesten van onze maatschappij en
crashen de beurzen. De uiteindelijke gevolgen daarvan, ook voor
ons werk bij het IHF, kunnen we nog niet overzien.
De gevolgen van onze verhuizing zijn gemakkelijker te begrijpen.
Na een lange tijd hebben wij de secretariaatsruimte in Driebergen
verlaten. Bij de Iona Stichting in Amsterdam vond het IHF een
nieuw onderdak. Ons nieuwe adres vindt u hieronder.
Vergaderruimte hebben we nog niet, maar we zijn heel blij met
deze nieuwe plek voor het secretariaat in het Amsterdamse.
En wat de kinderen in de hele wereld betreft: ongedaan maken
kunnen wij oorlogsgeweld en natuurrampen niet, maar laten we
mét elkaar ons ervoor blijven inspannen dat kinderen overal
vrijeschool onderwijs kunnen volgen. Juist degenen die door
tegenspoed getroffen zijn, verdienen onze aandacht en steun.
Welke steun er nodig is en waarom, kunt u in dit najaarsnummer
van de r çndbrief weer lezen.

Internationaal Hulpfonds
Herengracht 276
1016 BX Amsterdam
t 06 26972310
f 020 6274856
e info@internationaalhulpfons.nl
w www.internationaalhulpfonds.nl
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Mededelingen
Adreswijziging
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Het adres van het IHF is per 1 september:
Internationaal Hulpfonds
Herengracht 276
1016 BX Amsterdam
tel. 06 26972310
Het kantoor van het IHF is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot
17.00 uur. Voor dringende vragen op andere tijden kunt u bellen
naar het telefoonnummer dat op de voicemail staat en u kunt
altijd mailen naar info@internationaalhulpfonds.nl
Betaalt u via Girotel? Vermeld dan svp uw naam en adres zodat
wij u kunnen bedanken en de r çndbrief toezenden.

Afscheid

Aan het eind van de vergadering van 8 september nam het
bestuur van het IHF afscheid van twee gewaardeerde medewerksters. Allereerst van Annie Hopster die lange tijd de belangen van

Nieuw bij het IHF

Waar de lier mij gebracht heeft

Gooyke (rechts) op één van haar reizen

Mijn naam is Gooyke van der Schoot, ik ben 55 jaar geleden
geboren in Leeuwarden en heb drie kinderen en twee kleinkinderen voor wie ik oppasoma ben. Ik woon in Groningen. Als muziekdocent en -therapeut ben ik verbonden aan het Antroposofische
Kinderdagcentrum Ilmarinen. Ook heb ik praktijk aan huis:
‘Balans-Muziek’ (www.balans-muziek.nl).
Mijn kinderen hebben de vrijeschool bezocht. Zelf heb ik er
gewerkt als invaller voor de muziekdocent en ik heb er vijftien
jaar de kleutereuritmie begeleid. Ook heb ik groepen kinderen
lierles gegeven en geef nog steeds lierles aan volwassenen.
Voordat mijn kinderen geboren werden, heb ik in de heilpedagogie gewerkt en heb ik de scholingscursus antroposofie gevolgd.
Verrassend waar die lier me gebracht heeft! In 1999 ontmoette ik
op de ‘Sonnentagung’ in Stuttgart een muzikale vrijeschoolleraar
uit Armenië. Dit leidde tot drie intensieve werkbezoeken aan de
vrijeschool in Jerevan waar ik de lier heb geïntroduceerd. Zij voelen goed aan wat een heilzaam instrument de lier is. Heel wat
leerkrachten van de lagere school en de kleuterklassen daar hebben mijn lessen gevolgd. Het was hartverwarmend hun vreugde te
6
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de projecten in Oost-Europa en de Kaukasus behartigde en naam
verwierf als expert voor Georgië, een land dat zij nog regelmatig
bezoekt. Gijs Langeslag memoreerde op treffende wijze haar verdiensten voor ons fonds. Zijzelf heeft een uitstekende opvolgster
gevonden in Gooyke van der Schoot. Als afscheid kreeg Annie een
ornamentele vaas met bloemen.
Het afscheid van Joke Doorschodt betekent voor ons, maar m.n.
voor onze donateurs, het einde van een tijdperk. Zij was degene
die iedereen te woord stond, de administratie verzorgde en steeds
verder perfectioneerde en ook nog tijd vond op markten en
bazaars het IHF te vertegenwoordigen.
Nico Groot verwoordde ons aller gevoelens van waardering en
overhandigde een mand met cadeautjes om Joke bij haar werk als
kleuterleidster extra ideeën aan de hand te doen.
Ondanks het afscheid was er een feestelijke sfeer, met geanimeerde gesprekken en lekkere hapjes. En omdat er ook na het
Internationaal Hulpfonds nog een leven is, wensen wij Annie en
Joke daarvoor veel goeds en veel plezier.

zien als ze er Armeense liedjes op speelden. Voor het laatste
bezoek in oktober 2007 werd mij gevraagd om de muziekdocent
te helpen met een programma voor het heilpedagogische initiatief
in Jerevan. Dertien leerlingen op school krijgen speciale zorg. Na
betrokken te zijn geweest bij de oprichting van Ilmarinen in
Groningen en OlmenEs in Appelscha, vond ik het heel bijzonder
om aan de wieg te staan van dit Armeense initiatief. Via mijn
bezoeken aan Armenië leerde ik in 2002 Heide Hemminga en in
2007 Annie Hopster van het Internationaal Hulpfonds kennen. Dit
leidde tot de vraag of ik portefeuillehouder wilde worden van de
Kaukasus en Oost-Europa. Ik heb er zin in en misschien heeft het
ook een stimulerende werking op mijn Russisch dat nog in de kinderschoenen staat.
Het lijkt me heel fijn om via het IHF betrokken te zijn bij kinderen
op vrijescholen, waar ook ter wereld.

Welkom

Sinds september dragen Christine Geertsema (zittend) en Sonja
Bönisch zorg voor de administratie van het Internationaal Hulpfonds. Daar waar Sonja zich alleen met de financiële kant bezig
houdt, richt Christine zich op de algemene zaken. Op werkdagen
zijn zij telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 06-26972310.
Het emailadres blijft info@internationaalhulpfonds.nl.

Vacatures
Secretaris

ç
Portefeuillehouders

Het IHF wil graag in contact komen met iemand die als secretaris
van het bestuur wil helpen het hulpfonds verder uit te bouwen en
vorm te geven.
Van de secretaris verwachten wij dat hij/zij:
• contacten kan leggen en onderhouden.
• de agenda en de verslaglegging van de vergaderingen verzorgt
en het jaarverslag schrijft
• de verantwoordelijkheid voor het secretariaat draagt en de
secretariaatsmedewerk(st)er aanstuurt
• het IHF met enthousiasme vertegenwoordigt
• ongeveer 1 dagdeel per 2 weken voor deze functie beschikbaar
heeft
Lijkt het u een uitdaging te functioneren binnen een groep
enthousiaste vrijwilligers die probeert de buitenlandse projecten
zoveel mogelijk te ondersteunen?
Neem dan contact op met onze voorzitter dhr. G. Langeslag:
gijs.langeslag@planet.nl; 06-18205978.

wel en wee

Het Internationaal Hulpfonds zoekt:
voor West-Europa en Azië & Pacific.
• Vindt u het leuk om geregeld contact te hebben met projecten
in het buitenland?
• Bent u geïnteresseerd in vrijeschoolpedagogie?
• Voelt u zich betrokken bij het werk van het IHF in een van deze
gebieden?
• Kunt u ong. een dagdeel per week aan dit interessante portefeuillewerk besteden?
Neem dan contact op met onze voorzitter dhr. G. Langeslag:
gijs.langeslag@planet.nl; 06-18205978. Voor meer informatie:
www.internationaalhulpfonds.nl

Ambassadeurs

die het IHF verder onder de aandacht willen brengen. Laat uw
hart spreken en word IHF-ambassadeur! Meer weten?
Bel 06 26972310 of mail naar info@internationaalhulpfonds.nl

Marktkraamhouders
voor vrijeschoolmarkten en bazaars. Daarvoor kunt u bellen naar
Bep Janson 079-3164923
of mailen naar info@internationaalhulpfonds.nl

dank u * köszi * tau * mahd-lobt * dziakuja * abhari ahi * hvala * mila esker *
Wij zijn heel blij dat dit jaar het Centre
for Creative Education (CCE) in
Kaapstad één van de goede doelen voor
de kerstactie van de AViN is.
Gestart in 1993, verzorgt het CCE nu voor
vier Afrikaanse landen: Kenia, Tanzania,
Oeganda en Zuid-Afrika de opleiding van
vrijeschool leerkrachten, euritmisten en
peuter- en kleuterleidsters voor de zgn.
educare centres in de townships. Ook
geeft het CCE cursussen voor jongeren.
Jaarlijks studeren er aan het CCE in ZuidAfrika gemiddeld 170 en aan de deeltijdopleiding in Oost-Afrika 45 studenten. Het
CCE wil heel graag een goede bibliotheek met Engelstalige boeken over
antroposofie en de antroposofische werkgebieden.

Een moeder en dochter werden onlangs
samen 99 jaar. Dat vonden ze zo leuk dat ze
een groot feest gaven en hun gasten i.p.v.
verjaarscadeaus een gift vroegen voor het
weeskinderenproject van de Hekima
Waldorf School in Dar es Salaam, Tanzania.
Zij schonken het werkelijk fantastische
bedrag van € 2500 (!) en lieten zo die
kinderen in hun feestvreugde delen.

doen wonderen. Er wordt hard gewerkt en
wie klaar is mag bouwen. Achter op de mat
ontstaan meesterlijke torens. De sfeer is
onherkenbaar verbeterd. We zijn zielsgelukkig.”

Jam van de Warmoezerij

Truus Warrink verkocht op de oogstmarkt
van de stadsboer in Almere de jam van
haar Warmoezerij. De opbrengst was
€ 470 en gaat ook geheel naar het
wezenproject van de Hekima Waldorf
School in Dar es Salaam, Tanzania.

“Duizendmaal dank voor de kapla houtjes. Ze zijn gisteren aan klas 3 van de Max
Stibbeschool nabij Pretoria, Zuid-Afrika,
gegeven en bij het rijtje van extreem positieve veranderingen gevoegd. De houtjes

Samen bouwen

Breidablick in Midden-Beemster hield op
Hemelvaartsdag z’n jaarlijkse Open Dag.
Omdat Breidablick een vaste donateur voor
de Tashi Waldorf-School in Katmandu, Nepal
is, was het IHF op uitnodiging aanwezig.
Jules Wehberg die de school goed kent, gaf
uitgebreid informatie bij zijn prachtige
foto’s van Nepal en er was ook een marktkraam vol spulletjes van over de hele
wereld. Breidablick schonk de opbrengst
van die dag - het werkelijk fantastische
bedrag van € 5000 - aan de Tashi School.
In één woord: geweldig!

De IHF-marktkraam bij Breidablick
d e r çn d b r i e f n a j a a r 2 0 0 8
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Continenten in het kort
Afrika

ç

Een (ingekort) briefje van een oud-leerling van de Hekima Waldorfschool in
Dar Es Salaam, Tanzania:
Hi! Ik ben Michael en zit in de 2de klas
van de Jordan Secondary School in
Kunduchi. Ik begon mijn schoolloopbaan
in de eerste klas van de lagere school in
Kawe. Ik presteerde goed, maar in de 2de
en 3de klas begonnen de problemen. Voor
de oudere leerlingen moest ik dingen
stelen: rekenmachines en geld en zo, en
andere leerlingen beroofden mij van het
geld dat ik van mijn ouders kreeg. Zelfs als
ik het in mijn sokken stopte. Het ging
maar door en ook mijn cijfers werden
steeds slechter en ik spijbelde vaak.
Ten einde raad stuurden mijn ouders mij
naar de Hekimaschool. Vanaf toen veranderde mijn leven. Ik kreeg goede vrienden
en de leraren schonken aandacht aan mij.
Iedereen hielp me omdat ik nog geen
Engels kende. In de klas kreeg ik veel steun
bij het schilderen, breien, tekenen en boetseren en ik kreeg weer goede cijfers.
Ik heb bewondering voor de Hekimaschool. Dankzij Hekima kreeg ik weer respect voor alles en iedereen. Veel van de
vakken hier, heb ik al op Hekima gehad.
Dat heeft er o.a. voor gezorgd dat ik nu
één van de beste leerlingen van de Jordan
School ben.

“Toen er in de Hekima Waldorf-School
in Dar es Salaam, Tanzania, met handwerken werd begonnen, heb ik in
Nederland een inzamelactie gehouden
voor haaknaalden en breipennen die hier
erg duur zijn.
Geschikte wol of katoen is er niet. Plastic
tasjes zijn er in overvloed en ik heb de kinderen gevraagd om die mee naar school te
nemen. Ik knipte lange repen van de tasjes
en experimenteerde net zolang tot ik een

ontwerp had dat gehaakt kon worden. Zo
wordt het plastic hergebruikt en wordt het
milieubewustzijn op een natuurlijke
manier in het lesplan verweven.
Omdat er meerdere kinderen aan één tas
gewerkt hebben, is het een gemeenschappelijk werkstuk en kun je de tas niet aan
één kind meegeven. Aan het eind van het
schooljaar worden ze geveild. De kinderen
vinden het prachtig. Ook het IHF heeft een
paar tassen gekregen. Van de opbrengst
wordt nieuw handwerkmateriaal gekocht.
PETA TRUSCOTT”

pounded by the local Education Department withdrawing the school’s subsidy.
However, with the enormous help received
from IHF, from various parties overseas
and from local sources, salaries have been
paid to date and the school has managed
to keep running. Ms. Lot Hooghiemstra,
who spent her sabbatical at Lesedi in
2007, has been a powerful force in raising
interest in and funds for Lesedi.
We are most appreciative for this help.
WARM REGARDS,
J.W. BESTER”

Het schooljaar begon met vertraging op de
Rudolf Steiner-School in Mbagathi,
Kenia. Politieke onlusten hadden het
openbare leven lam gelegd. Veel kinderen
kwamen pas later op school. Ondanks alle
spanningen kijkt de school terug op
vruchtbare bezoeken van vijf leraren aan
de Wereld Lerarenconferentie in Dornach
en aan de Verenigde Staten. Twee leraren
behaalden hun diploma Waldorfteacher
voor de onderbouw en we konden drie
nieuwe collega’s in onze groeiende school
verwelkomen. Er zijn nu 237 leerlingen.
Ook werd er een nieuw meisjeshuis voor
het internaat in gebruik genomen.

De McGregor Waldorf-School nabij
Kaapstad in Zuid-Afrika, zoekt sponsors
om de plannen voor de komende tien jaar
te verwezenlijken. Om zoveel mogelijk
zelfvoorzienend te worden, wil de school
het internaat uitbreiden en de bovenbouw
(voor algemeen vormend onderwijs én
voor vakopleidingen) op het bestaande
terrein vestigen. Extra financiële middelen
zijn nodig voor het nieuwe internaat en
voor de nieuw te bouwen klaslokalen.

Uw bijdrage kunt u storten o.v.v. 9236

De Inkanyezi Waldorf-School in
Alexandra, Johannesburg, Zuid-Afrika,
vierde deze zomer haar 21e verjaardag.
Gelegen in een sloppenwijk waar een half
miljoen mensen dicht opeen gepakt
wonen in uiterst armoedige omstandigheden, heeft de school zich staande gehouden. De resultaten mogen er zijn: relatief
veel kinderen hebben na de zevende klas
doorgeleerd en een beroepsopleiding voltooid. Inkanyezi is een prachtig voorbeeld
voor wat er in townships mogelijk is. Lees
verder op blz. 12.

“The Southern African Federation of
Waldorf Schools would like to place on
record its very deep appreciation to the
Internationaal Hulpfonds for the financial
assistance given to the Lesedi WaldorfSchool, in Madietane, South Africa.
The past several months have been a very
hard struggle for this little school, comTasje
8
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U kunt hen steunen door uw bijdrage

o.v.v. code 9212

Azië

De Tashi Waldorf-School in Kathmandu,
Nepal vierde dit jaar in mei de multireligieuze jaarfeesten tegen de achtergrond
van het feit dat Nepal een republiek werd.
Maar liefst 92 kinderen op school worden
ondersteund door buitenlandse sponsors.
Dankzij deze steun krijgen ze in deze
prachtige omgeving vrijeschoolonderwijs.
De school kan - mede dankzij giften - land
kopen om de school uit te breiden. Tashi is
een open, gastvrije gemeenschap. Met
genoegen vertellen de leraren hoe leuk het
is wanneer er mensen komen en vaak
brengen die materialen mee die in Nepal
zelf niet te krijgen zijn. Daar geniet dan
iedereen van.
Uw bijdrage kunt u storten o.v.v. 9344

Houd je van taal?
Geef dan een teken en
kom ons redactieteam versterken!
Bel of mail naar het kantoor van het IHF.

ç

wel en wee

neemsters aan het thema ‘moraliteit in de
opvoeding van het kleine kind’. Ook waren
er kunstzinnige activiteiten en was er een
bijeenkomst voor de kleuterleidsters.

Uw bijdrage is welkom o.v.v. code 9332

Zuid-Amerika

VCP-kleuters op een kluitje

Vietnam Children’s Project (VCP) bericht dat nu zo’n zestig kinderen gesponsord worden, vooral vanuit Duitsland en Australië. De weeskinderen van Dieu Giac die
Waldorfonderwijs hebben gehad, blijken het later goed te doen in het vervolgonderwijs.
Nieuw is dat het VCP nu ook sponsors zoekt om kinderen middelbaar onderwijs te laten
volgen. Voor ongeveer € 500 kan een kind een jaar naar school. We hopen dat sponsors
zich voor de hele middelbare schoolperiode van een kind willen verbinden.
Uw bijdrage is welkom o.v.v. code 9347

Europa

IDEM Nederland opgericht
IDEM is een organisatie die een platform
wil zijn waar jongeren hun vernieuwende initiatieven kunnen ontwikkelen. In
2003 opgericht in Zwitserland, is IDEM uitgegroeid tot een internationaal netwerk.
IDEM wil jongeren over de hele wereld helpen eigen initiatieven te ontplooien en
vorm te geven en organiseert conferenties,
bijeenkomsten, weekends en cursussen,
maar ook bouwprojecten in ontwikkelingslanden. IDEM is nu ook in Nederland actief
en vierde op 10 oktober in Amsterdam
feestelijk de oprichting van IDEM Nederland (www.idem-network.org, nederland@idem-network.org, 0031625256321).

door het jaar heen allerlei interne studiegroepen, voordrachten en seminars. Ook
komen er stagiaires uit heel Slowakije en
zelfs uit Nederland.
Uw bijdrage is welkom o.v.v. code 9327

Brief van een petekind in Colombia
Lieve mevrouw Amons,
Graag wil ik u vertellen hoe mijn eindpresentatie is gegaan. Er was een tentoonstelling ingericht van mijn werk en hoewel
ik me erg onzeker voelde, is mijn presentatie goed verlopen. Het toneel was mooi
versierd met palmen, een grote tros bananen en een scherm en natuurlijk hing er
een grote kaart van het eiland Gorgona
waarover mijn werkstuk ging.
Mijn vrienden Daniel en Natalia hebben
me geholpen. In het begin waren er ongeveer 50 mensen en later kwamen er nog
wat meer bij, zo is nu eenmaal de bekende
Colombiaanse stiptheid. Ik was erg blij
met de complimenten die ik kreeg. Er zijn
een paar foto’s gemaakt, één ervan stuur
ik u hierbij op.
Nu ben ik bijna klaar met school en kan
mij op de wereld en de toekomst richten.
Muchas gracias por todo su apoyo,
cálido abrazo,
CLAUDIA MARCELA

In de vrijeschool in Praag, Tsjechië, vallen vooral de kleuteractiviteiten op.
Tweemaal per jaar wordt er een groot
seminar voor moeders georganiseerd in de
vrije kleuterschool in Praag. Op 14 en 15
maart werkte Gemma Alfrink met de deel-

Oost Europa
De vrijeschool in Bratislava, Slowakije,
heeft nu zeven klassen. Na de negende
klas wordt het experiment door het
ministerie beoordeeld, die datum komt dus
naderbij. Er is veel belangstelling, de klassen zijn goed gevuld. In februari schreven
zich tot nu toe 19 kinderen in voor de
nieuwe klas. De school bruist van de activiteiten. Behalve de schoolfeesten zijn er

Claudia tijdens haar eindpresentatie

Gemma Alfrink met moeders aan het werk
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wel en wee

Acties

ç

Sponsorloterij

U kunt zich opgeven voor de sponsorloterij en zo het
Internationaal Hulpfonds steunen. Naast het donateurschap en de
schenkingen die het IHF ontvangt, bieden de sponsorloten een
vaste bron van inkomsten en dus meer zekerheid en continuïteit
voor het werk van het Internationaal Hulpfonds.
Hoe werkt het?
U koopt één of meer loten t.b.v. het Internationaal Hulpfonds (no:
142338). Een lot kost € 7,80; de helft hiervan gaat naar het IHF.
Per jaar zijn er 13 trekkingen. Met de loten maakt u wekelijks
kans op de hoofdprijs van € 100.000. 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.sponsorloterij.nl of bel ons, dan sturen wij u een folder met
een bon waarmee u zich kunt opgeven.
Wij wensen u veel succes!

WOW
Ieder najaar vraagt de ECSWE (European Council for Steiner and
Waldorf Education) aandacht voor de Waldorf-One-World actie.
Scholieren van meer dan 225 vrijescholen in 19 landen zamelen
geld in voor de gekozen goede doelen. Wij hopen dat er ook dit
jaar weer Nederlandse vrijescholen meedoen.

Actie van Lot Hooghiemstra voor Lesedi Waldorfschool, South Africa
Na een verloren rechtszaak en een dodelijk auto-ongeluk in 2006
vormen de leerkrachten van de Lesedi Waldorfschool in
Madietane, Zuid-Afrika nu weer een stabiel team. De tuin staat
weer vol groenten, de elektriciteitsproblemen zijn verholpen, de
kleuterklas is verdubbeld en in het ‘boardinghouse’ wonen 60 kinderen. De administratie wordt nu vanuit Johannesburg verzorgd.
MAAR de school heeft nog steeds geen subsidie ontvangen,
ondanks alle toezeggingen zwart op wit.
Het vanuit Nederland geschonken geld is besteed aan het betalen
van de salarissen. De leerkrachten zijn hiervoor zeer dankbaar,
maar door het uitblijven van de subsidie vragen ze zich elke
maand af: zal er salaris zijn?

Lesedi aan het werk
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Andronnicca, euritmiste en leerkracht voor klas 5, is een van de
drijvende krachten in de school. Zij heeft de zorg voor twee jongere broers, een zus met baby, een tante en haar eigen zoontje van
9 jaar. Wij zoeken mensen die haar voor de komende twee jaar
met een vaste bijdrage willen steunen: met € 100 euro per
maand zou zij zeer geholpen zijn!
Wilt u haar of de school steunen, maak dan uw bijdrage over

o.v.v. code 9214

(Een machtigingsformulier vindt u op:
www.internationaalhulpfonds.nl)

Lot Hooghiemstra (t 070 3515600; e: hooghiemstra.lot@zonnet.nl)

