
voorjaar 2014

Groeten uit  
Chengdu

Tegen de stroom 
inroeien

Een frisse wind in 
El Zeitoun

De rOndbrief

oost-europa israël china



de rOndbrief  voorjaar 20142

Colofon

de rOndbrief  voorjaar 2014

30e jaargang, no 1, mei 2014

de rOndbrief  is een uitgave van het Internationaal 

Hulpfonds (IHF) en verschijnt tweemaal per jaar. 

abonnement + donateurschap: € 30 per jaar

opmaak en druk: Druk.Tan Heck, Delft

website : Wilfried Nauta

Internationaal Hulpfonds

De Paal 1-6

1351 JA Almere

Contact:  

tel: 06 26972310

e: info@internationaalhulpfonds.nl.

Medewerkers

Chantal Bosch portefeuille Sp.Latijns-Amerika

Frank Francken bureaumedewerker 

Bert Harms portefeuille ZO-Azië & China

Reiny Jobse redactie

Liard Kranen portefeuille Brazilië en PR

Anselma Remmers portefeuille West-Azië

Ulric Roldanus portefeuille Zuidelijk Afrika

Sanne Ruhaak redactie

Gooyke v.d. Schoot portefeuille Oost-Europa

Jan Sint portefeuille Brazilië

 en interim voorzitter 

Annette van Soest portefeuille West-Europa &  

 Midden-Oosten

Stasja van Suchtelen marktcoördinator

Truus Warrink portefeuille Afrika Oost & overig

Telefonisch kunt u het IHF elke woensdag van 9.00 

tot 17.00 uur bereiken. Op andere dagen kunt u een 

boodschap inspreken. 

Website: www.internationaalhulpfonds.nl

De Stichting Internationaal Hulpfonds(IHF) is 

een vrijwilligersorganisatie. Het IHF biedt steun aan 

projecten buiten Nederland die vernieuwing van 

opvoeding en onderwijs nastreven met de vrijeschool-

pedagogie als uitgangspunt. Over de hele wereld 

slaan mensen de handen ineen om op de vrijeschool-

pedagogie gebaseerde projecten op te zetten. Met 

behulp van donateurs steunt het IHF meer dan 140 

van deze projecten, verspreid over 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 21.21.95.050 / BIC: TRIONL2U

IBAN code: NL03 TRIO 0212 1950 50 

ING bank: 38 92 918 / BIC: INGBNL2A

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@internationaalhulp-

fonds.nl

Foto omslag: Kleuterschooltje Hviezdicky.
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Nieuwe wereldburgers  Maart 2014. In 

Nederland een prachtige zonnige droge lente. Wereld-

leiders van de rijke landen komen in een conferentie 

bijeen om het probleem van de nucleaire stoffen te 

bespreken. Het wordt allereerst een overleg om een 

dreigende wereldoorlog te voorkomen, omdat premier 

Poetin na een opstand in Oekraïne met een leger De 

Krim binnenviel en het bij Rusland inlijfde. In ons land 

doen na een hetzerige toespraak van een politicus 

honderden Marokkaanse Nederlanders aangifte van 

discriminatie. Een vliegtuig met een paar honderd 

mensen verdwijnt van de radar en lijkt onvindbaar. In 

Engeland staan nog hele gebieden onder water, na de 

stormen en de hevige regenval van februari. In Afrika 

is op drie plaatsen het ebolavirus uitgebroken. Artsen 

zonder Grenzen heeft al twee klinieken geopend. Op de 

markten blijkt meer bushmeat te koop aangeboden dan 

tevoren. 

vAN De 

ReDACTIe

Dan krijg ik bij het uitzoeken van de foto’s voor dit blad 

deze twee foto’s in handen: Op de eerste vier jongetjes 

op een rij, ze hebben papieren bloemenkransen om het 

hoofd. Op de achtergrond gekleurde bekertjes, wellicht 

voor feestelijke limonade. Drie hebben er kaplaarsjes 

aan, om mee buiten te spelen, want van regen is er 

geen sprake, het is volop zomer. De eerste is in gepeins 

verzonken, de tweede kijkt dromerig of moe van het 

spelen in de camera, dan twee lachende boefjes. De een 

wil later vast piloot worden, de ander dokter of presi-

dent. Op de tweede foto drie meisjes. Ze eten alle drie 

abrikoosjes. Het linker meisje gniffelt, alsof ze net een 

grap heeft gehoord. Het meisje in het midden kijkt wat 

afwachtend in de camera, de derde heeft haar hoofdje 

wat verlegen afgewend. Ze lijken alle zeven onbezorgd 

en vol levenslust. De nieuwe wereldburgers.

Kleuterschooltje Hviezdicky.
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Kerncijfers

van het bestuur

Toelichting kerncijfers  Dankzij een aanzien-

lijke schenking en een aantal legaten aan het eind van 

2012 heeft het IHF een gezonde financiële basis kunnen 

leggen voor de komende jaren. De besteding van deze 

gelden is vastgelegd in een meerjarenbeleid waarin 

we schenkingen uit algemene middelen, noodhulp en 

publiciteitsacties hebben opgenomen. Het bestuur heeft 

besloten de 10%-regeling te behouden. Dit betekent dat 

de uitgaven die het IHF moet maken voor organisatie en 

fondswerving (10 %) niet meer alleen uit de algemene 

middelen gedekt worden maar uit alle inkomsten. 

De gezonde financiële situatie zorgt ervoor dat het 

IHF nu over voldoende reserves beschikt om ons doel, 

projecten te steunen die vanuit de vrijeschoolpedagogie 

werken, ook in de toekomst te kunnen blijven verwe-

zenlijken.

In 2013 hebben we € 261.258 aan inkomsten ontvan-

gen en € 153.022 uitgegeven aan de projecten. Uit 

het Solidariteitsfonds algemeen werden peetschappen 

bekostigd waarvan de peten zich hadden teruggetrok-

ken zodat deze kinderen toch naar school konden 

blijven gaan. 

Het IHF bedankt u namens alle kinderen, leerkrachten 

en ouders in de projecten voor uw niet aflatende steun 

in het afgelopen jaar.  Wij hopen dat u uw hulp aan het 

Internationaal Hulpfonds ook in 2013 wilt voortzetten. 

Martine Boermeester, penningmeester IHF

*) Omwille van de leesbaarheid is gekozen voor 

deze vorm van financiële verslaglegging. De 

volledige jaarrekening kunt u aanvragen bij het 

secretariaat.

 Inkomsten 2012  2013
 inkomsten vrij te besteden gelden € 158.734   € 112.579  
 inkomsten op naam te besteden gelden € 144.259   € 148.679  
 totaal inkomsten € 302.993   € 261.258  
 Uitgaven
 uitgaven vrij besteedbaar € 13.384   € 24.352  
 uitgaven op naam te besteden gelden € 152.077   € 128.670  
  Afrika  € 28.991   € 15.097 
  Brazilie  € 13.194   € 1.500 
  Zuid Amerika  € 34.800   € 18.108 
  West Europa  € 3.932   € 6.466 
  Rusland  € 250   € 1.200 
  Midden/Oost Europa  € 1.870    € 22.387 
  Midden Oosten  € 1.935   € 1.000 
  Kaukasus  € 12.603   € 24.154 
  Zuid/West-Azië  € 730   € 3.880 
  Zuid/Oost-Azië  €-     € 364 
  Nieuw Zeeland  € 1.250   € -   
  China  € -     € 350 
  Solidariteitsfonds  € 52.522   € 34.165 
 organisatiekosten € 22.493   € 26.901  
  kosten eigen organistie  € 28.798   € 28.367 
  lasten voorgaande jaren  € 1.012   € -   
  renteinkomsten lopende jaren  € 7.317-  € 1.466-
 Totaal uitgaven € 187.954   € 179.923  
      
 Resultaat  € 115.039   € 81.335 
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Inleiding  Ook in 2013 heeft het Internationaal 

Hulpfonds (IHF) gedaan waarvoor het is opgericht: ‘hulp 

geven aan initiatieven buiten Nederland waarbij de 

vrijeschoolpedagogie het uitgangspunt is’. Dit jaarver-

slag biedt een overzicht van de hulp van het afgelopen 

jaar en de ontwikkelingen in de eigen organisatie. 

Vrijeschoolpedagogie is geen standaard onderwijssy-

steem, maar een visie op de ontwikkeling van kinderen 

die overal ter wereld vorm kan krijgen.

In de loop van het jaar heeft zowel de secretaris 

mevrouw A. de Vries als de penningmeester mevrouw 

M. Boermeester afscheid genomen van het IHF. Binnen 

het fonds wordt nagedacht over een andere bestuurlijk 

concept. Er hebben zich nieuwe mensen aangemeld om 

de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het fonds op 

zich te nemen. 

Het fonds werd verrast met 3 grotere schenkingen,vanuit 

de nalatenschap van zeer betrokken donateurs. 

Door nauwe samenwerking met andere antroposofische 

fondsen in Nederland en Europa kunnen wij een bij-

drage leveren aan de verschillende hulpvragen. Dankzij 

initiatieven en vragen van mensen elders in de wereld 

en hartverwarmende schenkingen van donateurs in 

Nederland en België wordt dit mogelijk gemaakt

Hulp aan werelddelen

Algemeen  De kracht van het IHF is dat ze werkt 

met portefeuillehouders, die de lijnen met de projecten 

in de diverse werelddelen kort houden. Aanvragen voor 

financiële hulp kunnen hierdoor in hun context worden 

beoordeeld. Portefeuillehouders die langere tijd in func-

tie zijn, groeien in hun deskundigheid en hun netwerk. 

Zij worden hierom door de andere fondsen gevraagd 

om hun ervaring te delen.

Afrika (Oost)  Hier hebben zich gezonde 

ontwikkelingen voorgedaan. Het fonds heeft naast de 

ondersteuning van scholen en individuele kinderen 

ook een bijdrage kunnen leveren aan de opleiding van 

leerkrachten in verschillende vakgebieden.

Afrika (Zuidelijk)  De portefeuillehouder heeft 

een bezoek gebracht aan de verschillende projecten in 

Zuid-Afrika. De projecten vragen veel ondersteuning en 

aandacht. Het bezoeken van de projecten leidt tot een 

groter bewustzijn voor de vragen die in dit gebied leven. 

Latijns Amerika (Spaanstalig)  Onder-

steuning in Costa Rica en verschillende andere Spaans-

talige gebieden is er een van de lange adem. Langzaam 

maar zeker groeit het bewustzijn voor de kwaliteit van 

het vrijeschoolonderwijs in die gebieden. Dankzij bijdra-

gen vanuit het bedrijfsleven kon o.a. de begeleiding van 

leerkrachten een extra impuls krijgen.

Latijns Amerika (Brazilië)  Er is een start 

gemaakt met het leggen van contact tussen een school 

en projecten in Brazilië. De Geert Groote School te 

Amsterdam deed een schenking van materiaal aan een 

project. Daarnaast proberen we een Amsterdamse klas 

aan de Novalis school in Piracicaba te koppelen.

Er was steun voor o.a. Vale de Luz (lerarenopleiding), 

Acomi en Circo Ponte das Estrelas.

Het project Aramitan kreeg een andere leiding. Met 

interesse volgen we dit.

Azië en Pacific  Langzaam maar zeker lijkt ook 

dit gebied zich te openen voor de kwaliteiten van ons 

onderwijs. Er is een steeds dringender vraag vanuit 

China, Vietnam, om ondersteuning te krijgen bij de 

scholing van leerkrachten. Die zal in de toekomst zeker 

worden uitgebreid.

Europa (West) en Midden-Oosten  In 

2013 heeft het IHF financiële en immateriële hulp kun-

nen bieden aan 9 projecten o.a. de volgende: In Israël: 

Ein Bustan, een Joods-Arabische school. In Portugal: Es-

cuela Livre do Algarve, Escuela do Malhão en de nieuwe 

kleuterschool Caracol ão Sol. In Italië: Scuola Waldorf 

Palermo en Scuola Waldorf Verona. In Schotland: Moray 

Steiner School. In Frankrijk: Chant’Arize en L’Arc en Ciel.

JAARveRSLAG 

IHF 2013
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In samenwerking met Iona stichting en Stichting Helias 

is er in Portugal een Teachers’ Training gegeven.

Oost-Europa, Kaukasus en Oekraïne
14 projecten hebben afgelopen jaar steun gehad van 

het IHF. Het kleuteronderwijs in Slowakije en Tsjechië 

wordt tegengewerkt van overheidswege wat zelfs 

leidt tot sluiting van scholen. O.a. in Laila in Prievidza 

(Slowakije). Een legaat van € 43.000,- is verdeeld over 

2 projecten: de Waldorfschool in Bratislava (Slowakije) 

en een school voor kinderen met een beperking Mayri 

in Jerevan (Armenië) Er is vanuit het regulier onderwijs 

veel belangstelling voor het vrijeschoolonderwijs. Door 

de portefeuillehouder zijn in Georgië de Waldorf (kleu-

ter)school en de (heilpedagogische) Michaelschool in 

Tbilisi bezocht. Peetkinderen van de vrijeschool Stupeni 

in Odessa hebben een groot bedrag ontvangen van 

peetouders € 3026,-.

India  De portefeuillehouder heeft in het achterlig-

gende jaar zich de tijd gegund om een uitgebreid 

bezoek te brengen aan de verschillende projecten in 

dit gebied. Het vrijeschoolonderwijs groeit langzaam 

en de verschillen in dit immens grote land zijn dan ook 

extreem. Er zijn projecten die erg veel tijd en aandacht 

vragen maar daarnaast zijn er ook initiatieven die uit-

gegroeid zijn tot volwaardige scholen. In het land zelf 

ontstaan er meer en meer samenwerkingsaspecten.

Peetschappen en Solidariteitsfonds  
Hierin is een continue stroom ontstaan waarmee we 

individueel en op vraag veel kinderen hebben kunnen 

ondersteunen in het achterliggende jaar. 

Markten en winkel  Het lukt het IHF om 

ondanks de teruglopende vrijwilligheid toch nog regel-

matig op de verschillende markten in de scholen aan-

wezig te zijn. Dit leidt niet tot een overgrote omzet van 

artikelen uit de verschillende gebieden maar het werkt 

zeker mee aan de naamsbekendheid van het fonds. 

Public relations en de rOndbrief  In 

2013 is de rOndbrief qua vormgeving aangepast 

aan de huidige tijd. Het formaat werd verkleind en 

het verschijnt geheel in kleur. De papieren wikkels zijn 

afgeschaft.

De samenwerking met Hilde la Rivière (opmaak) en Tan 

Heck (drukker) was plezierig. In mei was er een Open 

Dag voor de donateurs. Dit gaat mogelijk een jaarlijks 

terugkomend evenement worden. Er is gewerkt aan 

de betalingsmogelijkheden (Ideal) via de website. De 

website is in samenwerking met Wilfried Nauta verder 

vernieuwd. Er is een start gemaakt met het opzetten 

van een netwerk van contactpersonen voor het IHF 

op alle vrijescholen. Er wordt aan een promotiefilm 

gewerkt (gereed in mei ‘14). De sociale media zullen in 

het komende jaar aandacht krijgen. 

Samenwerking met andere organi-
saties  Het IHF neemt in Nederland deel aan het 

NAFO-overleg, Nederlandse Antroposofische Fondsen 

voor Ontwikkelingsprojecten, samen met Stichting He-

lias, IONA Stichting en Stichting ter Bevordering van de 

Heilpedagogie. In Europees verband maakt het IHF deel 

uit van de ENDA, het netwerk van Europese antroposo-

fische fondsen.

Kantoor  Dit is nu gevestigd in Almere en staat 

onder leiding van de heer F. Francken. Door intensie-

vere samenwerking ontstaat er langzaamaan weer 

een krachtige organisatie. Het inzicht in de financiële 

cijfers wordt steeds duidelijker, wat ons fonds een meer 

professionele uitstraling geeft.

Bestuur  Het algemeen bestuur (AB) van het IHF 

heeft in 2013 acht keer vergaderd. We mochten gratis 

gebruik maken van de vergaderruimte van de Vereni-

ging van Vrijescholen te Driebergen. Het IHF is deze 

organisaties dankbaar voor de geboden gastvrijheid. De 

zomervergadering van het IHF vond plaats in Almere op 

het landgoed De Kemphaan.

Samenstelling bestuur 

Het is bijzonder dat alle bestuursleden zich vrijwil-

lig voor het IHF inzetten, met veel enthousiasme en 

deskundigheid. 

G. Langeslag
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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 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 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 tijdsin-

vestering waarnaast nog minimaal zevenmaal 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.internationaalhulpfonds.nl

Portefeuille Oost-Europa en Kauka-
sus  Per 1 augustus wordt de portefeuille 0ost-Europa 

en Kaukasus, nu nog beheerd door Gooyke van der 

Schoot, overgenomen door Liard Kranen. Hij heeft een 

tijd in Rusland en de Kaukasus gewerkt en heeft er veel 

zin in om zich in deze regio die hem na aan het hart 

ligt, te gaan inzetten. 

Open dag IHF  Ook dit jaar organiseert het 

IHF weer een Open Dag voor donateurs en belangstel-

lenden. We hopen u te zien op 24 mei van 11.00-16.00 

uur in de Stichtse Vrije School. Socrateslaan 23 Zeist. 

In samenwerking met en met optredens van leerlingen 

van de school. Ook zal de première van de promotiefilm 

van het IHF, een afstudeerproject van Vera Geerdink 

plaatsvinden. Kom kennismaken met de diverse wereld-

delen en de projecten die door ons worden gesteund.

Iedereen is welkom! 



de rOndbrief  voorjaar 2014 9

 Afscheid van Martine en Gijs  Ruim 

acht jaar was Gijs Langeslag voorzitter van het IHF. 

Naast alle andere taken die hij op zich nam in de 

vrijeschoolwereld, heeft hij zich steeds trouw, enthou-

siast en inspirerend ingezet voor het IHF. Een mooie 

afsluiting van zijn tijd bij de stichting was de reis door 

de Westkaap, die hij met het reisgezelschap maakte 

langs de vrijescholen van Zuid-Afrika. 

Ook van onze penningmeester Martine Boermeester 

hebben we afscheid genomen. Met haar stiptheid en 

zorgvuldigheid was ze een betrouwbare en waardevolle 

medewerker. 

Martine en Gijs, allebei heel hartelijk bedankt voor alles 

wat jullie voor de stichting hebben betekend. 

Markten  Als u in uw school een markt houdt en 

daar ruimte is voor een kraam van het IHF wilt u dat 

dan melden bij Stasja van Suchtelen? markten@interna-

tionaalhulpfonds.nl

Reis door de Westkaap  Ook dit jaar 

was er op veelvuldig verzoek weer een reis langs de 

vrijescholen en projecten in townships van de Zuid-Afri-

kaanse Westkaap. Voor de tweede keer georganiseerd 

door Truus en Hans Warrink. Een van de deelnemers aan 

de reis, Nicolette, heeft een mooi reisverslag geschreven 

dat u op de website kunt lezen.

w
el

 e
n 
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ee

Afscheid van Gijs(l)en Martine(r) 

in het midden Frank Francken, kantoormedewerker

Links Gijs in actie tijdens Reis door 

de Westkaap inZuid-Afrika

WeL eN Wee
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De Tyfoon Haiyan  In november vorig jaar 

raasde de tyfoon Haiyan over de Filippijnen. Er waren 

heel veel slachtoffers, vooral op het eiland Leite. Ook 

de Gamot Cogon School op het nabij gelegen eiland 

Panay werd getroffen. Gelukkig zijn er geen slachtoffers 

gevallen, maar de schade was groot als gevolg van een 

enorme overstroming. Vooral de kleuterklassen waren 

zwaar getroffen. Het IHF plaatste een klein bericht 

hierover op haar website.

De Meiboomschool in Hoofddorp heeft hierop een 

sponsorloop georganiseerd en het geweldige bedrag 

van 1200 euro opgehaald. Ook Heemhuys (Antroposo-

fische Kinderopvang) heeft in haar kroniek aandacht 

besteed aan de gevolgen van de orkaan. In totaal kon 

het IHF een bedrag van 2500 euro overmaken. Hartelijk 

dank voor uw acties en financiële steun. De school liet 

mij weten zeer blij te zijn met deze bijdragen en werkt 

hard aan het herstel van de schade. 

Bert Harms

Portefeuillehouder ZO Azië en China

Brief uit Filippijnen  Lieve vrienden van de 

Meiboomschool,

Met een warm hart willen wij, de medewerkers en leer-

lingen van de Gamot Cogon School in Iloilo in de Filip-

pijnen, de leerlingen van de Meiboomschool bedanken 

voor hun donaties. Bert Harms van het IHF heeft ons 

laten weten dat er twaalfhonderd euro is overgemaakt. 

Deze donatie komt voor ons op het perfecte moment. 

DANK U

We zullen het geld gebruiken om lekkages aan ons dak 

te verhelpen en de speeltuin te repareren.

Het is altijd een strijd om voldoende geld bij elkaar 

te krijgen om de school te kunnen laten bestaan en 

schoolgebouwen en faciliteiten te kunnen bouwen. 

Elke donatie is dus een grote steun voor ons. Vooral 

op tyfoons die onverwachte schade aanrichten zijn wij 

niet voorbereid. Daarnaast is het niet eenvoudig om 

vrijeschoolonderwijs te geven in een gemeenschap 

waar veel inwoners arm zijn en families geen geld heb-

ben voor regulier onderwijs. We zijn dus afhankelijk van 

donaties om ons lesprogramma te kunnen aanbieden. 

Onze school is dit jaar uitgegroeid naar bijna twee-

honderd leerlingen, verspreid over kleuterklas tot elfde 

klas. We kijken erg uit naar volgend jaar wanneer onze 

eerste elfde klas de middelbare school afrondt! 

Het was voor ons een enorme verrassing om deze 

onverwachte gift te ontvangen. We kijken altijd uit 

naar nieuwe contacten met scholen die zich met ons 

willen verbinden en die aansluiten bij onze missie om 

het vrijeschoolonderwijs terug naar de basis te brengen 

of naar de kinderen van arme ouders die vaak geen 

toegang hebben tot kwaliteitsonderwijs. Om met de 

woorden van een van onze scholieren uit de lokale 

gemeenschap te spreken: 

‘Ik vind het leuk om met poëzie en toneel bezig te zijn, 

te debatteren en ervaring op te doen in samenwerking. 

Op deze school is iedereen gelijk, er is geen arm en er is 

geen rijk. Iedereen helpt elkaar’.

Met vriendelijke groeten en alle goeds,

James Sharman, directeur Gamot Cogonschool

Contact  Als u voor een klas of school contact wilt 

zoeken met een vrijeschool elders in de wereld kan het 

IHF daar wellicht bij helpen: pr@internationaalhulp-

fonds.nl

Kleuterschool en speelplaats voor de orkaan
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Hoop en vrees op Ein Bustan  M.i.v. 

dit jaar vormt Itaf Awad, onze Palesteinse leerkracht 

uit Dabburiyah, Galilea, samen met ondergetekende de 

directie van Ein Bustan. 

Dit jaar proberen we voor zowel de Kindergarten 

(kinderen van 3-4 jaar) als de onderbouw erkenning 

te krijgen. In de onderbouw krijgen 13 Arabische en 

joodse kinderen samen les in de combinatieklas 1/2. 

Behalve de gebruikelijke vakken worden zowel joodse 

als Arabische letters geleerd. Ook worden er samen met 

de ‘Israeli Circus School’ in Kfar Yehushua circuslessen 

gegeven om vertrouwen in elkaar, samenwerking en 

vreedzame non-verbale communicatie te oefenen. 

Onze grootste zorg is om het evenwicht te bewaren 

tussen het aantal Arabische en joodse leerlingen. De 

meeste van onze Arabisch leerlingen zijn Bedoeïenen 

en kunnen slechts een deel van het schoolgeld betalen. 

We zijn dan ook uitermate dankbaar voor de hulp die 

wij krijgen van de IHF-sponsors die een deel van het 

schoolgeld voor deze kinderen betalen. 

Amir Shlomian, Kyriat Tivon, Israël 

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 

TRIO 0212.1950.50  o.v.v. code90093737 

Slowakije 
Bratislava Kleuterschool Hviezdicky  

opgericht in 2001  Vanwege het grote aantal 

aanmeldingen verhuisden we drie jaar geleden naar 

een groot woonhuis dat wij huren, niet ver van de 

vrijeschool. Voor er kinderen konden komen, moesten 

we veel reparaties en verbouwingen uitvoeren en tot op 

vandaag betalen we leningen die de vrijeschool ons gaf 

af. Er zijn nu echter extra verbouwingen nodig, die door 

de wet voorgeschreven zijn. We hebben daarvoor wat 

geld gespaard, maar het ontbreekt ons aan geld voor 

dingen als brandvrije deuren en een branduitgang vanaf 

de tweede verdieping. 

Wij zijn blij met iedere bijdrage waarmee we de kinde-

ren een omgeving kunnen bieden, die mooi en liefdevol 

is en ook voldoende veilig is. 

Op het moment bezoeken 33 kinderen onze kleuter-

school. Daarmee is de capaciteit gevuld. Nog 30 kinde-

ren staan op een wachtlijst. De kleuterschool heeft een 

zeer goede naam tussen alternatieve kleuterscholen in 

Bratislava. Ieder jaar gaan er 5 tot 8 kinderen van ons 

naar de vrije school. 

Hartelijk dank, Het college van Hviezdicka

vertaling uit het Slowaaks: Cornelis Boogerd 

www.hviezdicky.iwaldorf.sk

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 

TRIO 0212.1950.50  o.v.v. code 50009327 (Kleu-

terschool Bratislava)

Michaelsmarkt Geert Groote Colle-
ge Amsterdam  Acties t.b.v. Slowakije. Met o.a. 

toneelopvoeringen, talentenjacht, eenwaarzegster, een 

nagelstudio, een meditatiekring,lotenverkoop, zangkun-

sten, gedichtenverkoop,en vasten haalden de leerlingen 

€ 3260! op. € 1200.- ging naar de ongesubsidieerde 

kleuterscholen in Kosice en Prievidza, en € 400.- naar 

het speciale klasje in Bratislava. Ook bleef er iets over 

voor reiskosten van docenten van Helias.

(Uit het Heliasbulletin)

Samen oefenen (foto: Gal Mosenson)

Kinderen van Hvizdiecky

ISRAëL
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donaties

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

ject (o.v.v. de code).

•  U kunt een bijdrage storten voor de algemene mid-

delen. 

•  U kunt denken aan een legaat ten behoeve van het IHF. 

•  U kunt de Solidariteitsactie steunen door een 

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

Solidariteitsactie. Dit geld gaat naar het kinderfonds 

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

schap verbonden.

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

schoolgeld voor een kind betalen. U krijgt via het IHF 

de naam en een korte beschrijving van het kind met 

een foto en eens per jaar een kort verslag van zijn of 

haar ontwikkeling. 

• U kunt donateur worden van het IHF met voor een 

bedrag per keuze per jaar of maand (minimaal € 30 

per jaar) U ontvangt dan deze rOndbrief twee maal 

jaarlijks thuis. Zie pagina 31 voor een machtiging

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

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

per maand) bestaat ook de mogelijkheid een peetschap 

met anderen te delen. 

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

vrij te maken die de administratie van de peetschappen 

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

formatie over de kinderen eens niet zo vlot binnenkomt.

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

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

langere tijd peet wordt. Stoppen met een peetschap kan 

alleen door schriftelijke opzegging bij het secretariaat 

van het IHF. 

Hebt u over een van de mogelijkheden een vraag, neem 

dan contact op met het secretariaat. Stuur de ingevulde 

machtigingkaart in een gefrankeerde envelop naar:

Internationaal Hulpfonds 

De Paal 1-6

1351 JA Almere

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

laat het ons even weten via info@internationaalhulp-

fonds.nl

Giften aftrekbaar  Wist u dat uw giften vol-

ledig aftrekbaar zijn met een notariële schenkingsactie? 

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

schenken. U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag. 

Het IHF neemt de notariskosten voor zijn rekening. 

Interesse? Neem contact op met het secretariaat. 

Contact  Telefonisch kunt u het IHF elke woensdag 

van 9.00 tot 17.00 uur bereiken. Op andere dagen kunt 

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

e: info@internationaalhulpfonds.nl of secretaris@inter-

nationaalhulpfonds.nl  Kijk ook eens op onze website 

voor meer informatie over ons en al de projecten die wij 

ondersteunen: www.internationaalhulpfonds.nl.

PR  Help ons het IHF bekend te maken onder een 

groter publiek. Artikelen uit de rOndbrief mogen 

worden gekopieerd onder vermelding van de bron en 

gebruikt worden bij acties, bijvoorbeeld ter gelegenheid 

van een jubileum of verjaardag. Ook kunnen artikelen, 

extra exemplaren van de rOndbrief en informatie- en 

pr-materiaal, worden aangevraagd bij het secretariaat.

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

of leraren die op ‘hun’ school de contactpersoon voor 

ons kunnen zijn. Neem contact op met pr-functionaris 

Liard Kranen pr@internationaalhulpfonds.nl

Triodosbank 21.21.95.050  /  BIC: TRIONL2U

IBAN code: NL03 TRIO 0212 1950 50

ING bank 38 92 918  /  BIC: INGBNL2A

IBAN code: NL 81INGB0003892918 

Kamer van Koophandel 30167248

Verhoging van het abonnements-
geld:  Al vele jaren ligt het abonnementsgeld op 

20 euro. Gelukkig doneren velen van u al meer dan 

dat. I.v.m. de inflatiecorrectie moeten we het abonne-

mentsgeld verhogen tot minimum 30 euro voor nieuwe 

abonnees. Doneert u nog 20 euro? We hopen dat u een 

nieuwe machtiging voor 30 euro wilt afgeven via de kaart 

achterin deze rOndbrief, onder vermelding van ‘reeds 

donateur’. Wij danken u voor uw begrip en schenking!
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GUATAMALA

Poppen maken  Dit jaar was het de beurt aan 

Escuela Caracol in Guatamala om de vijfde confe-

rentie voor kleuterleerkrachten te verzorgen. Met 42 

deelnemers uit Guatamala, Costa Rica, Nicaraqua, El 

Salvador, Mexico en zelfs Spanje was dit de grootste 

editie tot nu toe. De conferentie werd net als elk jaar 

geleid door Inès Spittler, al 35 jaar kleuterleerkracht aan 

de vrijeschool Escuela Waldorf Lima in Peru. 

De conferentie duurde vijf dagen waarop de deelnemers 

verschillende seminars en workshops konden volgen. 

Elke dag begon gastdocent Tamara Chubarovsky met 

stemoefeningen, verzen en zang. Vervolgens was het 

tijd voor Inés’ workshop poppenmaken. Tijdens dit 

onderdeel richtte Inés de aandacht op de vijfzijdige 

pop zoals Rudolf Steiner als ideaal beschrijft voor jonge 

kinderen. Ze ving aan met een lezing over de spirituele 

kwaliteit van deze poppen en hun rol als archetypische 

verschijning van de mens. De rest van de week werd 

besteed aan het zelf maken van poppen. 

Tamara Chubarovsky richtte zich dit jaar op de kunst 

van het woord, voor velen een nieuw onderwerp. Aan 

bod kwamen onder andere de manier waarop een 

toespraak verbonden is met de vier elementen en de 

vier temperamenten en de verschillende gebieden van 

de mond en keel waarmee je geluid produceert.

In het laatste uur van elke dag presenteerden nieuwe 

deelnemers hun biografie en vertelden de anderen over 

de ontwikkelingen van het laatste jaar. Tijdens deze bij-

eenkomst konden deelnemers zorgen en problemen de-

len waar hun scholen mee kampen. Omdat vrijeschool-

onderwijs nog relatief nieuw is in Midden-Amerika, 

was dit uur waarin solidariteit ontstond en een netwerk 

tussen de scholen werd gebouwd, van groot belang.  

Tijdens de conferentie was er ruimte voor vragen uit de 

groep. Dat leidde tot interessante discussies over bij-

voorbeeld het belang van het weglaten van synthetisch 

materiaal in de vrijekleuterklas. In de pauzes en avon-

den werden er volop ervaringen uitgewisseld en leerden 

de deelnemers elkaar beter kennen. Veel oude vrienden 

ontmoetten elkaar opnieuw en nieuwe vriendschappen 

ontstonden. 

Deze conferentie werd mogelijk gemaakt door donaties 

vanuit het IASWECE (Europese kleuterfederatie) en 

het IHF. De volgende conferentie zal in januari 2015 in 

Costa Rica plaatsvinden.

Chantal Bosch 

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 

TRIO 0212.1950.50  o.v.v. code 30009295 Guata-

mala/Caracol) en/of 30009274 Costa Rica

la
tij

ns
 a

m
er

ik
a

Cursisten van lerarenopleiding in Guatamala
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Tegen de stroom inroeien  Gooyke van 

der Schoot over haar jaren bij het IHF.

Dit voorjaar brengt Gooyke van der Schoot een laatste 

bezoek aan Armenië en Georgië waarna ze haar functie 

als portefeuillehouder Oost-Europa en Kaukasus 

neerlegt. De redactie van de rOndbrief vroeg Gooyke 

naar haar ervaringen de afgelopen jaren, de bijzondere 

momenten die zij heeft beleefd en de moeilijkheden die 

zij onderweg tegenkwam. 

Met welke landen heb je binnen je functie 

contact gehad en hoe vaak bezocht je deze 

landen?

‘In totaal had ik contact met tien Oost-Europese landen 

waarvan ik er zeven zelf bezocht: Rusland (Moskou), 

Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Bosnië, Armenië en Geor-

gië. In Armenië was ik vijf keer en Georgië en in Bosnië 

kom ik straks voor de derde keer. De andere landen 

bezocht ik één keer.’

Wat waren de grootste uitdagingen die je als 

portefeuillehouder aan moest gaan?

‘De eerste moeilijkheid was dat ik een plek moest 

vinden voor het geschonken geld. Uitzonderlijk, want 

meestal is het probleem juist voldoende geld vinden! 

Voor Oost-Europa moest er echter eerst een netwerk 

opgebouwd worden. Op advies van mijn contactpersoon 

Cornelis Boogerd in Tsjechië en Slowakije heb ik daarom 

deelgenomen aan de zomercursus voor peuter- en kleu-

terleidsters in Semili (Tsjechië). In Slowakije is het grote 

probleem de politieke tegenwerking tegen alles wat niet 

katholiek is. In de afgelopen jaren hebben twee kleuter-

scholen zich daarom op moeten heffen. In Armenië en 

Georgië spelen grote verschillen tussen beide bevol-

kingsgroepen een rol. In 2011 is eindelijk het onderlinge 

contact tot stand gekomen tussen de twee lerarencol-

leges. Ze moesten van buitenlanders horen van elkaars 

bestaan, terwijl beide scholen in dezelfde tijd gesticht 

zijn: direct na de breuk met de Sovjet. In beide landen 

hebben mensen de school in het geheim stiekem voor-

bereid. Toen ze eindelijk met elkaar in gesprek kwamen, 

bleek het een feest der herkenning.’

Welke scholen sprongen eruit?

‘De kleuterschool in Sarajevo en Michaelschool in Tbi-

lisi. De laatste school heeft last van de staat die hoge 

bijdrages van ouders verplicht stelt en hoge belastingen 

vraagt aan de school. Op de kleuterschool in Sarajevo 

is het Phoenixproject opgezet waardoor kinderen van 

verschillende etnische groepen en religies naar dezelfde 

school kunnen. Voor de oorlog kwam dat veel voor, 

maar sinds de oorlog is dat bijna onmogelijk en zijn 

er aparte moslimscholen en scholen voor katholieke 

kinderen.’ 

Wat blijft je bij van je jaren als portefeuille-

houder van Oost-Europa?

‘De hartelijkheid van de mensen, de dankbaarheid voor 

het support. Wat een inzet om tegen de stroom in te 

roeien! Bevoorrecht voel ik me dat ik deze jaren hier 

aan heb mogen bijdragen. Het is heel boeiend om men-

sen mee te maken uit andere culturen met hun andere 

denk- en doewijze.’

Gooyke, 2e van links tussen de collega’s in Kosice

VS Aregnasan Yerevan
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ARMeNIë

Heilpedagogie in Armenië
Het Centrum voor Integratie Mayri 
is verrast met een legaat van 
21.500 euro  De enige vrijeschool in Armenie 

staat in Jerevan. Het is de Aregnasan(=zonne)school 

een groep leerkrachten en therapeuten al jaren met kin-

deren met beperkte mogelijkheden werkt. Iedere klas 

heeft wel een of twee van deze kinderen achter in de 

klas zitten. Dit is goed voor de sociale integratie, maar 

zorgt er tegelijkertijd voor dat er niet aan de persoonlij-

ke vraag van het kind tegemoet gekomen kan worden. 

Een toekomst voor deze kinderen na school is er helaas 

niet: als ze 18 jaar zijn geworden, zitten ze weer thuis 

omdat er bijna geen mogelijkheden voor hen zijn.

Jaren geleden heeft zich een team leerkrachten 

gevormd om deze kinderen na het periode-onderwijs 

individueel les te kunnen geven. Wegens ruimtegebrek 

vonden deze lessen vaak plaats in de gangen of in de 

kantine. Voor kinderen die zich vaak moeilijk kunnen 

concentreren is dit niet ideaal. 

De laatste jaren werden er kinderen aangemeld met 

grotere beperkingen en hun aanwezigheid in de 

klas bracht veel problemen met zich mee. Omdat de 

leerkrachten geen referentiekader hebben, hebben we 

twee van hen in 2008 uitgenodigd om drie weken in 

Nederland kennis te maken met de heilpedagogie. Hier 

hebben ze voldoende inspiratie uitgehaald om in hun 

eigen cultuur verder mee te kunnen.

In 2010 is NGO MAYRI opgericht, Centrum voor 

integratie van kinderen en jeugdigen met beperkte 

mogelijkheden.

In 2011 is een geschikt gebouw gevonden en aange-

kocht dat ruimte biedt voor leslokalen, werkplaatsen, 

een winkel, een schenkerij en een theater. Het gebouw 

is inmiddels gerenoveerd met Nederlands en Duits 

schenkgeld.

Ook werden vier werkplaatsen en de keuken gefi-

nancierd. Om de jongeren de kans te geven een vak 

te leren, worden werkplaatsen ingericht, zoals een 

bakkerij, een kaarsenmakerij, een boekbinderij en een 

werkplaats voor keramiek. In het winkeltje worden hun 

producten verkocht, zodat ze eigen inkomsten kunnen 

genereren. De thee- en koffieschenkerij zorgt eveneens 

voor inkomsten en bevordert sociale contacten.

Verder is een aanvraag gedaan bij een Duits fonds voor 

het theater. De Aregnasanschool kan hier ook gebruik 

van gaan maken. Het theaterspel staat op hoog niveau, 

ze treden ermee naar buiten en hebben bekendheid 

verworven in Jerevan. Het laatste theaterstuk is een 

gezamenlijke productie van kinderen met en zonder 

beperking, een ontroerend stukje integratie. 

Wat is er nog nodig?

-  Twee ruimtes moeten nog in orde gemaakt: een ruimte 

voor ritmische massage en één voor euritmietherapie, 

die ook als cursusruimte gaat dienen.

-  De behoefte aan scholing is groot en de wens is een 

tweejarige cursus op te zetten. De verwachting is dat 

zich 20 cursisten aan zullen melden.

Deze manier van werken en de achtergrond ervan 

is nieuw en wekt belangstelling bij studenten en 

personeel van een kindertehuis in Jerevan. Ook de 

leerkrachten van de Aregnasanschool zijn er bij gebaat, 

omdat er ook kinderen met beperkingen zijn die wel 

meegenomen kunnen worden in de klas. Een eigen 

seminar voorkomt personele problemen en bevordert de 

integratie op verschillende niveaus.

Zo wil men met deze NGO Mayri een volwaardig en zin-

vol bestaan creëren voor kinderen en jongeren die wat 

meer aandacht nodig hebben. Het kan een belangrijke 

voorbeeldfunctie zijn in een land waar de zorg voor 

kinderen met leerproblemen aan het begin van haar 

ontwikkeling staat. Op 5 april wordt ter gelegenheid 

van de opening van het gebouw het eerste seminar 

georganiseerd, waarbij ik als docent ben uitgenodigd. In 

de volgende rOndbrief komt daarvan een verslag.

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 

TRIO 0212.1950.50  o.v.v. code 50009341

Gooyke van der Schoot, portefeuillehouder voor 

Oost-europa en Kaukasus
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ZUID-AFRIKA
Bradwill, van deugniet tot student...  
McGregor is een klein dorpje in de Westkaap waar 

Bradwill Jansen in 1995 werd geboren, een jaar nadat 

Zuid-Afrika een democratie werd met Nelson Mandela 

als president. Bradwill woont in het zogenaamde ‘on-

derdorp’ waar tijdens de apartheidsjaren de Afrikaans 

sprekende kleurlingen gedwongen moesten wonen. De 

kleine huisjes, al dan niet onderhouden, zijn overvol met 

2009Bradwill and Denia.
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kinderen en familieleden. Als enige zoon van Denia, een 

alleenstaande moeder die vaak geen werk had, groeide 

hij op in arme levensomstandigheden. 

Toen moeder Denia een bezoek bracht aan de kleuterklas 

van de McGregor Waldorfschool was zij zo onder de in-

druk van de tekeningen, de verbondenheid met de natuur 

en het feit dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, 

als gelijken met elkaar speelden, dat ze niet aarzelde 

om haar zoon op de school in te schrijven. Dit tegen alle 

gewoonten van het dorp in, waar de meerderheid van de 

kinderen naar de Afrikaanse overheidschool gaat.

Als een gevoelig en kunstzinnig jongetje voelde Brad-

will zich veilig in de kleuterklas. Hij hield  vooral van 

spel waarin zijn verbeelding tot uiting kon komen. 

Op de lagere school had Bradwill het ook naar zijn zin. 

Aardrijkskunde sprak hem het meeste aan, want dan 

leerde hij andere landen kennen. Hij was een ondeugend 

kind, maar hij voelde zich geaccepteerd ‘zoals hij was’.

Op de middelbare school werd de druk groter; er moest 

gestudeerd worden en dat was niet Bradwill’s sterkste 

kant. Maar in de tiende klas schoot hij wakker na bijna 

voor alle vakken gefaald te hebben. Hij besefte dat hij 

alleen een diploma zou halen, als hij huiswerk maakte. 

Tot grote opluchting van moeder Denia nam hij zijn 

verantwoordelijkheid. Ondertussen genoot hij ten volle 

van zijn lievelingsvakken Toneel en Kunst en van de 

individuele aandacht en ondersteuning die hij kreeg van 

de leerkrachten. 

Door zijn passie en uitmuntendheid in zang en toneel 

was het voor Bradwill dan ook niet moeilijk een verdere 

studiekeuze te maken. Nog voor het einde van de eind-

examenperiode in de twaalfde klas schreef hij zich in op 

de Universiteit van Stellenbosch voor een BA in Toneel & 

Theater Studies (tv, film, radio, dans, zang, theater). Een 

keuze die zijn trotse moeder helemaal ondersteunt. Brad-

will werd eerste van zijn klas met hoogste onderscheiding 

in Dramatische Kunst en kreeg een beurs voor zijn studie.

Denia is de Waldorfschool dankbaar, want dankzij de 

school is haar zoon zoals hij is. Hij is zelfstandig en kan 

goed met alle mensen communiceren. Het begrip dat 

de school opbracht toen ze het afgesproken schoolgeld 

niet kon betalen waardeert ze erg.

 

Bradwill denkt dat hij op een andere school een drop-

out zou zijn geweest, zoals zoveel jongeren in het dorp. 

De klassen in overheidscholen zijn overvol en van een 

persoonlijke relatie met leerkracht kan geen sprake zijn.

Bradwill is wie hij is, niet alleen dankzij de school, maar 

ook dankzij zijn moeder die al die jaren de droom koes-

terde dat Bradwill het verder zou brengen en grotere 

dromen zou hebben dan zij. Elk kind heeft ten minste 

één volwassene nodig die in hem of haar gelooft en een 

toekomst ziet en dat is precies wat zijn moeder deed.

De peten Mart Bogaers, familie Kuiten en Anita Wini-

arska hebben vele jaren geholpen het schoolgeld van 

Bradwill te betalen, waarvoor heel veel dank. Ze mogen 

trots zijn op hun petekind!

U kunt uw bijdrage storten op nummer NL03 

TRIO 0212.1950.50  o.v.v. code 9212, van  

McGregor.

Bradwill 1999
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ITALIë

Het wonder van Verona  In en rondom de 

vrijeschool in Verona vond er anderhalf jaar geleden 

een aantal dingen plaats dat in korte tijd resulteerde 

in een prachtig gebouw. Een gebouw dat qua vorm, 

kleur en harmonie beantwoordt aan alle verwachtingen 

van een vrijeschool en dat bovendien duurzaam en 

energiezuinig is en plaats biedt aan een school waarin 

enthousiasme en harmonie heersen bij de betrokken 

leraren en ouders.

Een vrijeschool neerzetten is nergens een gemakkelijke 

onderneming, maar in Italië waar talloze beperkende 

regels gelden voor gebouwen, schoolpleinen en 

arbeidsvoorwaarden en waar geen overheidssubsidies 

gegeven worden, is het zeker geen sinecure. Het is een 

hachelijke onderneming die het uiterste vergt van ou-

ders, leerkrachten en alle betrokkenen - niet alleen qua 

werkkracht maar ook wat betreft het aantrekken van de 

noodzakelijke financiën. 

In het verleden waren er tal van problemen. Een ervan 

was het ontbreken van een vestigingsvergunning, zodat 

er officieel geen les gegeven mocht worden in het toen-

malige gebouw.  De school moest zijn toevlucht nemen 

tot de formule van ‘home schooling’, waardoor de 

school te maken had met een beperkt aantal leerlingen, 

beperkte geldstromen en beperkte mogelijkheden op 

pedagogische gebied. 

In 2009 kwam er een ommekeer. Er gingen mensen 

weg, er kwam een nieuw bestuur, een nieuw lerarencol-

lege en nieuwe ouders en leerlingen. Dat alles zorgde 

voor een sterke gemeenschapszin en een impuls van 

positieve energie. Die impuls leidde tot de aankoop van 

een loods die binnen een jaar tijd met man en macht 

werd omgetoverd tot een echte vrijeschool.

Daardoor kwamen er weer nieuwe mensen die geld 

schonken of uitleenden en anderen die hun profes-

sionele kwaliteiten aanboden, zoals het ontwerpen van 

het gebouw, toezicht houden op de werkzaamheden 

en zorgen voor contacten met de overheid. Er werden 

inzichten uitgewisseld, er werd vergaderd en gecon-

troleerd waar nodig. De enorme papierwinkel die de 

de rOndbrief  voorjaar 2014

De nieuwe school in Verona



bureaucratie vereist werd doorgespit en verzorgd en 

weer anderen gaven hun fysieke arbeid. Kortom, alles 

en iedereen werd ingezet om het resultaat, een nieuw 

schoolgebouw, te realiseren. En lukte het? Ja, het 

wonder gebeurde en het nieuwe schoolgebouw kon dat 

nieuwe schooljaar nog betrokken worden. Want naast 

al die inzet en werkkracht waren er tal van gebeurte-

nissen die ons hielpen. Binnen drie dagen kregen we 

bijvoorbeeld toestemming om officieel als school van 

start te gaan, iets waar je normaal gesproken minimaal 

een maand op moet wachten. 

Natuurlijk waren er ook talloze dingen die het ons extra 

moeilijk maakten. Vooral de ontdekking van eternietver-

vuiling (een soort asbestbeton) op het terrein, leidde tot 

problemen zoals onderling gekibbel, een noodzakelijke 

en kostbare schoonmaakactie en tot een nog kostbaar-

dere rechtszaak tegen de vorige eigenaar. 

Die onverwachte en extra kosten maken het ons extra 

moeilijk en daarom doen wij nu een beroep op u. Help 

ons met een donatie, zodat wij de nog ontbrekende 

lesmaterialen kunnen aanschaffen die nodig zijn voor 

o.a. muziek, houtbewerking, de tuin en de tuinbouwles-

sen, gymnastiek en natuurkunde. Ook zou een donatie 

voor de solidariteitsactie of een peetschap ons in staat 

stellen om meer leerlingen aan te nemen waarvan de 

ouders niet voldoende draagkrachtig zijn om het (hele) 

schoolgeld te betalen. 

We hopen dat iedereen die het vrijeschoolonderwijs in 

de wereld een warm hart toedraagt ons met een kleine 

of grote gift wil helpen zodat er zoveel mogelijk kin-

deren van goed vrijeschoolonderwijs kunnen genieten, 

ook hier in Italië op onze school.  

Namens alle leerkrachten en ouders van de school in 

Verona alvast hartelijk dank voor uw zeer gewaar-

deerde hulp! 

Fabio Fantuzzi

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 

TRIO 0212.1950.50  o.v.v. code 40009323 (Ver-

ona)
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RUSLAND

De ontwikkeling van de mensheid  
Rusland is de laatste tijd nogal negatief in het nieuws. 

Democratie en vrijheid zijn daar niet vanzelfsprekend, 

zeker niet vanuit de geschiedenis gezien. Bewustzijn, 

begrip en dialoog tussen oost en west kunnen daar op 

de lange duur verandering in brengen.

Het gedachtegoed van Rudolf Steiner biedt een 

fundament voor nieuwe gedachten over wetenschap, 

religie en kunst. Zijn inzichten op het gebied van de 

vrije opvoedkunst krijgen al 21 jaar lang gestalte in de 

verschillende vrijescholen in Rusland. Ze zijn niet meer 

weg te denken, ondanks de tegenstand van de overheid 

die met vrijheid niet veel van doen heeft. De scholen 

doen het heel goed wat betreft leerprestaties, aandacht 

voor kunst en cultuur, en staan hoog aangeschreven 

bij ouders en directe leefomgeving en ook bij een wil-

lekeurige inspecteur. Vanuit de overheid zullen ze echter 

nooit enige erkenning krijgen; integendeel men zal alles 

doen om de nieuwe impuls teniet te doen. Daartegen-

over is de Russische volksziel bovenmatig ontvankelijk 

voor het spirituele en dat zie je dan ook binnen de 

vrijeschoolbeweging. Met name het gedachtegoed 

van Rudolf Steiner wordt opgezogen en heeft zich in 

verschillende richtingen geopenbaard. In 21 jaar zijn er 

vrijescholen opgebouwd verspreid over heel Rusland, 

maar ook de heilpedagogie, de euritmie, de Christenge-

meenschap, de geneeskunde, de biologische landbouw, 

de antroposofische vereniging en de kunstzinnige the-

rapie hebben hun weg gevonden en ontwikkelen zich 

verder via landelijke ontmoetingen en conferenties.

Dit alles is er dankzij de concrete ontmoeting tussen 

de oosterse en westerse volksziel, oftewel door de 

daadwerkelijke inzet van individuele mensen. Zij zijn 

steeds weer samen op weg met de vele Russische men-

sen die zich tot in de daad verbonden hebben met de 

verschillende initiatieven en zich gedragen weten door 

de bijdrage, financieel of welke dan ook, van mensen 

met een warm hart voor de ontwikkelingsweg van de 

Russische volksziel.

Kiemen worden zo gelegd voor de verre toekomst van 

de ontwikkeling van de mensheid.

Mijn dank gaat uit zowel naar de Russische pioniers, in 

mijn geval in Sint Petersburg, als wel naar de mensen 

die door hun bijdrage dit werk mogelijk maken.  

Maria Lambregts

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 

TRIO 0212.1950.50  o.v.v. code 500093 (Rusland)

Rode plein Moskou

Kerktorens in Moskou
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NePAL

Maitreya Pathsala, vrijeschoolinitia-
tief Pokhara
Boerderij en school  In de vorige rOndbrief 

berichtte ik over het prille initiatief in Pokhara, aan de 

voet van het indrukwekkende Annapurnamassief. Dit 

initiatief werd gestart door vier enthousiaste mensen, 

die zowel de biologische landbouw als de vrijeschoolpe-

dagogie - en die twee in combinatie! - willen realiseren 

en verder uitdragen. 

De eerste opbrengsten - melk en groente - van het boe-

renbedrijfje zijn inmiddels daar. De start van de school 

heeft wat vertraging opgelopen vanwege verschil-

lende omstandigheden, maar in april zal ook de eerste 

kleuterklas toch werkelijk haar deuren openen voor 

ongeveer 15 leerlingen in de kleuterleeftijd. Het lokaal 

is prachtig geverfd en ingericht en rondom het gebouw 

zijn van bamboe mooie speeltoestellen gebouwd. 

Schoolplein en boerenbedrijf gaan organisch in elkaar 

over; de kinderen kunnen zó naar de koeien lopen om 

ze wat hooi te geven of het melken mee te maken; 

ze kunnen de tomaten in de kassen steeds roder zien 

kleuren en de groente zien kiemen en groeien. 

De initiatiefnemers hebben al hun eigen middelen 

ingezet om dit alles te kunnen opstarten. Maar zo’n 

startfase vraagt veel en de opbrengsten van het bedrijf 

zijn nog niet zodanig, dat ook de onkosten voor de 

school daaruit gedekt kunnen worden. Omdat de 

ouders niet heel draagkrachtig zijn, zullen ook de 

ouderbijdragen in het begin nog niet toereikend zijn. De 

bouw van het schoolgebouw is, naar westerse begrip-

pen, voor een relatief ‘klein’ bedrag gerealiseerd, maar 

de hypotheeklast drukt voorlopig sterk op de begroting. 

Het zou geweldig zijn, als we dit initiatief in deze eerste 

fase kunnen helpen en financieel ontlasten, zodat ze de 

ruimte krijgen om te groeien en uiteindelijk op eigen 

benen te kunnen staan. 

Misschien is er een vrijeschoolbovenbouw in Nederland 

die zegt: dit is een mooi doel voor onze WOWdag! Vrijwil-

ligers die willen helpen op de boerderij zijn welkom, dus 

voor bovenbouwleerlingen kan dit een leuke stageplek 

zijn – al of niet in combinatie met een trektocht door de 

bergen of een paraglidingvlucht van de bergen af! 

Of misschien wilt u als donateur uw steentje bijdragen. 

Alle beetjes helpen!

Anselma Remmers

a.remmers@internationaalhulpfonds.nl

Tel. 0621664953

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 

TRIO 0212.1950.50  o.v.v. code  60009368, Pok-

hara, Nepal.
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kinderen waren ze dolblij in Palermo de vrijeschool te 

leren kennen. De vrijeschool kenden ze al uit Nederland 

en de atmosfeer van de school sloot goed aan bij hun 

persoonlijke visie op het leven. In 2009 zijn Marian 

en Mario ouders van de school geworden en helpen 

zij waar dat nodig is. Mario is sinds kort ook actief op 

bestuurlijk niveau. 

De Waldorf School van Palermo  In de 

prachtige, maar toch chaotische en controversiële stad 

Palermo, de hoofdstad van Sicilië, bestaat de Scuola 

Waldorf al meer dan 20 jaar en vormt daar een oase 

van rust en wijsheid, een klein zaadje in een moeilijk, 

maar ongelofelijk boeiend land. 

De economische crisis heeft een duidelijke daling van 

het leerlingenaantal met zich meegebracht. Gevolg was 

dat de leraren niet op tijd betaald konden worden, som-

migen hebben een maandenlange salarisachterstand. 

Er wordt hard gewerkt om waar mogelijk de kosten 

te verlagen. Zo start de school het komend jaar  met 

een combinatieklas. Ook werkt de school er hard aan 

ITALIë

Reis naar Sicilië!  Er zijn ontelbare redenen om 

Sicilië als vakantiebestemming te kiezen. Bijvoorbeeld 

het mediterrane klimaat van dit prachtige eiland, of 

de vele culturele bezienswaardigheden die de talloze 

volkeren door de eeuwen heen op dit eiland hebben 

achtergelaten. Maar ook de natuur met haar bergen, 

vulkanen, bossen, meren, ravijnen en rivieren en natuur-

lijk de kristalheldere zee. Naast deze redenen is er nu 

nog een extra reden om Sicilië te bezoeken. Met een 

reis naar dit unieke eiland steunt u de vrijeschool van 

Palermo.

 

Na tien jaar in Nederland gewoond te hebben, richtten 

Marian (Nederlandse) en Mario (Siciliaan) in 2003 

Tururi Tours op, volgden hun droom en gingen op zoek 

naar het authentieke en pure Sicilië. Voor hun drie 

Toneeluitvoering vrijeschool Palermo in antiek theater



om meer bekendheid te krijgen en nieuwe kinderen en 

families aan te trekken en zo de schulden af te lossen. 

Voorlopig blijven extra donaties en ondersteuning van 

buiten nog noodzakelijk, vooral om ervoor te zorgen dat 

het vrijeschoolonderwijs mogelijk blijft voor kinderen 

uit minder vermogende gezinnen.

De school is al bekend bij het IHF en heeft al eerder een 

donatie ontvangen voor een extra ruimte voor remedial 

teaching, waar kinderen individuele therapieën kunnen 

krijgen. Ook werd met hulp van het IHF een klaslokaal 

voorzien van meer licht en ventilatie, een eis van de 

lokale onderwijs autoriteiten. Onze dank daarvoor is 

groot!

Het ontdekken van Sicilië op duurzame wijze, ver van 

het massatoerisme is gelukkig nog steeds mogelijk! 

Al veel mensen hebben via Tururi Tours de gastvrije 

Siciliaanse cultuur leren kennen in een ontspannen en 

persoonlijke sfeer. Ook leent Sicilië door de bijzondere 

culturele geschiedenis zich goed voor de eindreis van de 

12e klassen van vrijescholen.

Het idee van Marian en Mario (Tururi Tours) is om met 

hun dagelijkse werk de school te ondersteunen. Bij elke 

boeking van een reis naar Sicilië, onder vermelding van 

‘ondersteuning Vrije School Palermo’, zal een bepaald 

percentage van het reisgeld (afhankelijk van lengte en 

type van de reis) bestemd zijn voor de school. Wij hopen 

u binnenkort op het mooie Sicilië te mogen verwelko-

men waar de school van Palermo u met open armen zal 

ontvangen! (Zie www.scuolawaldorfpalermo.it)  

Mario Gorgone 

Voor informatie over de reizen van Tururi Tours 

kunt u een kijkje nemen op www.tururi.org

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 

TRIO 0212.1950.50  o.v.v. code40093231 (Pa-

lermo)
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ISRAëL

Er waait een frisse wind in Tamrat 
el Zeitoun  De eerste Arabische vrijeschool in 

Israël die bovendien openstaat voor alle kinderen, 

ongeacht hun achtergrond, heeft een flinke crisis 

doorgemaakt. De twee belangrijkste problemen zijn: de 

noodlijdende financiële situatie en de confrontatie met 

de heersende maatschappelijke normen die ook binnen 

de schoolmuren plaatsvindt. 

Gelukkig heeft dit binnen de school tot een bewuste 

keuze geleid en tot het inslaan van nieuwe wegen en 

een nieuwe samenwerkingsvorm. Zo is de school niet 

alleen een moedig experiment binnen de Arabische 

gemeenschap op het gebied van opvoeding, maar ook 

een oefenveld voor een nieuwe vorm van een maat-

schappelijke samenleving. 

Midden in een zee van onrust veroorzaakt door de sociale 

en politieke omwentelingen in de ons omringende Arabi-

sche gemeenschappen, wordt hier in het klein geprobeerd 

een stukje vrijheid te veroveren. Er is een wakkere wil 

om moedig nieuwe wegen in te slaan en zo ook voor de 

kinderen een voorbeeld te zijn en te laten zien dat je - of 

Feest in El Zeitoun



je nu man of vrouw bent, of tot welke bevolkingsgroep je 

ook behoort - je kunt ontwikkelen tot een vrij mens.

Het nieuwe schooljaar is goed begonnen. In de drie 

kleuterklassen kun je heel goed bespeuren dat er er-

varen kleuterleidsters voor de klas staan. De financiële 

problemen zijn nog niet opgelost, maar er heerst een 

opgewekte stemming. Ouders en leraren ontdekken hun 

initiatiefkracht en de voordelen van een goede samen-

werking. Het volgende wat nu gebeuren moet is een 

volledige erkenning door het Ministerie van Onderwijs 

zodat we meer subsidie krijgen.

Ook op pedagogisch vlak zijn er ontwikkelingen. De 

vraag die in alle landen waar de vrijeschoolpedago-

gie wordt ontdekt en ingevoerd, klinkt ook hier: Hoe 

kunnen we deze van oorsprong Europese pedagogie 

inpassen in een land met een geheel andere culturele 

ontwikkeling? Daarop is het volgende antwoord gevon-

den: Waldorf-pedagogie betekent enerzijds respect voor 

de individualiteit van het kind en zijn lot en anderzijds 

een bevrijding van traditionele denk- en gedragspatro-

nen. De universele aspecten van de menselijke ontwik-

kelingswetmatigheden en van het mens zijn, maken de 

leraren enthousiast.

Daarnaast heeft de studie van en het werken met de 

opvoedkundige aspecten van deze pedagogie op het 

gebied van lichaam, ziel en geest hun een beter begrip 

gebracht van de eigen taal en cultuur. Ze voelen zich 

schatgravers in de Arabische taal en ontdekken sprook-

jes en legenden die ze nog niet kenden. Het Arabische 

schrift met z’n dynamiek en vormenrijkdom vormt een 

inspiratiebron voor schrijven en vormtekenen. Zelfs 

bij het rekenonderwijs moet er veel opnieuw bedacht 

worden vanwege het verschil tussen de getalsbegrippen 

en hun schrijfwijze. Deze verbinding tot stand bren-

gen tussen de Waldorf-pedagogie en de eigen cultuur 

wordt ervaren als een vrij en creatief proces waaraan 

men steeds meer plezier beleeft. De verdieping van het 

werk en het feit dat hier zo vanzelfsprekend christenen, 

moslims en druzen samenwerken, heeft een bijzondere 

betekenis met betrekking tot de grote ‘verbouwing’ 

van de Arabische samenleving hier en in de Arabische 

landen om ons heen.

Onze grote zorg blijft de financiële situatie. De wens 

om het vrijeschoolonderwijs ook voor de kinderen van 

minder bemiddelde families mogelijk te maken, de 

noodzakelijke opleiding en bijscholing van leerkrach-

ten én het toegankelijk maken van de pedagogische 

en maatschappelijke ideeën voor een groter publiek, 

overstijgen nog steeds onze mogelijkheden. 

Helpt u alstublieft om deze groep moedige mensen in 

staat te stellen het heft in eigen hand te nemen en ook 

in de huidige politieke chaos dit waardevolle sociale en 

pedagogische initiatief tot een succes te maken. 

Stefanie Allon 

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 

TRIO 0212.1950.50  o.v.v. code 40009352 (El 

Zeitoun)
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Vormtekening geïnspireerd op Arabisch schrift
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CHINA

Groeten uit Chengdu!  Op 6 december 

vertrokken mijn man en ik, op uitnodiging van de 

Waldorfschool in Chengdu, naar China. De uitnodiging 

voor een bijdrage aan de conferentie kwam tot stand in 

Dornach in 2012, tijdens de wereldlerarenconferentie.

De 5-daagse conferentie vond plaats op het terrein van 

de school in Chengdu. 

Bij de start van de school, lagen de gebouwen aan de 

rand van de stad. Maar Chengdu is een snel groeiende 

stad en inmiddels ligt de school tussen hoogbouw 

en winkelstraatjes. Het is een opvallende oase in een 

hectische stad. Met de hectiek van het verkeer maakten 

we meteen kennis na aankomst op het vliegveld. 

Verkeersregels lijken eerder een voorstel voor hoe je 

je moet gedragen dan een voorschrift! Links en rechts 

ingehaald worden, door rood licht rijden of zelfs tegen 

het verkeer in, zijn enkele van deze staaltjes. We merk-

ten echter dat er absoluut geen agressieve sfeer heerst. 

Na even wennen heeft het verkeer veel meer iets van 

stromen en rekening houden met elkaar. Dit gingen we 

ook op andere plekken herkennen: zo gaan mensen hier 

met elkaar om: als een stromend bewegen van ruimte 

nemen en ruimte geven. En dat alles op een innemende, 

vriendelijke manier!

De Waldorf School in Chengdu  Voor-

afgaand aan de conferentie werkte ik een week op de 

school. Deze vrijeschool, de eerste in China, bestaat 

sinds 2004 en is in negen jaar uitgegroeid tot een 

kleuterschool met 150 leerlingen en een basisschool, 

klas 1-8, van ruim 120 leerlingen. Tot en met klas 4 is 

er een wachtlijst van minstens een jaar. In september 

2014 zal de bovenbouw starten! De school ligt op een 

groot terrein waar veel ruimte voor de kinderen is om te 

spelen. Het is wonderlijk om te ervaren dat de cultuur 

zo enorm verschilt van de onze en dat tegelijkertijd alles 

zo herkenbaar vertrouwd is. Als je een klas binnenloopt 

is daar ontegenzeggelijk dat gevoel van herkenning! Dit 

is een vrijeschool. En toch is het ook anders, Chinees 

dus. In die herkenning ervoer ik niet zozeer dat de vrije-

school “overal hetzelfde” is of zelfs maar zou moeten 

zijn, maar een diepe algemeen menselijke waarde. Dat 

maakte, hier in China, een diepe indruk. 

Wat me in de klassen, naast de lichtheid erg opviel 

was de kunstzinnigheid. De zang in klas 6 was zo licht 

en zuiver, dat ik de klas - door de vele wisselingen van 

leerkrachten wat uit evenwicht ( ja, ook die problemen 

komen in China voor) - meteen in mijn hart sloot. En de 

tweede klas schilderde en tekende zulke mooie bomen 

dat ik ook geloofd zou hebben dat ze uit de vierde klas 

afkomstig waren! 

Waldorfschool in Chengdu De Conferentie

Een stukje van de kleuterschool
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De Conferentie  De conferentie, met als thema 

“Conference towards health: from senses to higher 

consciousness”, werd geopend met muziek en een 

euritmie-opvoering door ouders. Deze ouders hadden 

een cursus van zeven weken achter de rug en het was 

heel bijzonder om te zien hoe zij vol innerlijke betrok-

kenheid hun euritmie-ervaringen met ons deelden. Ik 

mocht daarna de spits afbijten met de eerste lezing 

over de relatie tussen de zintuigontwikkeling in de 

mensheid en in de ontwikkeling van ieder mens. Het 

was even wennen om met een vertaler te werken. In de 

workshops had ik maar liefst 37 deelnemers. Het was 

een waar avontuur om met zoveel verschillende ouders, 

ervaren leerkrachten, leerkrachten uit gangbare scho-

len, artsen, nieuwkomers een samenhangend geheel te 

maken. Maar het lukte! De openheid, vriendelijkheid en 

de enorme drang om te leren maakten dat we samen 

op weg konden gaan!

Met zeven workshopleiders en sprekers vertegenwoor-

digden we Europa, Amerika, Australië en Nieuw-Zee-

land en vormden we een wonderlijke eenheid in dienst 

van een nieuwe, groeiende vrijeschoolbeweging!

Het was een haast overweldigende ervaring, in een 

lichte adventstijd. Voor de chinezen is Advent of Kerst-

mis geen realiteit, al zie je op de wonderlijkste plekken 

kerstbomen staan. Wel vierden ze op 21 december een 

midwinterfeest. Vanuit het verlangen naar het opbou-

wen van een gemeenschap scheppen ze een eigen sfeer 

van jaarfeesten! Het was een bijzondere, indringende 

en buitengewone ervaring die ik graag met jullie deel.

Susan van Kempen, Nijmegen 

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 

TRIO 0212.1950.50  o.v.v. code 7000700 (China)

Klas 2

De bomen van klas 2
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Delhi, India: Aarambh
Ons streven
Het initiatief ‘Aarambh Delhi Waldorf’ is gestart in juli 

2013 met een kleuterklas voor kinderen tot 6,5 jaar.  

Ons streven is niet alleen het creëren van een school 

vanuit de vrijeschoolpedagogie, maar ook om deze 

mooie filosofie te verspreiden onder ouders, leer-

krachten en opvoedkundigen, zodat ook deze mensen 

daarmee thuis of op hun werk aan de slag kunnen in in-

teractie met de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd. 

We hebben daarom regelmatig zowel kinderen als 

ouders uitgenodigd om deel te nemen aan workshops 

op gebied van creativiteit en handvaardigheid.

Maandelijks organiseren we ouderbijeenkomsten, 

waarin we lezingen van Rudolf Steiner met elkaar 

bestuderen en bespreken, om daarmee te bouwen aan 

een groeiende gemeenschap van geïnteresseerden en 

betrokkenen. 

Op weg naar de toekomst  We krijgen 

nu aanmeldingen voor leerlingen ouder dan 6,5 jaar; 

daarom willen we ons nu nog kleine schooltje op een 

organische manier laten groeien en vanaf 1 april 2014 

starten met een 1e klas. De nieuwe juf van die klas is 

een moeder die nu haar kind in de kleuterklas heeft en 

zelf ook als leerkracht is opgeleid. Zij heeft tot nu toe 

alle bijeenkomsten en trainingen gevolgd.

Dat betekent dat we op zoek zijn naar een grotere 

ruimte, waar we zowel de kleuters als de eersteklassers 

kunnen verwelkomen. Enkele van onze huidige kleuters 

zullen volgend jaar, in april 2015, doorstromen naar de 

eerste klas. 

Wat we nodig hebben  We hebben be-

hoefte aan een mentor die ons kan begeleiden op deze 

‘reis’. Liefst iemand die bijvoorbeeld drie maanden per 

jaar met ons wil optrekken en ons kan helpen bij het 

dagelijkse werk in de klas én bij het verder verspreiden 

en bekend maken van deze mooie opvoedkunst.

Ook hebben we behoefte aan financiële steun om de 

onkosten in deze beginfase te kunnen dekken. Omdat 

we nu nog weinig leerlingen hebben, komt er een zware 

financiële last op de ouders te liggen.

Namita (initiatiefneemster, ouder en huidige 

kleuterleerkracht)

http://aarambhwaldorf.wordpress.com/

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 

TRIO 0212.1950.50  o.v.v. code 60009341. (Aar-

ambh)

INDIA
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PeeTKINDeReN

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 

solidariteitsactie 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 onvoldoende draagkrachtige, maar vaak 

erg gemotiveerde ouders. Het geld gaat naar het kinder-

fonds op de school. Ook individuele peetschappen zijn 

mogelijk via dit Solidariteitsfonds. Zie daarvoor o.a. de 

kinderen hieronder. 

so
lid

ar
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Alin is 6 jaar en zit in de eerste klas 

van ein Bustan, in Kyriat Tivon, Israël. 

Ze is een vriendelijk en opgewekt meisje 

met een sterk karakter dat gemakkelijk 

contact maakt. Ze speelt graag - zowel 

binnen als buiten - en vindt het leuk 

om met haar handen te werken; werken 

met hout is bij haar favoriet. Ze houdt van taal en van 

zingen. Ze komt uit een moslim Bedoeïenen-familie die 

op een half uur reizen van school woont. Haar moeder 

is heel actief in school. Alins ouders zijn niet in staat het 

hele schoolgeld te betalen. 

Areen wordt dit jaar 10. Ze 

zit in klas 3 van ein Bustan 

in Kyriat Tivon, Israël. Het 

is een rustig en getalenteerd 

meisje. Ze is heel muzikaal, 

zingt graag en sinds dit jaar 

heeft ze via een speciale 

regeling op Ein Bustan ook 

vioolles. Ze houdt van tekenen, 

schilderen en handvaardigheid. Ook is ze heel goed in 

rekenen. Ze is aardig en kan goed overweg met haar 

klasgenoten. Ze is een zusje van Alin die in de eerste klas 

zit. Ze hebben ook nog een broertje van 4. Wie helpt met 

een deel van het benodigde schoolgeld?

Claudio is 9 jaar oud en 

zit in de 3e klas van de Scuola 

Waldorf in Palermo, Italië. 

Het is een schat van een kind 

dat met aandacht de lessen 

volgt en zijn werk mooi ver-

zorgt.  Hij is fantastisch goed 

in het organiseren van allerlei 

activiteiten, wat hem soms ook kan uitputten omdat hij 

fysiek nog klein en tenger is. Claudio is een bijzonder 

kind dat zijn gevoelens en indrukken al heel goed onder 

woorden kan brengen. Zijn aanwezigheid brengt harmo-

nie in de klas en tovert een glimlach op ieders gezicht. 

Zijn ouders kunnen niet het volledige schoolgeld betalen. 

Wie helpt Claudio?

Joël is 8 jaar oud en zit in de tweede klas 

van A Oliveira, escola Livre do Algarve, 

Figueira, Portugal. Vroeger zat Joël op de 

vrijekleuterschool Monte Judeu. Het is een 

vriendelijke jongen die goed met anderen 

kan opschieten, ook met buitenbeentjes. 

Van voetballen houdt hij niet zo, maar in 

dansen is hij een kei. Hij heeft een tijdje op een ‘regu-

liere’ school gezeten, maar daar werd hij steeds bleker 

en angstiger. Zijn alleenstaande moeder werkt als lera-

res van moeilijk opvoedbare kinderen, maar verdient te 

weinig om het hele schoolgeld te kunnen betalen.  
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Lucignolo is 8 jaar oud 

en zit in de 2e klas van de 

Scuola Waldorf in Palermo, 

Italië. Hij is dun, handig 

en lenig. Zijn grote groene 

ogen kijken onderzoekend de 

wereld in. Hij is een fantasie-

rijke en leergierige jongen, 

een echte denker. Hij heeft een brede belangstelling, 

hij houdt van de natuur en van dieren, van bouwen, 

beweging en muziek. Hij is een goede leerling met een 

grote belangstelling voor rekenen. Een standje doen de 

tranen in zijn ogen springen. Hij is een bemiddelaar. 

Michele is 6 en zit nog in 

de kleuterklas van de Scuola 

Waldorf in Palermo, Italië. 

Thuis is hij de jongste van 6 

kinderen. Zijn zusje Anna en 

broertje Stefano zitten in klas 

2 en 3. Michele is een rustig 

en tevreden kind met amandelvormige ogen en een 

vriendelijke glimlach. Tenten en huizen bouwen samen 

met zijn vrienden vindt hij leuk. Hij rent en beweegt 

graag en doet altijd goed mee in het gezamenlijke 

ochtendspel in de klas en na afloop zegt hij altijd: ‘Dat 

was leuk’. Zijn ouders hebben hulp nodig bij het betalen 

van het schoolgeld. 

Muna is 11 en zit in de 

5de klas van de Scuola Wal-

dorf in Palermo, Italië. Zij 

is een zorgzaam en gevoelig 

meisje. Toegewijd verzorgt 

ze haar schoolwerk en doet 

ze mee aan alle activiteiten. 

Ze is heel muzikaal, houdt 

van rekenen en brengt alles wat ze doet tot een goed 

einde, ook al is ze fysiek niet sterk en heeft ze last van 

astmatische aanvallen. Ze is verlegen en trekt niet 

graag de aandacht. Ze is net een elfje en wordt zeer 

gewaardeerd door haar medeleerlingen vanwege haar 

vrolijke aard. Haar alleenstaande moeder is werkloos en 

kan het schoolgeld niet betalen. 

Simone is bijna 10 jaar. Hij zit in 

de 4e klas van de Scuola Waldorf 

in Palermo, Italië. Hij is vrolijk, 

levendig en fantasierijk. Hij is dan 

ook goed in tekenen, boetseren en 

muziek. Hij heeft extra aandacht en 

hulp nodig om zijn wilskracht te ver-

sterken. Hij is altijd bereid zijn leraar 

te helpen; speelt graag met zijn klasgenoten en maakt 

makkelijk vrienden op school. Zijn moeder die altijd in 

haar eentje voor hem heeft moeten zorgen, is werkloos 

en heeft onvoldoende middelen om het schoolgeld te 

betalen.

Ook in Kaynisa Waldorf School zeggen de kinderen deze spreuk
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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
  wil graag informatie ontvangen over een (deel-)peetschap
  wil graag het jaarverslag van het IHF ontvangen
  wil graag éénmaal gratis de rOndbrief ontvangen

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

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

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



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

De Paal 1-6
1351 JA Almere

Opvoering van Midsummernightsdream door VS McGregor Zuid-Afrika


