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De Stichting Internationaal Hulpfonds(IHF) is 

een vrijwilligersorganisatie. Het IHF biedt steun aan 

projecten buiten Nederland die vernieuwing van 

opvoeding en onderwijs nastreven met de vrijeschool 

pedagogie als uitgangspunt. Over de hele wereld 

slaan mensen de handen ineen om op de vrijeschool 

pedagogie gebaseerde projecten op te zetten. Met 

behulp van donateurs steunt het IHF meer dan 140 

van deze projecten, verspreid over 50 landen.

In de rOndbrief doet het Hulpfonds tweemaal per 

jaar verslag van de ontwikkeling van initiatieven en 

projecten die door het IHF gesteund worden. Er wordt 

melding gemaakt van de activiteiten die ten behoeve 

van deze initiatieven worden ondernomen, maar ook 

van de ontwikkelingen binnen de eigen organisatie.

Omdat de projecten niet of nauwelijks gesubsidieerd 

worden en hun voortbestaan in hoge mate afhangt 

van financiële steun uit het buitenland, hoopt het 

Internationaal Hulpfonds uw interesse te wekken en 

doet het een beroep op uw vrijgevigheid.

Triodosbank

IBAN code: NL03 TRIO 0212 1950 50 

ING bank

IBAN code: NL 81INGB0003892918  

Kamer van Koophandel 30167248

Het IHF is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 

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

mail inspreken of een sms-bericht sturen. U wordt 

dan teruggebeld. Ook kunt u altijd mailen naar  

info@internationaalhulpfonds.nl 

Wilt u de rOndbrief liever digitaal ontvangen?  

Laat het ons even weten via  

info@internationaalhulpfonds.nl

Foto omslag: Max van der Made uit Bergen geeft 

les over de bijen in Filippijnen 
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De vrijescholen in Nederland verkeren 

in de unieke situatie dat ze nagenoeg allemaal door de 

overheid gesubsidieerd zijn, of door ouders die het geld 

kunnen missen betaald worden. In een land als Portugal 

bijvoorbeeld is er geen subsidie. Dat betekent dat het 

Waldorf-onderwijs daar heel moeizaam van de grond 

kwam. De ontwikkeling van de laatste jaren laat echter 

zien dat het gebrek aan financiën niet de enige drempel 

is. Sinds enkele jaren is een heel enthousiaste groep 

Nederlandse leraren zomercursussen gaan geven in de 

Algarve en Lissabon. Het resultaat is dat steeds meer 

kleine initiatieven, aangestoken door dat enthousiasme, 

de moed vinden door te gaan. Vooral het besef dat men 

deel uitmaakt van zo’n wereldwijde organisatie speelt 

een rol. Maar misschien is het belangrijkste wel dat er 

mensen zijn uit een ver land, die hun tijd en energie 

willen inzetten om hun deskundigheid door te geven. 

vAN De 

ReDACTIe

Daar kwam in dit geval  nog bij dat de portefeuillehou-

der van het IHF er achter kwam dat schoolmeubilair in 

Portugal erg duur is en dat er anderzijds in Nederland 

grote hoeveelheden meubeltjes, die nog in prima staat 

zijn, in de container dreigen te verdwijnen, omdat het 

meubilair nu eenmaal aan vervanging toe was. Er is dan 

alleen nog een goede chauffeur met een vrachtwagen 

nodig. En ja hoor die meldde zich ook. En zo zit het Wal-

dorf-onderwijs in Portugal opeens in een versnelling.

Leraren van de Vrijeschool in Bergen gaan periodeon-

derwijs geven in de Filippijnen, leraren uit Nijmegen en 

Den Haag gaan lesgeven aan bovenbouwen in India. 

Het interessante is dat de leraren die les gaan geven 

net zoveel leren als de docenten die les krijgen. Want 

wat is het verfrissend om in een heel andere cultuur je 

eigen vak opnieuw uit te vinden! Of, zoals een van de 

leraren schrijft: Je stelt jezelf de vraag: Waarom doe je 

eigenlijk wat je doet? De Nederlandse scholen zien wat 

de winst is voor het eigen college. Het volgende jaar 

mogen andere leraren ook naar het buitenland.

Reiny Jobse

Meester Luis geeft les
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van het bestuur

Toelichting bij de kerncijfers 2015  In 

september van het afgelopen jaar is de administratie in 

handen gekomen van een nieuwe administrateur. Dit 

heeft tot gevolg gehad dat twee verschillende admini-

stratiesystemen bijeen gevoegd moesten worden  tot de 

nieuwe jaarrekening 2015.  

Het financiële verslag van de administrateur, de 

jaarrekening 2015, is samengevat in kerncijfers. Het 

uitgebreide financiële jaarverslag met alle rekeningen 

(balans, winst- en verliesrekening) is op te vragen bij 

het secretariaat.

Uit de kerncijfers blijkt dat het totaal aan donaties ten 

opzichte van 2014 is gedaald met € 40.000. Vooral 

de donaties op naam zijn aanzienlijk afgenomen. Dit 

is onder andere te wijten aan de economische crisis, 

waardoor verschillende donateurs hun donatie moesten 

stopzetten. Deze trend is al langer gaande, maar werd 

andere jaren gecompenseerd door eenmalige schenkin-

gen in de vorm van legaten. Door de gunstige finan-

ciële positie van het IHF (eigen vermogen), als gevolg 

van deze legaten in het verleden, hoefde dit niet 

ten koste te gaan van de uitgaven aan de projecten: 

er kon in het afgelopen jaar een totaal bedrag van 

ongeveer € 150.000 geschonken worden. 

De organisatiekosten zijn in het afgelopen jaar 

gedaald; het percentage overheadkosten (de orga-

nisatiekosten als percentage van de totale uitgaven) 

bedraagt voor 2015 12,7% tegen 17,3% in 2014. De 

belangrijkste kosten van de organisatie waren dit jaar 

de administratiekosten (inclusief het inwerken van de 

nieuwe administrateur), de publicatie van de rOnd-

brief (2x per jaar) en de reiskosten van de portefeuil-

lehouders. Het IHF streeft er naar om de kosten van 

de organisatie rond de 10% te brengen.

Bert Harms

(Penningmeester IHF a.i.)

 Inkomsten 2015  2014
   Vrij besteedbaar  53.599  58.030
   Geoormerkt (donaties op naam)  95.953  131.624
 Totaal inkomsten  149.552  189.654 
 Uitgaven
   Verstrekkingen aan projecten *  150.236  177.406
  Afrika (Oost en Zuidelijk) 41.057  37.033 
 Brazilië 5.539  5.678
 Spaanstalig Zuid Amerika 20.500  16.700
 West Europa en Midden Oosten 7.229  9.863
 Oost Europa en Kaukasus 18.960  10.837
 Zuidwest Azië 19.019  14.951
 Zuidoost Azië en China 3.461  14.933
 Solidariteitsfonds 34.471  67.411
   Organisatiekosten  21.859  37.158
   Overige lasten  320  3.572
 Totaal uitgaven  172.415  218.136

 Toevoeging aan vrij besteedbaar vermogen  31.420  17.300
 Onttrekking aan vastgelegd vermogen  -54.283  -45.782
 Totaal resultaat  -22.863  -28.482

 * Vanuit het vastgelegd vermogen
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Afscheid van Chantal Bosch  Chantal 

Bosch, sinds 2004 portefeuillehoudster spaanstalig 

Zuid- en Midden Amerika, heeft het IHF afgelopen 

zomer verlaten en haar werk overgedragen aan Francis 

van Maris en Ina Winkler.

Toen ik in 2011 mijn opwachting maakte bij het Fonds, 

trad ik binnen bij een hechte groep vrijwilligers die zich 

de jaren ervoor krachtig, idealistisch en doelgericht 

had beziggehouden met zowel de ontwikkeling van 

de zakelijke als de ideële kant van het fonds. Namen 

die daar bij horen zijn: Truus Warrink, Gijs Langeslag, 

Gooyke van der Schoot, Annette van Soest, Annelies 

de Vries, Martine Boermeester, Beb Janson en Chantal. 

Chantal, -die behalve de portefeuille van Zuid-Amerika 

ook enkele jaren het secretariswerk op zich nam- is nu 

de laatste van deze groep die zich op andere dingen 

gaat richten. De bijdragen die zij aan het fonds leverde 

zijn velerlei, maar ik wil er een kern uitlichten die haar 

voor mij karakteriseert. 

Stel u een vergadering voor, waarin besloten wordt over 

toekenningen van aanvragen uit de diverse wereld-

delen; de portefeuillehouder houdt pleidooi en alle 

aanwezigen geven hun reactie. Vaak is Chantal de 

laatste die het woord neemt en op bescheiden, maar 

besliste toon analyseert zij de aanvraag op pricipiële 

merites: is het een pedagogisch project op basis van 

vrijeschool uitgangspunten? Is er een betrouwbare 

financiële verantwoording? Is er contact met andere 

fondsen gelegd?

Ook bij haar bezoeken aan projecten hanteerde Chantal 

met overtuiging die uitgangspunten; menig bestuurder 

in den verre zal zich hebben moeten verantwoorden. En 

het ging vaak om flinke bedragen, want Chantal wist 

als geen ander fondsen in het bedrijfsleven aan te bo-

ren en te continueren; daarvoor zette zij zich energiek 

in, gevoed ook door haar overtuiging dat de Sociale 

Driegeleding een rechtvaardig, maar ook praktisch 

model is. Van tijd tot tijd meldde Chantal zich over haar 

ideaal en zij kon met passie spreken over schenkgeld en 

de rol en verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven.

Staand voor de uitgangspunten en bewust blijvend van 

het vruchtbare midden tussen ideaal en praktijk; zo 

leerde ik Chantal kennen en kon ik ook vrolijk met haar 

van mening verschillen.

Het IHF neemt afscheid van een bevlogen portefeuil-

lehoudster die zich lange tijd, met succes, heeft sterk 

gemaakt voor beter onderwijs in Midden- en Zuid 

Amerika.

Namens IHF vrijwilligers en onze donateurs door de 

jaren heen dank ik Chantal daarvoor zeer.

Jan Sint

van het bestuur

Chantal (rechts) ,Marion (links)  

op de jaarvergadering 2014
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Beste lezers van de rOndbrief,  
Graag willen wij ons aan u voorstellen. 

Wij zijn Ina Winkler en Francis van Maris. Vanaf juni 

2016 zijn wij verantwoordelijk voor de portefeuille voor 

Spaanstalig Amerika  

Ina Winkler  Van geboorte ben ik Duitse (*1956). 

Na mijn studie Duits en Engels voor het voortgezet 

onderwijs heb ik enkele jaren deze talen onderwezen 

op verschillende plaatsen in Europa. In 1986 heb ik in 

Witten-Annen de applicatiecursus voor Waldorf-pedago-

giek gevolgd. Daar leerde ik Francis kennen. Sinds 1987 

zijn wij getrouwd en wonen sindsdien in Nederland. 

Samen hebben wij vier kinderen, die allemaal vanaf de 

peuter- en kleuterfase tot en met de twaalfde klas de 

vrijeschool doorlopen hebben in Eindhoven. Ook onze 

kleinkinderen zitten op de vrijeschool.

Korte tijd heb ik als leerkracht op de ambachtelijk-

technische bovenbouw in Eindhoven gewerkt. Sinds 

vele jaren ben ik actief in het individueel begeleiden/

coachen van middelbare scholieren en als docente Duits 

aan de Volksuniversiteit in Eindhoven.

Francis van Maris  Ik ben uit Vlaanderen 

afkomstig (*1962). Na mijn universitaire studies Neder-

lands, Duits, dramaturgie en de lerarenopleiding ben ik 

in 1984 als leraar gestart aan de Hiberniaschool in Ant-

werpen. Omdat ik mij verder in de Waldorf-pedagogie 

wilde verdiepen ben ik in Witten-Annen de opleiding 

tot Waldorfleraar gaan volgen. Sinds 1987 werk ik aan 

de bovenbouw van de vrijeschool in Eindhoven, het 

Novalis College. Ik geef Nederlands en Duits, toneel en 

kunstgeschiedenis en ben ook vele jaren in de school-

leiding actief geweest.

Vijftien jaar heb ik als docent meegewerkt aan de 

zomercursus voor vrijeschool-leerkrachten, tevens was 

ik mentor van de school in Pardubice. Nu deze taak 

afgelopen is, vind ik het een hele uitdaging om de blik 

op een ander stuk van de vrijeschoolwereld te kunnen 

richten. 

Twee van onze kinderen deden na hun vrijeschooltijd 

enkele maanden vrijwilligerswerk bij sociale projecten 

in Latijns-Amerika. Bij onze bezoeken aan hen in Bolivia 

en Peru hebben wij een speciale band opgebouwd 

met Spaanstalig Amerika. Ook reizen naar Argentinië, 

Mexico en Guatemala dragen daar aan bij.

Voor ons is het een eer om de taak van Chantal te 

mogen overnemen. Graag willen wij haar goede werk 

voortzetten; wij hopen dat we de Waldorfbeweging op 

het Amerikaanse continent voor een stukje mee kunnen 

ondersteunen richting toekomst. 

Wij verheugen ons op een productieve samenwerking 

met de collega’s in de diverse projecten en landen, 

tevens ook met de IHF-collega’s hier in Nederland. In de 

IHF-kring voelen wij ons hartelijk opgenomen, wat een 

prettige start is voor de nieuwe uitdaging.
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Herfstmarkt 2015 Den Haag  De 

herfstmarkt van de vrijeschool Den Haag aan de Van 

Abbenbroekweg doneerde maar liefst 1000 euro voor 

het Waldorf Kakuma Project in het vluchtelingenkamp 

in Kenia. Het geld zal besteed worden aan teken- en 

schildermaterialen.  

Namens het Waldorf Kakuma Project heel hartelijk 

bedankt! 

www.waldorfkakumaproject.org

Reiny Jobse, portefeuillehouder Oost-Afrika

Vacature Penningmeester  Het IHF zoekt 

per 1 januari 2014 een nieuwe Penningmeester voor 

het toezien op het financiële reilen en zeilen van het 

hulpfonds. De penningmeester maakt deel uit van het 

dagelijks bestuur en heeft de volgende taken:

• begroting en financieel jaarverslag opstellen

• financiële maandoverzichten controleren

• financieel jaarverslag samenvatten en toelichten voor 

publicatie

• overleg voeren met de financiële administratie

Voor deze functie vragen wij:

• inzicht in cijfers, balans en winst- en verliesrekening

• beheersing van Excel

• communicatieve vaardigheden

Een onkostenvergoeding behoort tot de mogelijkheden.

Lijkt het u een uitdaging te functioneren binnen een

groep enthousiaste vrijwilligers die probeert de buiten-

landse projecten zoveel mogelijk te ondersteunen

en heeft u ongeveer tien uur per maand beschikbaar?

Neem dan contact op met onze voorzitter Marion Beyer.

voorzitter@internationaalhulpfonds.nl.

Financiële en secretariële admini-
stratie IHF  De secretariële en financiële administra-

tie van het IHF worden beheerd door Annette van Soest 

(secr) en Meriam van Herpen (fin). De bereikbaarheid per 

telefoon en email voor donateurs en andere belangheb-

benden vinden wij van groot belang. U kunt hen berei-

ken via de volgende telefoonnummers en mailadressen:

 Secretariële administratie:

 info@internationaalhulpfonds.nl 

 06-26972310 / 0492-322872

 Financiële administratie:

 mevanherpen@hotmail.nl

 06-40062918 / 024-7851982

Zij werken beide vanuit huis en zijn niet alle werkdagen 

van acht tot vijf in staat om de telefoon op te nemen. 

Echter, wanneer u de voicemail inspreekt of een sms of 

een email stuurt, bellen of mailen zij u zo snel mogelijk 

terug.

van het bestuur
IHF Zomervergadering 2016  ‘Kwalitei-

ten van culturen’: thema zomervergadering IHF.

Elk jaar in de zomer komen we als bestuur en porte-

feuillehouders een hele dag bij elkaar en verdiepen we 

ons in een thema. Dit jaar was dat: ‘Kwaliteiten van 

culturen en hun bijdragen aan de ontwikkeling van de 

mensheid’. Anselma hield hierover een inleiding.

Na deze boeiende en verhelderende inleiding van 

Anselma vertelde iedere portefeuillehouder iets over de 

cultuur in het gebied van zijn/haar portefeuille, vanuit 

de volgende vragen:

• Hoe is de cultuur in dit gebied? 

• Hoe wordt er binnen de scholen omgegaan met de 

eigen cultuur? 

Het werd een rijk en kleurig palet en we waren na deze 

dag nog lang niet uitgepraat! Het was mooi om te 

zien hoe overal op de wereld op vrijescholen enerzijds 

de eigen, oorspronkelijke cultuur van het land nog 

voortleeft en ook in het schoolleven en jaarritme een 

plek krijgt. En anderzijds is er ook het verbindende, 

het gemeenschappelijke, het wereldwijde - alleen al 

doordat er overal in de wereld mensen werken aan dit 

pedagogisch ideaal van de vrijeschoolpedagogie; die 

pedagogie zelf is universeel!
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Ervin Samuel Quaiacan Saivin  werkt 

sinds 2010 als leraar aan Escuela Caracol, San Marcos 

La Laguna, Sololá in Guatemala. Het is de eerste en 

tot nu toe enige vrijeschool in Guatemala. 85% van de 

leerlingen komt uit Maya gezinnen.

Ervin is basisschoolleerkracht voor tweetalig en inter-

cultureel onderwijs, zijn talen zijn Tz’utujil en Spaans. 

Om zich verder te scholen heeft hij sinds 2011 de 

eerste vrijeschool-zomercursus in Cuernavaca, Mexico 

gevolgd. Het IHF heeft deze opleiding gedurende vijf 

jaar voor hem betaald. 

Op de foto laat hij het diploma zien dat hij ter afsluiting 

deze zomer ontvangen heeft. 

Hij is heel dankbaar dat hij deze bijzondere opleiding 

heeft kunnen volgen dankzij de financiële steun uit 

Nederland. De opleiding heeft hem persoonlijk en 

professioneel enorm verrijkt. Vol enthousiasme en liefde 

voor de kinderen wil hij zijn werk als vrijeschool-leraar 

voortzetten.

Felicidades Ervin!

Ook María Blanco Sanchez  heeft de cur-

sus in Cuernavaca (Mexico) vijf jaar gevolgd. Zij heeft 

dit jaar haar diploma gehaald. María staat voor de klas 

in het Waldorf-initiatief Jardín El Huerto (Coronado in 

Costa Rica). Zij is persoonlijk erg gegroeid in haar werk 

en wil hierbij de sponsors van het IHF bedanken voor de 

ondersteuning. 

Ervin Samuel Quaiacan Saivin uit Guatemala  

met zijn diploma

Maria Blanco Sanchez
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Figuera  Bom dia, professore Saskia, bom dia pro-

fessore Ria, zo werden we begroet toen we dit jaar het 

erf van de school op liepen. De meeste kinderen kennen 

ons nu al. De klas die we leerden kennen als de eerste 

klas is nu de vierde en wij vinden het prachtig om te 

zien hoe goed ze zich ontwikkelen. 

De school in Figuera heeft veel komende en gaande kin-

deren uit alle delen van de wereld, die slechts een paar 

jaar op school verblijven. Dat zorgt voor taalproblemen. 

Op het ‘plein’ wordt Duits, Engels Portugees en soms 

Frans gesproken. Taal en hechtingsproblemen horen bij 

deze school, hebben wij inmiddels geconstateerd. Maar 

de school doet het erg goed en wij kunnen echt helpen 

bij het begeleiden van de zorgleerlingen.

We waren blij verrast te merken dat de mensen met wie 

we in oktober hadden gesproken over nieuwe initiatie-

ven in het vrijeschoolonderwijs ook echt al iets van de 

grond hadden gekregen.

We bezochten de school in Malhao, waar we een 

studiedag gaven over het vierledig mensbeeld en een 

workshop over vormtekenen. Deze school zet nu vooral 

in op ‘afterschooling’, met het idee in het achterhoofd 

om in de toekomst toch ooit weer een echte school te 

gaan starten. Zeer gedreven en enthousiaste mensen.

Vervolgens gingen we naar een ‘organic farm’ in 

Boliquieme, voor een bijeenkomst met geïnteresseerden 

in de Waldorfpedagogiek. Tot onze grote verbazing was 

daar al een kleuterschool en een eerste klas gereali-

PORTUGAL

seerd in kleine bijgebouwtjes rondom de groentetuin, 

werkelijk schitterend! Deze mensen gaan we de 

komende jaren ook begeleiden, waarbij we vooral 

naast coaching, de menskunde gaan behandelen. Hier 

ontmoetten we initiatiefnemers uit Portimao en Faro, 

die ons vroegen hen inhoudelijk te ondersteunen. Ook 

de collega’s van de kleuterschool in Lagos waar we de 

laatste dag een studiedag over de kinderbespreking 

hielden zijn heel blij dat wij hen in oktober weer kun-

nen komen begeleiden.

Het was weer een bijzonder vruchtbaar bezoek aan 

Portugal in een maand waarin de droge Algarve, om-

getoverd leek tot een veelkleurig bloemenparadijs. Veel 

nieuwe initiatieven dus en enorm veel werklust om de 

vrijeschoolpedagogiek te laten bloeien.

Saskia Barkmeijer en Ria Buscop

Ria Buscop geeft de leraren les

Juf Claudia geeft breiles
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Zomerweek Lissabon  Tot onze grote 

vreugde werden we ook dit jaar weer gevraagd om een 

zomercursus voor Portugese leerkrachten te geven. In 

Dornach, op de Weltlehrertagung werden de contacten 

gelegd.

Naast aanbod voor de onderbouw was er ook een grote 

behoefte aan begeleiding van de kleuterjuffen. En na 

wat rondvragen werd contact gelegd met Marielle, een 

Nederlandse juf die ook uitstekend Portugees spreekt. 

Reden voor Ria Nap, de kleuterjuf van de Werfklas om te 

zeggen: dan ga ik ook mee.

En zo vertrokken Marianne van Uden, Danielle Buijsman 

en Annemarijke ten Thije, samen met Ria, meteen na de 

getuigschriftuitreiking per vliegtuig naar Lissabon.

Michiel van Gent reed intussen door Frankrijk en Marcel 

Looman was al in Portugal.

Groot was de Portugese vreugde toen ze het voetballen 

wonnen. De stemming zat er dus meteen goed in….

Op de cursus hadden zich rond de vijfendertig leerkrach-

ten ingeschreven. gemiddeld zeven per klas.

Er waren nogal wat mensen die er vorig jaar ook waren, 

maar ook veel nieuwe.

Wij, Nederlanders, hadden een schema gemaakt van wie 

welke lessen zou geven, ieder naar zijn of haar verlan-

gen. Marianne was er om in de onderbouw te vertalen. 

Naast de praktijk van het lesgeven hebben we veel aan-

dacht besteed aan (zelf)studie, de scholingsweg, mens-

kunde. Ook deden we elke dag een clownsoefening.

Een vol programma!

We begonnen ’s ochtends met zang en een euritmie oe-

fening. Daarna begeleidde Marcel Looman natuurwaar-

neming. Steeds gerelateerd aan de kinderwaarneming.

De ochtenden werden vervolgens besteed aan de perio-

des in de verschillende klassen. In de eerste en tweede 

klas hebben we een taal- en een rekenperiodeochtend 

met elkaar“gedaan”. Hoe begin je? Wat doe je daarna? 

Hoe leer je een letter aan? Ook oefenden we in bordte-

kenen, gedichtjes schrijven, rekenspelletjes bedenken, 

sprookjes vertellen.

Onze insteek was om de leerkrachten veel zelf aan het 

werk te zetten. 

’s Middags gaven we kunstvakken: bordtekenen, vorm-

tekenen, schilderen, boetseren, vilten, muziek.

De kleuterjuffen hadden hun eigen programma.

Het was weer een vreugdevolle week. Inspirerend aan 

beide kanten. Ontzettend leuk om op deze manier ons 

eigen werk onder de loep te nemen: Wat is wezenlijk? 

Waarom doe ik wat ik doe? Hoe verwoord ik wat ik 

belangrijk vind?.

De schooltjes in Portugal groeien, sommige hebben een 

herstart gemaakt. En, heel belangrijk: deze week werd 

georganiseerd door de Portugezen zelf, vorig jaar kwam 

de impuls nog grotendeels van Marianne en Hans de 

Rijke.

Ik ben dankbaar dat we elkaar zo kunnen helpen om 

gezondmakend onderwijs op de kaart te zetten.

Annemarijke ten Thije

Als u dit initiatief wilt ondersteunen dan kunt u 

uw bijdrage overmaken op:

NL03 TRIO 02012 1950 50  m.v.v. zomercursus 

Lissabon code 40093233

Leraren geven leraren les
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hebben gekregen, en eventueel cursussen en bijeen-

komsten in Portugal met andere vrijeschoolleraren en 

initiatiefnemers.

“We zijn erg enthousiast en voelen dat we samen 

sterk staan. Het schooltje begint weer te groeien en we 

hopen dat dit doorzet.

Het blijft hard werken en de geldzorgen blijven ook. 

Zo hebben we voor dit jaar al vier families die net iets 

meer dan de helft van het schoolgeld kunnen betalen.

De peetschappen zijn dan ook van essentieel belang om 

een bescheiden inkomen voor ons te garanderen”. 

De Facebookpagina houden we regelmatig bij en de 

website is ook zo goed als af. Blijf op de hoogte en 

steun Caracol ao Sol door een bijdrage te doen. We 

stellen het erg op prijs!

https://www.facebook.com/jardimcaracolaosol

http:www.caracol.org 

Wilt u Caracol ao Sol ondersteunen?

U kunt een bijdrage overmaken op NL03 TRIO 

0212 1950 50 o.v.v. code 40093232(Caracol)

Caracol ao Sol  heeft een paar grote veranderin-

gen ondergaan en wordt dit schooljaar volledig gerund 

door Helena en Rosalinde, de twee initiatiefneemsters 

van de school. Helena geeft de lagere klassen, eerste en 

tweede, les en Rosalinde de kleuterklas.

“Back to basics is het gevoel dat we hierbij hebben. Het 

werkt fijn samen en we krijgen steeds meer hulp van 

de ouders.

Voor onder andere klassenhulp, tuinieren, weven en 

schoonmaken, zijn de ouders momenteel ingezet om 

ons schooltje draaiende te houden”.

Helena en Rosalinde hebben hun driejarige opleiding 

inmiddels afgerond en zijn op het moment nog bezig 

om bij te scholen op het gebied van stages, weekenden 

waar onderwerpen worden behandeld die ze nog niet 

Rosalinde Schön met de kleuterklas
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Nederlands meubilair voor Escu-
ela Waldorf Alicante in Spanje  Bij 

de gymleraren van het Parcival College in Groningen 

bestond al een tijd de wens om iets doen voor een 

school die minder mogelijkheden heeft op het gebied 

van gymnastiek en turnen. Ook de vrijeschool Rudolf 

Steiner Educare in Venlo liet bij het IHF weten overtollig 

meubilair te hebben. Toen Aziz, die al eerder meubeltjes 

naar de vrijeschool in Algarve (Portugal) had gebracht, 

werd gevraagd het meubilair op te halen in Venlo en 

het later naar Alicante te brengen antwoordde hij als 

vanouds: “Natuurlijk Anton, geen probleem.” Zo gingen 

Aziz en gymleraar Thomas in een zwaarbeladen wagen 

met zeventig tafels en stoelen, een turnmat en een heel 

zware turnbrug naar Spanje.

De leerkrachten en ouders van de Escuela Waldorf 

Alicante namen de spullen dankbaar in ontvangst. Toen 

Aziz weer terug was, kreeg ik een kernachtig verslag 

van zijn reis: “Alles goed, geen probleem, leuke mensen 

in Alicante, waren heel blij!”

Het is soms moeilijk voor te stellen hoe waardevol deze 

gebruikte schoolmeubeltjes zijn voor de scholen in Zuid-

Europa. Ze zijn grotendeels gemaakt van beukenhout, 

vrijwel onverslijtbaar en kunnen nog generaties mee!

Met dank aan Rudolf Steiner Educare in Venlo en het 

Parcival College in Groningen. En vooral aan Aziz .

Anton Klein

Met uw hulp kan er misschien nog een keer een 

vrachtwagen met materiaal naar scholen in Spanje of 

Portugal. Goed voor het milieu en voor de scholen! 

Wilt u dit initiatief ondersteunen dan kunt u 

uw bijdrage overmaken op:

NL03 TRIO 02012 1950 50 m.v.v. code 40093233 

(Meubels.)

Meubilair voor Escuala Waldorf 
Alicante  Yes, ze zijn goed aangekomen! De 

schenking van het IHF en Anton Klein!!! Wat groots, 

wat een feest! Zoveel stoelen en nog niet eens genoeg 

kinderbillen om ze te gebruiken. Nog niet, maar we zijn 

al wel van vijf kinderen in 2013 naar veertig in 2016 

gegroeid! De groei gaat langzaam, omdat de wettelijke 

kant van het project nog steeds niet rond is. We moeten 

in een overheidslijst gepubliceerd staan, maar - hoewel 

alles ervoor rond is- we staan er nog niet in. Zelfs de 

inspectie is ermee bezig. Zodoende zou je ons eigenlijk 

nog een illegale school kunnen noemen. Gek genoeg!

Door gebrek aan een opslagruimte stonden de meubels 

een paar dagen buiten in de zon. Maar een moeder 

bood haar garage aan en nu zijn ze goed onderge-

bracht. De gymmat hebben we vorige week van een 

beschermhoes voorzien. En de brug is een geliefd 

speelobject, omdat de speelplaats nog niet zo veel 

installaties heeft... 

Afgelopen week heb ik de irrigatiebuizen aangelegd om 

een aantal boompjes en klimplanten langs de hekken 

van school te kunnen planten. Ik heb ook allerlei stekjes 

gemaakt van planten die het in dit droge klimaat goed 

doen, zoals kamperfoelie en jasmijn. De bomen worden 

moerbeibomen, want die geven schaduw in de zomer 

en in de koudere periode laten ze juist de zon door 

omdat ze hun blad kwijt zijn.

We zijn IHF erg dankbaar! En namens de school, alle 

ouders, kinderen en leerkrachten, wil ik iedereen die 

dit mogelijk heeft gemaakt een warme groet toesturen, 

diepe buiging maken, iets terug doen!

Namens Escuala Waldorf Alicante,

Isara Belinfante

SPANJe

Aziz en Thomas gaan meubelen 

naar Alicante brengen
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Imhoff is de meest zuidelijke school 
op het Afrikaanse continent. Het is een van de achttien 

vrije scholen rond Kaapstad. De school ligt op het schier-

eiland van Kaap de Goede Hoop met aan iedere kant een 

oceaan. Oost ontmoet west…

Er is een onderbouw, in 1996 gestart, en bovenbouw . In 

totaal  heeft de school 450 leerlingen. Het eindexamen 

wordt dit jaar voor het eerst af genomen in de dertiende 

klas.

De onderbouw ligt in de duinen. De leslokalen zijn kleine 

houten huisjes met een tuin eromheen. De tuin dient als 

groentetuin of speelplaats, of als afscheiding. De boven-

bouw huurde een leegstaande lodge, maar van het een 

op het andere moment eiste de gemeente Masiphumelele 

dit voorjaar het pand op, om er een brandweerkazerne 

van te maken.

Nog net heeft de schoolleiding toestemming gekregen 

om dit schooljaar er tot december te mogen blijven. Bij 

de onderbouw ligt nog een stuk grond in de duinen dat 

bebouwd mag worden. Er bestonden al plannen daar een 

bovenbouw te bouwen en bovendien een leercentrum 

voor jong volwassenen die er na het examen een vervolg-

opleiding kunnen krijgen .

Ook komt er een ruimte voor de kinderen van anderhalf 

tot drie jaar. Het wordt dus een compleet leercentrum 

voor een tot vierentwintig jaar!

Een architect heeft een schitterend plan gemaakt, er 

zullen alleen duurzame materialen gebruikt worden. De 

hele nieuwbouw zal rond de 4,5 miljoen euro kosten en 

moet grotendeels door ouders opgebracht worden. De 

ouders zijn actief betrokken. Twee jaar geleden legden ze 

een elektriciteitsnet aan met zonnepanelen, omdat in de 

klas lokalen nog steeds kaarsen als verlichting gebruikt 

werden. Ook video bewaking werd aangelegd vanwege 

regelmatige inbraak.

Zowel de leraren als de leerlingen vertegenwoordigen 

de bevolking van die streek. Dat betekent dat er veel 

arme kinderen zijn. Tien procent van de schoolgelden zijn 

bedoeld voor de allerarmste kinderen. Zij kunnen niets tot 

bijna niets bijdragen en worden vooral door fondswer-

ving ondersteund.

Meer informatie kunt u vinden op: www.imhoffwaldorf.

org

Irene Storm

U kunt uw bijdrage overmaken op TRIO 

0212195050 o.v.v. code 10009205

ZUID AFRIKA

De draak wordt verslagen
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ZUID AFRIKA

De Khanyisa Waldorfschool  ligt in de 

buitenwijken van Kaapstad en is bedoeld voor kinderen, 

die vanwege leerproblemen niet naar een reguliere 

vrijeschool kunnen. Door een grote variëteit aan 

praktische vakken aan te bieden worden de leerlingen 

ondersteund in hun ontwikkeling. Het ritme van de 

schooldag begint met bewegen. Door zoveel mogelijk 

dingen buiten te doen wordt de concentratie, de wak-

kerheid en de motorische beweging geactiveerd. 

Met muziek, poëzie en beweging worden bij de leerlin-

gen de schoonheid, de gedachten, de emoties en de cre-

ativiteit gewekt. De leerlingen vinden het fijn om met 

hun handen te werken. Ze krijgen zelfvertrouwen door 

iets van waarde te maken. Het ontwikkelt de handvaar-

digheid, de oog-hand-coördinatie en het gevoel voor 

evenwicht en stabiliteit.

Khanyisa heeft vijfenzeventig leerlingen tussen de 

negen en achttien jaar. Er zijn zes klassenleraren en zes 

vakdocenten. Ivan Beckett is een inspirerende leraar 

houtbewerking. Hij is een expert op dit gebied: “ik 

voel me bevoorrecht om met de leerlingen te werken, 

we leren van elkaar”. Met guts en beitel bewerken de 

leerlingen verschillende types hout. Dit scherpt hun 

wakkerheid en concentratie. Ze gaan naar buiten, om te 

zien wat de natuurlijke omgeving is van de bomen. De 

voorwerpen die ze maken kunnen ook verkocht worden; 

zoals kandelaars, schaaltjes, kaas- en broodplankjes, 

plantenbakken enz. 

Tim Ramsden en Shafigah Edross geven lessen in duur-

zame en organische tuinbouw. 

Op de schoolgrond leren ze de principes van permacul-

tuur. Dit voorbeeld leidt ze naar een zo natuurlijk mo-

gelijk leven. Op deze wijze leren de leerlingen om i.p.v. 

een afhankelijke consument te zijn een verantwoorde 

producent te worden.

Docente Shafigah bereidt de leerlingen voor op werk in 

het hotelwezen. Haar creativiteit en positieve instel-

ling inspireert de leerlingen. Ze koken met groente uit 

de tuin en leren deze klaar te maken als een optimale 

voedingsbron. De bovenbouwleerlingen koken drie keer 

per week voor de leraren en leerlingen en bieden die 

maaltijden te koop aan. Er staan op zulke dagen lange 

rijen voor de keuken.

Philida Andrews leert de leerlingen de grondprincipes 

van het naaien. Als ze verder komen werken ze op de 

naaimachine, ze leren hun eigen kleding te maken en 

de gevorderden leren ook stofferen.

In de bovenbouw doen alle leerlingen alle verschillende 

vakken. Al naar gelang hun affiniteit en mogelijkheden 

worden ze gestimuleerd zich te specialiseren in een 

bepaald vak.

Er zijn veel bekwame leerlingen die zo hun richting 

vinden en opbloeien tot zelfstandige volwassenen.

De opvoeders van de Khanyisa school zijn diep verbon-

den met de innerlijke groei en de holistische ontwikke-

ling van de leerling. Dit zie je terug in hun zorg rondom 

het kind; de voorbereiding van een nieuw schooljaar 

en de onvoorwaardelijke positieve waardering van hun 

leerlingen.

De kracht van hun werk ligt bij hun gemeenschappelijk-

heid, de mogelijkheden van hun inzet en hun ervaring 

om kinderen met problemen en hun dagelijkse armoede 

te helpen.

Caroline Bugler, bestuurslid van de school

U kunt uw bijdrage overmaken op TRIO0212 

195050 o.v.v code 10009226
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Gamot Cogon, een vrijeschool tus-
sen de rijstvelden  Aan het andere eind van 

de wereld, op het Filippijnse eiland Panay, ligt vlakbij 

de drukke hoofdstad Iloilo een slaperig stadje, Zarraga. 

Een lange betonnen weg voert je vier kilometer tussen 

de rijstvelden door naar een groepje arme huisjes van 

bamboe en golfplaten. In dat dorpje staat een prachtige 

school, de Gamot Cogon Waldorf school! Het terrein 

rond de school is keurig verzorgd. De klassen hebben 

de zeskantige vorm van een bijenraat en uit de ramen, 

waar alleen maar gaas voor zit tegen de muggen, klinkt 

dat heerlijke geluid van zingende en reciterende kin-

deren. Twee juffies gaan met de kleuters uit wandelen 

tussen het riet. Aan de andere kant ligt een betonnen 

basketbal-veld, hier trainen de hogere klassen in de 

brandende zon. Wegens geldgebrek is het veld nog 

steeds niet overdekt.. 

De Gamot Cogon Waldorf school begon ooit met vier 

leerlingen. Nu zijn dat er 241! Er zijn twee kleuterklas-

sen en twaalf klassen en sinds 2014 levert de school na 

de twaalfde klas de leerlingen af aan de verschillende 

universiteiten! Dat is een ongelooflijke prestatie, als je 

bedenkt, dat de school geheel ongesubsidieerd draait. 

Jim Sharman, een van de oprichters van de school 

besteedt dan ook vele uren van zijn werkdag aan het 

zoeken naar fondsen en sponsoren. In 2012 vroeg hij 

pedagogische hulp aan het Goetheanum en mij werd 

gevraagd om de leraren met regelmaat te coachen. 

Afgelopen zomervakantie werkten we weer aan o.a. 

lesinhouden, lesopbouw, bordtekenen, vormtekenen, 

klassenmanagement, hulp aan specifieke leerlingen en 

alles wat in de dagelijkse schoolpraktijk zo aan de orde 

komt.

Ik bezoek de school twee maal per jaar; in januari en in 

mijn zomervakantie. Het voordeel van zo’n intensieve 

verbinding is dat ik de ontwikkeling van de leerlingen 

en van de school goed kan volgen. Reeds in het eerste 

jaar van mijn werkzaamheden was het nodig om extra 

aandacht te schenken aan de zorgleerlingen. Met de 

schoolarts, dr. Aimee Chua, een jeugdpsychiater, die 

haar zoontje ook op school heeft, hebben we de afge-

lopen jaren gewerkt aan de scholing van de leraren op 

gebied van o.a. dyslexie en ADD.

Zo kon er een groepje leraren groeien, die individuele 

hulp kunnen bieden. Alle leraren voelen zich zeer ver-

bonden met de school; ze werken ontzettend hard voor 

hun klassen, volgen de cursussen en vergaderen drie 

maal per week. Helaas is het verloop onder de leraren 

groot. Soms is dat om financiële redenen; in een andere 

school kunnen ze meer verdienen en moeten dat ook 

doen, als ze voor hun ouders moeten zorgen. Zo blijft 

de opleiding van nieuwe leraren een voortdurende zorg. 

Gelukkig komt er soms hulp van collega’s uit Bergen. Zo 

heeft Paul van ‘t Padje, bioloog, vorig jaar een periode 

celbiologie gegeven in de elfde klas. We gingen samen, 

met in onze koffer vier gesponsorde microscopen, die 

de leerlingen opeens een nieuwe wereld boden! Paul 

deed met de leerlingen een onderzoek in de bijenstal, 

die we twee jaar geleden opgezet hebben. Ze namen 

stuifmeelbolletjes van de poten van de bijen en onder-

zochten van welke planten dat stuifmeel afkomstig was. 

Een geweldige periode.

Dit jaar is aardrijkskundedocent Thijs Dapper mee ge-

weest. Er waren nauwelijks goede kaarten in de school 

en slechts een atlas. Thijs heeft in Iloilo een drukker 

gevonden die een wereldkaart kon maken. Ook vond 

hij atlassen, en had gesprekken met de leraren over het 

vak en over verschillende lesmogelijkheden. 

De leerlingen van de Adriaan Roland Holstschool heb-

ben met de Michaelsactie van 2013 samen zo’n 7000 

euro opgebracht, waarvan een lokaal voor de twaalfde 

klas betaald kon worden.. Hoognodig is nu een natuur-

en scheikundelokaal. Anders komt de vergunning om 

een Senior Highschool te hebben in gevaar. 

Ik ben ervan overtuigd, dat al het werk, dat in de 

Gamot Cogon Waldorf school voor de leerlingen wordt 

verricht van groot belang is. Of ze nu straatarm zijn of 

rijke ouders hebben, of hun vader nu een arme rijstboer 

is of arts, deze generaties zullen met een geheel nieuw 

élan hun maatschappij  binnenkomen. 

Bergen, Max van der Made

FILIPPIJNeN
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Onbetaalbare ervaringen  Van 31 juli tot 

18 augustus jongstleden bezocht ik de Gamot Cogon 

Waldorf School. De school bevindt zich in Liboncogon, 

een barangay (kleine gemeente) van Iloilo City op het 

Filippijnse eiland Panay. Het doel van mijn bezoek was 

de school te helpen bij het geven van aardrijkskundeles-

sen en hen te voorzien van lesmateriaal. Tegelijkertijd 

wilde ík ervaring opdoen in het lesgeven in een totaal 

andere omgeving dan mijn eigen school, de Adriaan 

Roland Holstschool te Bergen.

 De eerste dag van mijn bezoek werd ik enthousiast 

welkom geheten en vielen mij direct de overeenkom-

sten  met mijn eigen school op. De goede sfeer tussen 

de leraren en de zorg voor leerlingen. In de klas zag ik 

ook verschillen. De leerlingen zijn geduldig en zijn meer 

in staat hun focus te richten op de les.

In de hierop volgende dagen mocht ik zelf lesgeven. Ik 

heb mezelf uitgedaagd elke dag een andere werkvorm 

toe te passen. Ik heb geprobeerd de leerlingen meer 

zelf te laten nadenken en daarbij hun gevoel aan te 

spreken. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van mijn uit 

Nederland meegebrachte kaart- en beeldmateriaal om 

zo de lessen te verrijken. De leerlingen en leraren waren 

gelukkig enthousiast over mijn lessen. Mijn Nederland-

se leservaring en opleiding leverde hen weer nieuwe 

inzichten op. Andersom moest ik leren omgaan met de 

beperkingen die gelden op een school in een minder rijk 

deel van de wereld.

 Naast mijn werk op school was er voldoende tijd om 

de omgeving te verkennen. Ik maakte snel gebruik van 

de karakteristieke jeeps om naar het stadscentrum te 

gaan. Onderweg vielen de enorme contrasten op tussen 

arme en rijke stadsdelen en de pijlsnelle ontwikkeling 

van de binnenstad, waar moderne gebouwen uit de 

grond schieten. In de hypermoderne ‘SM supermall’ is 

het alsof je plots in een andere wereld staat. Verder heb 

ik met collega Max van der Made nog dagtochten ge-

maakt naar Guimaras en Bacolot, waar we steeds weer 

aardige en interessante mensen ontmoetten.

 Dankzij het geweldige team van de Gamot Cogon 

school kijk ik terug op een zeer verrijkende ervaring. Ik 

ben blij dat ik heb kunnen bijdragen aan het onderwijs 

op de school.   

Thijs Dapper, leraar aardrijkskunde aan de Adriaan 

Roland Holstschool te Bergen NH,

  

Als u dit initiatief wilt steunen dan kunt u uw 

bijdrage overmaken op NL03TRIO02012195050 

m.v.v. code 60009364 (Gamot Cogon).

FILIPPIJNeN

Les rijst verbouwen

GCS Filippijnen
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Een turbulent jaar voor het initiatief 
Nisan te Istanbul  Na diverse uitdagingen te 

hebben overwonnen t.a.v. onder meer de locatie en de 

daarbij horende juridische en financiële perikelen heeft 

men besloten de start van de eerste klas (nogmaals) 

een jaar uit te stellen. Dit geeft de nodige ademruimte 

om organisch te groeien, mede doordat er dit jaar wel 

nog een derde kleuterklas is bijgekomen. Als portefeuil-

lehouder kan ik deze beslissing om de groei op een la-

ger tempo te laten geschieden enkel steunen. Daarnaast 

waren er natuurlijk ook nog de politieke en daarop 

volgende maatschappelijke veranderingen in Turkije 

die voor onrust zorgden. Deze onrust betekent ook 

dat de financiële risico’s te groot zijn om de stap naar 

oprichting van de school te zetten. Men heeft nu al een 

flinke lening afgesloten bij de bank. Ook zien de initia-

tiefnemers zelf in dat ze er gewoonweg nog niet klaar 

voor zijn. Tugba de docente, van wie men verwachtte 

dat zij de eerste klas onder haar hoede zou nemen en 

in wie vorig jaar zomer zo veel energie is gestoken bij 

een studiebezoek aan Nederland, heeft een baan bij 

een andere school gevonden. Ze kan misschien terug 

komen als volgende jaar de eerste klas van start zou 

gaan maar haar salaris-verwachting is op dit moment 

ook te hoog voor Nisan, dus dat zal dan nog een punt 

van aandacht worden. Er is steeds meer belangstelling 

voor het vrijeschool gedachtegoed en het aantal ouders 

die het anders willen is groeiende. Zo is er een nieuw 

initiatief in Istanbul ontstaan met de naam Büyük Ada 

(Prinses eiland) dat men vanuit Nisan ondersteunt. Het 

eind van het juridische traject, dat voor dit initiatief nog 

afgelopen moet worden is nog niet in zicht. 

Heel graag zouden we Nisan steunen met oude meu-

bels van een school in Nederland. Dus wie een lagere 

school weet die meubels gaat vervangen dan hoor ik 

dat graag via:  l.kranen@internationaalhulpfonds.nl  

Voor het transport heeft het IHF reeds een pot met 

1000 euro beschikbaar, maar donaties zijn altijd 

welkom voor dit specifieke transport, alsook algemene 

donaties voor Nisan. Een donatie kan onder vermelding 

van code: 50093305(nisan).

Liard Kranen, portefeuillehouder Oost-europa en 

de Kaukasus
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Israël en de Waldorf pedagogie in de 
Arabische Taal  In Israël kun je een grote disso-

nantie ervaren tussen wat er luid in het gebied van de po-

litiek klinkt die het dagelijks leven van mensen probeert 

te domineren en de stille strijd van heel veel mensen die 

ondanks dit alles proberen om niet hun warme (mede-) 

menselijkheid kwijt te raken.

Juist hier heeft de Waldorf-Beweging een grote pedago-

gische en sociale opgave om leraren en kinderen, ouders 

en studenten te helpen in deze moeilijke tijd op deze pro-

blematische plek in de wereld te blijven staan voor men-

senrechten en vrijheid voor iedereen. Deze dynamische 

vrijeschool impuls veroverde hier eerst zijn plek in het 

Hebreeuws sprekende deel van de bevolking. Vandaag de 

dag zijn er ongeveer vijfentwintig basisscholen (klas een 

t/m acht), een heel stel daarvan met bovenbouw, waar-

van een aantal met dubbele stroom en bovendien zijn er 

ongeveer tweehonderd kleuter- en peuterscholen. 

De Waldorf School Tamrat el Zeitun die in de Arabische 

stad Shfar’am in Galilea gevestigd is, was een pionier-

school die de Waldorf pedagogie integreerde in de 

Arabische cultuur en taal. 

Vandaag de dag wordt deze school door het Israëlische 

ministerie van Onderwijs erkend en krijgt ze subsidie voor 

zes klassen en drie kleutergroepen. Op hun weg naar 

groei en erkenning werd de school geholpen door talloze 

vrienden uit heel Europa en de USA en nu probeert de 

school steeds meer ook financieel op eigen benen te 

staan. 

De vonk van deze Waldorfschool in Shfar’am sloeg over 

naar andere Arabisch sprekende mensen en gebieden in 

Israël en wist zelfs de grens over te steken en de bezette 

gebieden te bereiken! De interesse en bereidheid om te 

participeren in de Waldorf Leraren Opleiding groeit in 

heel het land, maar zeker onder de Arabische bevolking!

We zouden het heel graag voor al die geïnteresseerde en 

getalenteerde mensen mogelijk maken om deel te nemen 

aan de Waldorf Leraren Opleiding. Het is cruciaal voor 

een gezonde ontwikkeling van het land dat steeds meer 

opvoeders uit alle lagen en gebieden van de bevolking, 

de kans krijgen meer zelfvertrouwen te ontwikkelen, een 

vrije geest en de mogelijkheid en wil om vastgeroeste 

ideeën en concepten in de maatschappij los te laten en te 

veranderen. 

Maar veel van de Arabisch sprekende studenten komen 

uit een sociaaleconomisch zwak deel van de bevolking. 

Zij zijn niet in staat om hun studie zelf te betalen. Ze 

krijgen hulp, maar we hebben niet voldoende middelen 

en bronnen van inkomsten om hen allemaal te helpen. 

Daarom doen we een beroep op u: Help ons met geld 

voor studiebeurzen van Arabische studenten die tot vrije-

school leerkracht of vrijeschool peuter- en kleuterleidster 

opgeleid willen worden. Het zou een wereld van verschil 

maken als we hen konden ondersteunen! 

Dank aan iedereen die geïnteresseerd is in dit gebied van 

de wereld en vooral ook aan iedereen die bereid is te 

helpen. 

Stefanie Allon

The Steiner/Waldorf-Movement in Israel from 

Birth to Seven

U kunt uw bijdrage overmaken op TRIO 

2012195050 o.v.v. code 40009352 (arab TT)

ISRAeL

Israelische en Arabische leraren volgen  

de cursus van de lerarenopleiding
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BOSNIë

Nieuw initiatief in Sarajevo; na-
schoolse opvang Duga (Regenboog)    
Leidsters van de reeds vijftien jaar bestaande kleu-

terklas Jabuka zijn het afgelopen jaar begonnen met 

een naschoolse opvang Regenboog oftewel ‘Duga’. De 

organisatie is in handen van de ‘Association for Support 

to Freedom in Education’. Daarnaast is er ook nog een 

andere organisatie in het leven geroepen die diverse 

creatieve workshops die geïnspireerd zijn door het 

vrijeschool onderwijs organiseert.

Drijvende kracht achter de kinderopvang is Amela 

Sehalic, die de tweejarige opleiding tot vrijeschool 

kleuterleidster in Zagreb volgt. Haar eerste jaar zit er 

al op. Deze lerarenopleiding heeft per jaar tien seminar 

weekends in Zagreb en een intensief seminar in Wenen. 

Op dit moment zijn er vier kinderen in de naschoolse 

opvang, maar laten we hopen dat het voor Duga net zo 

zal verlopen als de kleuterklas Kolibica. Bij mijn bezoek 

vorig jaar aan Sarajevo heb ik gezien hoeveel belang-

stelling er is voor het Vrijeschoolonderwijs en hoeveel 

ouders een andere benadering van onderwijs voor hun 

kind willen. De tijd lijkt rijp om een breed gedragen 

netwerk te creëren, waaruit de eerste vrije basisschool 

in Bosnië-Herzegovina kan ontstaan. Het IHF steunt 

daarom Duga en betaalt de studie van Amela. De 

reiskosten zijn echter voor Amela zelf. Dat is lastig op 

te brengen met de lage inkomens in Bosnië, dus steun 

is welkom. 

Liard Kranen, portefeuillehouder Oost-europa en 

de Kaukasus

U kunt uw bijdrage overmaken op  NL03 TRIO 

0212 1950 50 o.v.v code: 50093303 (Duga)
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Een evaluatie van het eerste jaar 
van de Kolibica kleuterklas in  
Sarajevo  De kleuterklas van Enisa Spilidi in Sara-

jevo, waar we vorig jaar over berichtten en die een jaar 

geleden van start ging, geniet een grote aanwas van 

geïnteresseerden. Gelukkig melden ook steeds meer 

kinderen zich aan. Dankzij de gulle giften van enkele 

IHF-donateurs kon er het afgelopen jaar onder meer 

geholpen worden met het bouwen van een kleine hal, 

zodat zoveel mogelijk warmte in de kleuterklas blijft 

tijdens het naar buiten en naar binnen gaan. 

Wat is het afgelopen jaar verder allemaal gebeurd? Er 

was bezoek van de Duitse zusterstichting van het IHF, 

de Freunde der Erziehungskunst, die veel complimenten 

hadden voor het werk dat Enisa verzet. De relatie met 

de andere vrije kleuterschool in Sarajevo, Jabuka, verbe-

terde doordat de betrokkenen inzagen dat ze juist veel 

van elkaar konden leren. Er werden voor ouders diverse 

studie-avonden over antroposofie georganiseerd alsook 

praktische bijeenkomsten waar men creatief aan de 

slag ging. 

Het belangrijkste was natuurlijk de groei van het aantal 

kinderen en daarmee de hoeveelheid betalende ouders. 

In september 2015 werd begonnen met vier kinderen, 

een jaar later zijn er al vijftien kinderen! De beste 

advertentie waren de ouders zelf. Voor het eerst (!) 

kan Enisa zich nu in september een klein salaris gaan 

uitbetalen alsook de rente op de afbetaling van het 

pand waarin de kleuterklas huist. Inspirerend was het 

geval dat een lokale arts ouders met een voortdurend 

ziek kind aanraadde om naar deze ‘andere’ kleuterklas 

te gaan; het kindje is inderdaad sindsdien niet meer 

ziek geweest. Enisa accepteerde in dit geval de helft 

van de gebruikelijk maandelijkse kosten, aangezien 

de ouders niet meer kunnen opbrengen. Al met al was 

het een enerverend en toch ook succesvol eerste jaar. 

Kijk maar eens naar de foto’s. Ook kun je het Kolibica 

volgen op Facebook: zoek daarvoor op Facebook naar: 

‘ Waldorfski vrtic “Kolibica” ‘. Met de koude winter in 

aantocht zoeken we naar donateurs voor een betere 

verwarmingsinstallatie die goedkoper in gebruik is. En 

voor de driejarige Waldorf opleiding in Zagreb voor 

Enisa’s assistent, Aneta, die zich de afgelopen maanden 

zeer toegewijd en leergierig heeft getoond bij haar 

werk in de kleuterklas. (1100 euro per jaar).

Liard Kranen, portefeuillehouder Oost-europa en 

de Kaukasus

U kunt uw bijdrage overmaken op  NL03 TRIO 

0212 1950 50 o.v.v code: 50093302 (Kolibica)
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INDIA

HyDeRABAD

Voor de derde keer: reisden Nederlandse 

leraren naar Hyderabad, om leraren te begeleiden aan 

de bovenbouwen van Abbhaya en Prerana. Maarten 

Zwakman, middenbouwdocent van de vrijeschool Den 

Haag, werd op de conferentie in Dornach uitgenodigd 

door leraren van Abbhaya om hen deze zomer te komen 

helpen met het leerplan van klas acht en de periode 

natuurkunde. Jan van Gils, natuurkundedocent, even-

eens uit Den Haag, en Ger van der Ven, biologieleraar 

uit Rotterdam, gaven in september ieder een periode 

vanuit de fenomenologie en in de middag verzorgden 

zij workshops. Ten tijde van dit schrijven zijn Wanda 

Kasbergen (rector), Erik Nieuwkoop (docent aardrijks-

kunde) en Jolien Woortman (docent drama) van het 

Karel de Grote College in Nijmegen, nog in Abbhaya, 

om verder in te gaan op het leerplan van klas acht en 

negen en op aspecten van de schoolorganisatie.  Hier 

enkele reacties van de leraren uit India.

Over de bijdrage van Maarten Zwakman: ‘Tijdens de les-

sen natuurkunde (mechanica), kregen we van Maarten 

een heleboel praktische tips voor klassenmanagement. 

Hij creëerde een heel gezond en positief leerklimaat, 

doordat hij met de leerlingen ideeën uitwisselde en 

allerlei vragen besprak. De leerlingen kregen een zekere 

vrijheid in hoe zij de leerstof mochten verwerken en 

Maarten liet altijd merken wat hij in hun werk waar-

deerde. Daardoor waren de leerlingen zeer enthousiast 

en betrokken. Hun periodeschriften werden erg mooi 

en divers. Elke dag werden de experimenten in verband 

gebracht met dingen uit het dagelijks leven. De lessen 

waren goed gepland en gestructureerd, zonder rigide te 

zijn. Er ontstond een organisch geheel. We zien Maarten 

graag terugkomen!  Soujanya, Subramayam and Gopa 

van Abbhaya. 

Over Ger van der Ven en Jan van Gils: ‘De Nederlandse 

leraren waren duidelijk heel vaardig in het omgaan met 

bovenbouwleerlingen. Zij brachten de natuurkunde en 

de biologie vanuit de fenomenen. Dat deden ze met 

grote aandacht, waardoor het voor de leerlingen een 

echte ervaring werd. Ze lieten de leerlingen discussië-

ren, ontdekken en verbanden zoeken. Het was absoluut 

een nieuwe ervaring voor de leerlingen, ook om van 

twee mannelijke docenten les te krijgen – want dat zijn 

ze niet zo gewend. Ook leraren van Prerana, Mumbai 

en Sloka, volgden de lessen. De gesprekken die we met 

elkaar hadden waren inspirerend. Voor sommigen van 

ons zal het nog wel tijd nodig hebben, om ons deze ma-

nier van werken eigen te maken. We danken Jan en Ger 

hartelijk voor hun werk en het IHF voor het mogelijk 

maken van deze training.’ Mrs. Neela, van Prerana.

Het is bijzonder om te merken, hoe er in drie jaar tijd 

bij de leraren in India steeds meer een gevoel ontstaat 

voor hoe zij op een bovenbouw vanuit de vrijeschool-

pedagogie kunnen werken. Deze leraren hebben géén 

vrijeschoolopleiding gehad en zijn alleen de reguliere 

werkwijze gewend. Het is ook bijzonder, dat er steeds 

leraren in Nederland zijn, die vrijwillig hun tijd en ener-

gie willen steken in het begeleiden van collega’s ver 

weg. Het IHF heeft alleen bijgedragen aan de reiskos-

Jan van Gils geeft natuurkunde in Prerana.
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ten. De Nederlandse scholen hebben hun leerkrachten 

verlof gegeven, de Indiase scholen hebben voor verblijf 

en eten  gezorgd. Een mooie vorm van samenwerken! 

Maar met drie weken per jaar zijn we er nog lang niet. 

Het is nu zaak, dit voort te zetten. 

Anselma Remmers

U kunt uw bijdrage storten op TRIO 2012195050 

o.v.v. code 60009341 (Bovenbouw Hyderabad)
Ger van der Ven geeft biologie in Prerana.

KeNIA

Rudolf Steiner School Mbagathi ligt in 

een buitenwijk van Nairobi, vlakbij het Nairobi National 

Park. Je kunt de leeuwen, de nijlpaarden, en de hyena’s 

horen. Je ziet de giraffen vaak van heel dichtbij. 

De school, opgericht in 1989, heeft inmiddels 323 

leerlingen, waarvan er 116 in het internaat wonen. De 

school telt vier kleuterklassen en gaat tot en met de ne-

gende klas. Inwoners van de wijk zijn over het algemeen 

arm, de meesten zijn zelfs niet in staat om schoolgeld 

te betalen. Veel van de kinderen zijn Masaai of behoren 

tot een andere nomadenstam. Die kinderen zijn geheel 

afhankelijk van donateurs, ze verblijven meestal in het 

internaat en gaan alleen in de vakanties naar hun stam. 

Alle kinderen krijgen twee maaltijden per dag, de in-

terne kinderen zelfs drie. Dat eten wordt in de prachtige 

biologisch-dynamische tuinen van de school verbouwd. 

De tuinlieden worden gecoacht door An en Rolf Bucher 

uit Duitsland, die enkele maanden per jaar op Mbagathi 

verblijven. Er zijn koeien, bijen en kippen.

Helaas was er dit voorjaar brand in het internaat. Geluk-

kig tijdens schooltijd, dus er waren geen slachtoffers. 

De verzekering dekte de meeste schade. Alleen de 

persoonlijke eigendommen van de kinderen waren niet 

meeverzekerd. Het IHF heeft 500 euro overgemaakt uit 

het Oost-Afrika Fonds. 

Dankzij een enthousiast team van zeventien leraren, 

vijf internaatouders, en een groep tuinlieden, die ook 

lesgeven in tuinieren, alles onder de bezielende leiding 

van Judith Brown, gaat het heel goed met de school. Ik 

bezocht de school in 2015 en was onder de indruk van 

het prachtige complex en vooral van de bijzonder pret-

tige sfeer. Je zou veel meer kinderen zo’n fijne school 

gunnen. Maar de wachtlijsten zijn lang, bij gebrek aan 

peetouders.

Reiny Jobse, portefeuillehouder Oost-Afrika

reiny.jobse@internationaalhulpfonds.nl 

U kunt uw bijdrage overmaken op NL03 TRIO 

02012195050 o.v.v. code 10009236
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ZANZIBAR

De islamitische CEF school in Zanzi-
bar groeit!  De school heeft nu zestig leerlingen, 

klas 1 t/m 4. In januari, als het nieuwe schooljaar weer 

begint kunnen er zestien leerlingen aangenomen wor-

den voor een nieuwe klas. Het zal dan belangrijk zijn 

dat er genoeg volledig opgeleide leraren zijn. Nadat Su-

zanne van Tongeren de school een half jaar onder haar 

hoede had, is er nu een nieuwe mentor Patti Connelly 

uit Amerika! Zij en haar echtgenoot Tim zijn beide er-

varen vrijeschoolleraren. Tim blijft ook tot januari bij de 

begeleiding helpen. Patti kan de twee nieuwe leraren 

die net aangenomen zijn trainen. Er wordt nog gezocht 

naar een derde leraar. Een van de leraren nam ontslag, 

omdat het Waldorf onderwijs niet bij haar paste. Al is 

het een probleem dat niet alle leraren vloeiend Engels 

spreken, het is nu weer een energiek fris team. Twee 

leraren zullen in december afstuderen aan de East 

Africa Teacher Training in Nairobi. Voor de school is dat 

een mijlpaal! Ze zijn van het begin af aan met de school 

meegegroeid. Het zijn de stralende sterren van het 

team. Het zal ook een grote stap in de richting van een 

erkenning als Waldorf School zijn. 

De school is dit voorjaar verhuisd naar een nieuwe 

locatie. Het terrein met een vierkamer bungalow mag 

de school gratis gebruiken. De eigenaar heeft het plan 

er te zijner tijd een weeshuis te bouwen. Er is plaats ge-

noeg. Het is een prachtig terrein, met ruime grasvelden 

en veel wilde natuur met spannende paadjes, waar de 

jongens en meisjes lekker vrij kunnen spelen. Voor de 

leraren was dat vrije spelen nog niet vanzelfsprekend. 

Binnen de schoolcultuur van Zanzibar heel ongebrui-

kelijk. Maar de mentoren hebben hun zin doorgezet. 

De bungalow is voorlopig net groot genoeg voor het 

schooltje, maar er zal snel bijgebouwd moeten worden.

De bijenstal bij de school wordt uitgebreid met tien 

korven, zodat er binnenkort vijftien zijn. De kinderen 

mogen helpen met de was aan te brengen om de bijen 

aan te trekken. Ook zijn er nu kuikens van enkele weken 

Feestmaal op school
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oud. De kinderen mogen ze verzorgen en later als ze 

aan de leg gaan de eieren uit het hok halen; voor de 

schoolmaaltijden. Extra eiwitten zijn voor de kinderen, 

die vaak te weinig eten krijgen thuis een welkome aan-

vulling op de voeding. Het grote houtfornuis dat in de 

tuin staat is opgeknapt en kan binnenkort dienst doen 

als bakoven voor het brood en als pottenbakkersoven. 

Met geld van het IHF zijn er door Patti ook nieuwe 

leesboeken aangeschaft, en een nieuwe voorraad 

potloden, waskrijt, verf en schildermaterialen. Dit keer 

in Engeland besteld, omdat er een mogelijkheid was de 

spullen vandaar gratis te verschepen. 

Er is ook een nieuwe manager aangesteld. Haar eerste 

taak zal zijn het begeleiden van de bouw van overdekte 

klaslokalen in de tuin, zodat de kinderen buiten in de 

schaduw les kunnen krijgen. Op de foto’s is te zien 

hoe een excursie naar een schildpadden-reservaat tot 

inspiratie bij het schilderen leidt.

Zo is de CEF school hard op weg zich te ontwikkelen 

tot een echte vrije Waldorf School. Helaas zijn er slechts 

een paar leerlingen voor wie schoolgeld wordt betaald. 

Geldgebrek is een dus voortdurend probleem. We 

hopen dat er gauw nieuwe donateurs of peetouders 

worden gevonden. Zodat deze unieke school binnen de 

Islamitische gemeenschap van Zanzibar kan uitgroeien 

tot een voorbeeld van vrije opvoedkunst. 

Reiny Jobse, portefeuillehouder Oost-Afrika 

U kunt uw bijdrage overmaken op TRIO 

0212195050 o.v.v. code 10009244 (zanzibar)

Kuikens Zanzibar excursie naar een schildpaddenreservaat 

Inspireert bij het schilderen
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moment wordt er door de ouders maandelijks gespaard 

voor een “eigen” gebouw op een nieuwe locatie en het 

doel is om zoveel mogelijk te werken met natuurlijke 

materialen zoals bamboe en klei en ons te laten inspire-

ren door de architectuur van Rudolf Steiner. 

We verwelkomen graag mensen die ons project een 

warm hart toedragen. Elke ervaring met vrijeschool 

pedagogie nemen we met twee handen aan zodat we 

hier in Thailand meer mensen kunnen inspireren en een 

alternatief kunnen bieden voor het reguliere onderwijs-

systeem.

Teun Melis 

(Nederlandse initiatiefnemer)

Als u dit initiatief wilt steunen dan kunt u uw 

bijdrage overmaken op NL03TRIO02012195050 

m.v.v.  code 60009372.(Pai) 

Wilt u meer weten neem dan contact op met de porte-

feuillehouder Bert Harms:

b.harms@internationaalhulpfonds.nl

Nieuwe school in Thailand: Little 
Mountain  Little mountain is een nieuw initiatief 

in Pai, Noord Thailand. Op dit moment is de school 

Waldorf geïnspireerd maar het is de wens om sterker 

te identificeren met het vrijeschool curriculum en acti-

viteiten. Het IHF steunt ons jonge initiatief door onze 

drie docenten een Waldorftraining aan te bieden gericht 

op de jonge jaren van het kind. Deze zal deze herfst in 

Bangkok plaatsvinden.

Er zijn tweeëntwintig kinderen in de leeftijd van drie 

tot zeven en het doel is dat de oudste kinderen kunnen 

doorgroeien in de school. Ongeveer vijfenzeventig 

procent van de ouders heeft de Thaise nationaliteit. 

Andere nationaliteiten die de eclectische mix vormen 

zijn Japans, Australisch, Armeens, Engels, Italiaans en 

Nederlands. 

Er wordt zowel in het Thais als in het Engels lesgege-

ven met veel aandacht voor de lokale festivals. Op dit 

THAILAND
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Teken voor de Toekomst  Bijna nergens ter 

wereld bestaat voor vrijescholen de luxe van overheids-

subsidie zoals wij die kennen. Met de Solidariteitsactie 

willen wij zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid 

stellen om toch vrijeschool onderwijs te volgen. Deze 

vorm van fondswerving blijkt heel positief te werken, 

omdat er een constante bron van inkomsten ontstaat 

waardoor de leerkrachten, kinderen en ouders in de 

projecten zich gewaardeerd en erkend voelen door 

betrokken mensen in het buitenland. Met de Solidari-

teitsactie kunt u buitenlandse vrijescholen steunen door 

het schoolgeld te betalen voor kinderen van weliswaar 

onvoldoende draagkrachtige, maar vaak erg gemo-

tiveerde ouders. Het geld gaat naar het kinderfonds 

op de school. U kunt bij uw sponsoring aangeven van 

welke school u kinderen wilt sponsoren. Ook individuele 

peetschappen zijn mogelijk via dit Solidariteitsfonds. Zie 

daarvoor o. a. de kinderen hieronder.

Lea Špak is 5 jaar en zit op 

de vrije kleuterschool Studnicka 

in Košice, Slowakije. De kleu-

terscholen in Slowakije krijgen 

geen subsidie, waardoor het 

schoolgeld hoger is. De familie 

Špak helpt op allerlei manieren 

in school. Zij kunnen het school-

geld voor Lea niet betalen. (Er is 

nog 160 euro per maand nodig). 

Lea is een vrolijk en speels kind. 

Zij houdt van tekenen, sprookjes, zingen, en is graag met 

andere kinderen samen in de vrije kleuterschool.

Lukáš Špak Lukáš is 

het 3 jarige broertje van Lea. 

Hij is een vrolijk kind hoewel 

hij geboren werd met spina 

bifida en hydrocephalus. Dat 

betekent dat hij de onderkant 

van zijn lichaam niet voelt, zijn 

benen niet kan bewegen, en 

zijn ontlasting niet kan sturen. 

Hij beweegt zich handig in een 

rolstoel, en is heel graag tussen 

andere kinderen. Daarom willen de ouders hem graag 

de halve week naar de kleuterschool brengen. (Er is 

voor hem nog 100 euro per maand nodig) 

Paul is zeven jaar en zit in de tweede klas van de 

vrijeschool Chant’Arize, Frankrijk. Hij is vrolijk, en-

thousiast en energiek. Hij heeft ADHD. Daardoor heeft 

hij leer- en concentratieproblemen en gaat het ook 

op het sociale vlak niet altijd makkelijk. Omdat hij op 

Chant’Arize in een prikkelarme omgeving is en hij extra 

aandacht krijgt van de leraren, gaat hij goed vooruit. Hij 

is graag in de vrije natuur en maakt graag piepkleine 

bouwwerkjes. Hij zit op voetballen en op drumles om 

zijn energie beter te kunnen hanteren. Zijn ouders zijn 

werkloos en moeten rondkomen van een uitkering. Wie 

helpt om een deel van het schoolgeld voor hun twee 

kinderen te betalen? 
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Een Gaia familie in nood...  Gail King 
woont met haar kinderen Skyla en Liam in een klein 

huisje op het terrein van de ecologische boerderij,(bij 

Kaapstad, Zuid-Afrika) waar ook de Gaia school staat. 

Gail is hoofdkostwinner. Ze verdient af en toe door de 

boekhouding te doen. Ze kweekt haar eigen groente en 

maakt wat spulletjes om te verkopen. Ze leeft vooral 

van dag tot dag van wat anderen haar gunnen. De 

vader is niet aanwezig en draagt niet bij aan het leven 

van zijn kinderen. Gail heeft onlangs een bijdrage 

aangevraagd bij de sociale dienst en hopelijk zal ze 

dat vanaf volgende maand krijgen.Vorig jaar merkten 

ouders en leraren van de Gaia School de twee kinderen 

op, die vaak in de buurt van de school zwierven en 

aansluiting zochten bij hun leeftijdgenoten die naar de 

school gingen. Er werd contact gezocht met de moeder 

en dankzij sponsoring van het schoolfonds kon Liam per 

augustus 2015 naar de tweede klas. 

Liam wil graag leren. In het begin was het moeilijk 

voor hem om zich aan te passen, maar met speciale 

begeleiding en dankzij het schoolritme begint hij op te 

bloeien.

Voor het verkrijgen van financiële hulp op privé basis 

moet een kind tenminste een jaar op school zijn. Voor 

Liam is dat inmiddels zover, maar de school zou voor 

Skyla een uitzondering willen maken, omdat ze de 

schoolleeftijd al heeft bereikt. 

Skyla is een heel vriendelijk en gezellig meisje. Ze is 

nieuwsgierig en wil graag een deel zijn van de gemeen-

schap. Ze haalt iedere middag haar broer van school.



Amory is tien jaar. Hij 

zit in de vijfde klas van 

Chant’Arize, Campagne-

sur-Arize, Frankrijk. Het 

is een lieve jongen met 

een flegmatisch temperament. In zijn jonge leven heeft 

hij al in drie verschillende landen gewoond en heeft 

problemen met taal. Hij heeft behoefte aan regelmaat 

en externe motivatie om tot volle bloei te komen. Hij 

fietst graag, houdt van muziek, speelt trompet en gaat 

graag met zijn vrienden om. Zijn ouders zijn gescheiden 

en zijn moeder kan niet het hele schoolgeld betalen. 

Jonathan is 11 en zit 

op A Oliveira Escola Livre 

do Algarve in Figuera, 

Portugal. Jonathan is een 

aardige, vrolijke jongen 

met grote interesse voor 

de wereld om hem heen. Hij heeft een eigen mening 

en een sterke wil. Hij gaat heel graag naar school. 

Verder houdt hij van sport, van lezen en van de oceaan 

en ook is hij dol op dieren. Zijn ouders vinden het heel 

belangrijk dat Jonathan naar de vrijeschool gaat, maar 

verdienen als schoonmaakster en kok te weinig om het 

hele schoolgeld te kunnen betalen. 

Miguel is een gevoe-

lige jongen van 11. Hij 

zit in de 5e klas van de 

Escola Livre do Algarve 

‘A Oliveira’ in Figuera, 

Portugal. Miguel is een 

leuk en getalenteerd joch. 

Tekenen, boetseren en 

schilderen zijn z’n favo-

riete vakken, maar hij houdt ook erg van lezen, schrijven 

en kalligraferen. Bovendien is hij dol op sport en atletiek 

en is hij heel goed in bakken en koken. Ook heeft hij een 

mooie zangstem. Zijn alleenstaande moeder is niet in 

staat om het volledige schoolgeld te betalen. Wie helpt?
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Ayala is vijf en zit in de 

kleuterklas van Ein Bustan, 

Israël. De tweetalige school 

waar kinderen uit alle etnische 

achtergronden welkom zijn 

en waar Joodse en Arabische 

leerkrachten werken. Alaya is 

leergierig en ondeugend. Ze 

weet precies wat ze wil en ze is 

heel handig.Ze maakt vilt pop-

jes voor haar vriendinnetjes, klimt in bomen en zwemt 

als de beste. Haar ouders werken hard, maar verdienen 

toch niet genoeg om het hele schoolgeld van hun drie 

dochtertjes te betalen.

Ali is net vijf en zit in de 

kleuterklas van Ein Bustan, 

Israël. Ali is een zachtaardige en 

gemakkelijke jongen. Hij houdt 

van tekenen en schilderen, van 

buiten zijn en van rustige spel-

letjes. Hij is dol op zijn kleine 

broertje Yusf die in de peuter-

klas van Ein Bustan zit. 

Yusf is een vrolijk joch, dat 

graag met de blokken bouwt en 

heel graag buiten in de zandbak 

speelt. Hij is dol op het strand 

en ook wandelen vindt hij heel 

leuk. Hun ouders werken allebei 

maar verdienen daarmee te 

weinig om het hele schoolgeld 

te kunnen betalen.
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Wat kunt u doen?
•  U kunt donateur van het IHF worden voor een bedrag 

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

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

per jaar de rOndbrief. 

•  U kunt een bijdrage storten voor een specifiek project 

(o.v.v. de code).

•  Of voor de algemene middelen

•  U kunt denken aan een legaat ten behoeve van het 

IHF.

•  U kunt de Solidariteitsactie steunen door een bedrag 

te storten op onze rekening o.v.v. code 9370, Solida-

riteitsactie. Dit geld gaat naar het kinderfonds van 

de school van uw keuze. Hieraan is geen peetschap 

verbonden.

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

schoolgeld voor een kind betalen. U krijgt via het IHF 

de naam en een korte beschrijving van het kind met 

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

ontwikkeling.

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

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

per maand) bestaat ook de mogelijkheid een peetschap 

met anderen te delen. 

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

vrij te maken die de administratie van de peetschappen 

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

formatie over de kinderen eens niet zo vlot binnenkomt.

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

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

langere tijd peet wordt. Stoppen met een peetschap kan 

alleen door schriftelijke opzegging bij het secretariaat 

van het IHF. 

Machtigingskaart 
Stuur de kaart in een gefrankeerde envelop naar:

Internationaal Hulpfonds

Guldenstraat 16 

6532 RL Nijmegen

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

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

hulpfonds.nl

Donaties via IDEAL  Ga naar www.interna-

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

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

betaalmenu.

Giften aftrekbaar  Wist u dat uw giften vol-

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

 

Contact  Het IHF is bereikbaar van maandag t/m 

vrijdag van 09.00 - 17.00 uur. Bij geen gehoor kunt u de 

voicemail inspreken of een sms-bericht sturen. U wordt 

dan teruggebeld. 

Kantooradministratie: 

Annette van Soest

Tel: 06 2697 2310 / 0492-322872

info@internationaalhulpfonds.nl

Financiële administratie: 

Meriam van Herpen

06-40062918 / 024-78519872

mevanherpen@hotmail.nl

Kijk ook eens op onze website voor meer informatie 

over ons en al de projecten die wij ondersteunen:  

www.internationaalhulpfonds.nl

PR  Help ons het IHF bekend te maken onder een 

groter publiek. Artikelen uit de rOndbrief mogen 

worden gekopieerd onder vermelding van de bron en 

gebruikt worden bij acties, bijvoorbeeld ter gelegenheid 

van een jubileum of verjaardag. Ook kunnen artikelen, 

extra exemplaren van de rOndbrief en informatie- en 

pr-materiaal, worden aangevraagd bij het secretariaat.

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

of leraren die op ‘hun’ school de contactpersoon voor 

ons kunnen zijn. Neem contact op met PR functionaris

Liard Kranen pr@internationaalhulpfonds.nl

Triodosbank : IBAN-code  NL03 TRIO 0212 1950 50

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

Kamer van Koophandel 30167248

donaties



Te koop bij het Internationaal Hulpfonds

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

met opa en oma
ALLe FIGUReN vOOR De KeRSTSTAL

ALLeRLeI  vINGeRPOPJeS
KALIMBA’S - KAARSeN - KUNSTKAARTeN

SIeRADeN - TASSeN
BOeK:  vRIJeSCHOOLPeDAGOGIe IN De WeReLD

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

eURITMIeTJeS eN SLOFJeS vAN LeeR
in diverse tinten leverbaar 

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

vAN MICHAeL LOveMORe
Over het vrijeschoolonderwijs in Zuid-Afrika

voor prijzen en bestellingen zie 
onze website 

www.internationaalhulpfonds.nl

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

  machtigt het IHF af te schrijven van bank/girorekening:.…………………………….................................................……………
  éénmalig   per maand    per kwartaal    per half jaar   per jaar
    een bedrag van € ……………. (minimaal € 10) voor 
  een donateurschap (minimum bijdrage € 30 per jaar incl. de rOndbrief) 
  een door het IHF te bepalen project
  voor project: ………………………….…….................… in (land): …………..……………..code: ………............…………..
  het Solidariteitsfonds in... …………..………………………………………....................................……..………..(land/school)
  een (deel-)peetschap in ……………………………………………………...............................…….…………….(land/school)
  wil graag informatie ontvangen over het IHF (het IHF jaarverslag vindt u op www.internationaalhulpfonds.nl)
  wil graag informatie ontvangen over een (deel-)peetschap
  wil graag éénmaal gratis de rOndbrief ontvangen

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

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

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



  Deze kaart in een gefrankeerde enveloppe sturen naar onderstaand adres. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triodosbank IBAN code: NL03 TRIO 0212 1950 50  
ING bank IBAN code: NL 81 INGB 0003 8929 18 

Guldenstraat 16
6532 RL Nijmegen

Little Mountain , een nieuwe vrijeschool in Thailand


