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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 vrije-
school 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 
veel projecten, verspreid over diverse werelddelen.       
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 onderno-
men, maar ook van de ontwikkelingen binnen de 
eigen organisatie.
Omdat de projecten niet of nauwelijks gesubsidi-
eerd worden en hun voortbestaan in hoge mate 
afhangt van fi nanciële steun uit het buitenland, 
hoopt het Internationaal Hulpfonds uw interesse 
te wekken en doet het een beroep op uw vrijge-
vigheid. 

Contact: Het IHF is van maandag t/m vrijdag 
bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur. B.g.g. kunt u de 
voicemail inspreken of een sms-bericht sturen. U 
wordt dan z.s.m. teruggebeld. Ook kunt u altijd 
mailen naar info@internationaalhulpfonds.nl 

Administratie: Meriam van Herpen

T: 06-40062918 / 024-7851982

E: mevanherpen@hotmail.nl

E: info@internationaalhulpfonds.nl

www.internationaalhulpfonds.nl

Wilt u de rOndbrief liever, of ook, digitaal ontvan-
gen? Laat het ons even weten via: info@internati-
onaalhulpfonds.nl

Bij de foto op de voorkant: Leerlingen van Imhoff 
School, Zuid-Afrika
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In onze webshop kunt u onze jaarkalender 
bestellen van het IHF. De prijs van  9.95, exclusief 
verzendkosten kan het niet zijn, dat zijn de pro-
ductiekosten. Ophangen van deze kalender helpt 
hopelijk mee aan het bekendmaken van het IHF en 
wat we doen.

Redactioneel

In de vorige rOndbrief stond er in het bericht over 
de lockdown in Namibië dat de leerlingen behalve 
hun werkopdrachten ook een aanbeveling 
meekregen om de positiviteitsoefening te doen. 
Dat is een eenvoudige oefening die Rudolf Steiner 
heeft gegeven. Hij wees erop dat er in elke 
negatieve ervaring toch iets positiefs te vinden is.  
Als voorbeeld vertelde hij het verhaal over Jezus, 
die op een wandeling een dode hond langs de 
weg zag liggen. Hij zei tegen zijn discipelen: kijk 
eens wat een prachtig gebit die hond heeft !
 In het laatste bericht over de haast uitzichtloze 
situatie waarin de Waldorf School in Windhoek 
verkeert, staat dat de leerlingen enthousiast  
heerlijke taarten en broden gingen bakken 
en verkopen. Ze zijn allerlei mooie en nuttige 
voorwerpen gaan maken, zoals houten bezems en 
wasbakjes, naar eigen ontwerp, die ze ook online 
willen gaan verkopen. Het lijkt of de oefeningen 
geholpen hebben. 
De meeste berichten over de lockdowns zijn 
inderdaad niet rooskleurig. Toch, door niet bij 
de pakken neer te blijven zitten, maar nieuwe 
uitdagingen aan te gaan krijgt men weer hoop.  
 In het vluchtelingenkamp in Kenia maakten 
de leraren van het Waldorf Project, nu 
ze noodgedwongen hun werk met de 
getraumatiseerde kinderen moesten beperken, 
audioclipjes voor kinderen met voorlichting 
over de pandemie. De clipjes werden zelfs 
op de lokale radiostations uitgezonden. Ook 
regelden ze voor het hele kamp voorzieningen 
om de handen te wassen en zetten hun expertise 
van traumahulpverleners in om de collega’s 
van andere organisaties te ondersteunen. Ze 
verwierven zich daarmee een heel nieuwe status 
in het kamp.   
Positiviteitsoefeningen: misschien een aanrader 
voor al die mopperende en wantrouwende 
demonstranten in ons eigen land.
Reiny Jobse



Van het bestuur

In de vorige rOndbrief hebben we aangegeven dat 
we het beleid van de geoormerkte donaties willen 
veranderen (geoormerkt betekent een donatie 
voor een specifieke school of petekind). Indien u 
doneert met zo’n specifiek doel, heeft u daarover 
een brief ontvangen van onze administratie met 
een invulstrook waarmee u kunt aangeven hoe u 
uw donatie wilt aanpassen. Door uw donatie niet 
meer aan één specifieke school of kind te geven, 
laten we de keuze aan de portefeuillehouders om 
te schenken daar waar het binnen de portefeuille 
het hardst nodig is. Dat zal in veel gevallen nog 
steeds samen vallen met uw keuze, maar de por-
tefeuillehouder kan daarvan afwijken als de nood 
dat vraagt.
Het doet ons plezier dat we tot nu toe al heel veel 
invulstrookjes terug hebben gekregen. Als u dat 
nog niet gedaan heeft, willen we  u graag hieraan 
herinneren om dit alsnog te doen.
Indien u van mening bent dat uw geoormerkte 
donatie gewoon moet worden gecontinueerd, 
dan kan dat ook. U kunt dit op het invulformulier 
aangeven of direct hierover contact opnemen 
met onze administratie (Meriam van Herpen: 
0640062918 of mevanherpen@hotmail.nl) of met 
de portefeuillehouder van uw voorkeur (namen 
vindt u vooraan in dit nummer). 

Bert Harms

In onze webshop is ook deze prachtige kerstgroep 
te koop. Met de aanschaf steunt u de maakster in 
Peru. De prijs is  €125, exclusief verzendkosten.

5

Webshop IHF
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Bedankt

Geert Groote College Amsterdam 
Als voorbereiding op de WOW-acties hield Reiny 
Jobse (IHF) een verhaal over de moeilijkheden 
die leerlingen in de arme landen ervaren nu 
hun school gesloten is. Dat moest vanwege de 
coronamaatregelen in drie bijeenkomsten in de 
grote zaal. Dit jaar deden alleen de zevende en 
achtste klassen aan de acties mee.  Het was de 
eerste koude dag van de herfst, het regende en 
er stond een harde wind, maar de leerlingen 
stapten welgemoed op hun fi etsen om in het 
Amsterdamse Bos op de grote vijver te gaan 
roeien. Ze lieten zich hiervoor door ouders en 
vrienden sponsoren. 
De opbrengst gaat naar de Waldorf scholen die 
het door sluiting
vanwege corona moeilijk hebben. 
De opbrengst, tot nu toe, mag er wezen : 3865 
euro !

WOW-acties

Het Novalis College in Eindhoven is in oktober 
met een WOW-actie gestart. Vanwege de corona-
maatregelen kon een lange sponsorloop dit jaar 
niet georganiseerd worden. De leerlingen zijn 
in de weken rondom de herfstvakantie aan de 
slag gegaan met eigen initiatieven en klusjes 
thuis of bij familie of vrienden. Een groepje van 
zes tiende klassers is 100 km gaan fi etsen in de 
herfstvakantie: een "rondje Brabant". Dat leverde 
€ 1070,- op. Nu komen de andere bedragen ook 
nog binnen. Het bedrag wordt weliswaar lager 
dan in andere jaren, maar voor de corona-periode 
is dit zeker een geslaagde WOW-actie.  

Frans van Maris

De Stichtse Vrije School de bovenbouw in Zeist 
heeft dit jaar een WOW actie gehouden voor 
Khanyisa in Kaapstad.
Khanyisa is een  school voor kinderen die moeilijk 
kunnen leren. Ze komen daar als schoolkind en 
worden opgeleid tot en met een MBO opleiding. 
Als ze met een jaar of 16 van school gaan hebben 
ze een voorsprong op veel andere kinderen. 
Normaal is er voor kinderen met leermoeilijkheden 
eigenlijk amper onderwijs en zeker niet met 
een MBO structuur. De complexiteit van de 
verscheidenheid in lessen maakt dat er slechts 
70-90 leerlingen zijn. Mede daardoor zijn de 
inkomsten laag. De overheid ziet het niet als een 
noodzakelijkheid om voor deze kinderen veel geld 
uit te geven waardoor de bijdragen ook van die 
kant erg gering zijn. Nu in de corona tijd waar veel 
van de ouders geen inkomen hebben liepen de 
fi nanciële problemen dan ook snel op.
Met een vurige leerling van de school, die geboren 
en getogen is in Johannesburg en sinds een jaar 
op de Stichtse leerling is werd er actie gehouden. 
De politieke situatie, de corruptie, als ook het 
omgaan met kinderen als boven beschreven 
werden door haar goed in beeld gebracht. Mede 
door haar inzet is er tot nu toe 8000€ opgehaald.

Irene Storm Bordewijk



7

Op de Rudolf Steiner School Rotterdam waren 
het net als vorig jaar de negende klassen die op 
Michael een sponsorloop hebben gehouden. Ook 
zij werden op de acties voorbereid door Reiny 
Jobse. Het eindbedrag houden we nog even 
geheim….

Uit de Nieuwsbrief 2 schooljaar 2020-

2021 van Waldorf Grotius in Delft

Inzamelingsactie klas HV3WA 
Door mevr. Rademaker, docente kunst en mentor 
klas HV3WA 
Het Internationaal Hulpfonds ondersteunt Vrije 
Scholen in de hele wereld. Daarnaast doen 
sommige vrije scholen in Nederland mee aan de 
WOW periode van 29 september – 20 november, 
waarop de leerlingen hun activiteiten laten 
sponsoren door ouders, familieleden en vrienden 
en zo geld inzamelen voor het IHF. Ook Waldorf 
Grotius doet hieraan mee. Het geld wordt goed 
besteed: er zijn beurzen voor kansarme kinderen 
en schoolmaaltijden. Jonge docenten kunnen een 
opleiding of cursussen volgen. Er is geld voor een 
sanitaire ruimte, een klaslokaal of een waterput. 
Max van der Maden is contactpersoon van dit 
internationale hulpfonds. Hij is op 1 okt op bezoek 
geweest in de klas om te vertellen over zijn 
ervaringen op de vrijeschool in de Filippijnen en 
heeft verteld over de armoede van de leerlingen 
van het platteland, de financiële tekorten van deze 
school en de nijpende situatie vanwege Corona 
door het sluiten van de school tot aan deze zomer. 
Zoals we allemaal weten is een volledige lock-
down een emotionele gebeurtenis om te mee 
te maken voor mensen in het algemeen, maar 
voor jonge mensen in het bijzonder. Ook onze 
leerlingen hebben daar soms nog steeds last 
van. Laat staan dat ze nu nog tot de zomer thuis 
moeten blijven en in geval van de Filipijnen 
ook niet eens naar buiten mogen. De leerlingen 
zijn vaak te arm om een laptop te bezitten, 
maar waren ook afhankelijk van school voor 
bijvoorbeeld een deel van hun voeding. 

Wat gaan wij doen? Leerlingen verzinnen in 
groepen activiteiten en producten om te kunnen 
verkopen, ze doen presentaties in de onderbouw 
om ook deze leerlingen te vertellen over de 
situatie van de school in de Filipijnen en maken op 
hun beurt met deze klassen plannen om geld in te 
zamelen. Maar met geld alleen maak je een mens 
niet minder eenzaam, vandaar dat de leerlingen 
bij Engelse lesbrieven schrijven aan de leerlingen 
aldaar om ze een hart onder de riem te steken. 
Dus mocht er de komende tijd een mooie actie 
voor kerstkaarten, zelfgeschreven boeken en/of 
baksels voorbijkomen, grijp uw kans deze school 
in de Filippijnen te helpen. 

Gamot Cogon Waldorf School Een Vrijeschool 
tussen de rijstvelden.

Beirut
Afgelopen voorjaar, net toen de pandemie zo 
ongeveer alle landen had bereikt, werd Libanon 
opgeschrikt door een enorme explosie in de 
haven van Beirut, die een groot deel van de stad 
in een berg puin veranderde. Het IHF ontving 
een noodkreet van Step Together, een centrum 
voor heilpedagogie en sociaal-therapie. IHF heeft 
eenmalig een noodhulp-actie op touw gezet. Deze 
heeft 1000 euro opgebracht.
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Bericht van de portefeuille Zuidoost Azië.

De vrolijkheid die je normaal in een Waldorf 
school tegemoet komt, is sinds maanden 
verdwenen. De lock down werd in Vietnam vanaf 
februari ingesteld en op de Filippijnen in maart. 
Thanh Cherry, mijn contactpersoon voor Vietnam 
schreef: “ Thank you for asking. All the children 
and teachers in Vietnam are safe, although 
they have not been able to go to school since 
February. I am well but the whole of Australia is 
still in lockdown. I hope you are well and safe too 
wherever you are.
With warmest regards
Thanh
Van de ene op de andere dag moesten alle 
kinderen thuisblijven. Gelukkig begint de 
zomervakantie op deze breedtegraden eerder dan 
bij ons, dus tijdens de weken die volgden konden 
de leraren zich voorbereiden op het distance-
learning. Voor de school op de Filippijnen was de 
vraag hoe de leerlingen zonder computer thuis 
hun lessen moesten ontvangen. Voor de leerlingen 
van de kleuter- en de lagere klassen ligt het vaak 
nog gecompliceerder. Zelfs de oplossing, die tot 
op vandaag gehanteerd wordt –iedere vrijdag 
wordt een envelop gemaakt met werk voor de 
volgende week – is voor de kinderen die nog niet 
kunnen lezen een moeilijke. Het inschakelen van 
de ouders werd georganiseerd. Toen in juni na de 

Vietnam en Filippijnen
vakantie de eerste enveloppen werden opgehaald, 
was het enthousiasme nog groot. Inmiddels is de 
situatie nijpender geworden: kinderen en soms 
ook de ouders zijn thuis en mogen niet of onder 
restricties naar buiten. Er komen veel klachten op 
school binnen: ”we begrijpen de opgaven niet, 
het is onduidelijk, het is te druk in huis, ik heb 
nauwelijks tijd om mijn kinderen les te geven, 
want ik moet werken, enz.” 
De leraren van de Filippijnse school in Iloilo, de 
Gamot Cogon Waldorfschool, hebben tijdens 
de zomervakantie nog voedselpakketten kunnen 
maken voor de gezinnen die dit nodig hadden. 
De inhoud, rijst, groenten en vis, werd na diverse 
bel-acties door boeren en handelaars uit de buurt 
ter beschikking gesteld. Na de vakantie begonnen 
de lessen op afstand. Het oude kopieerapparaat 
van de school kan de hoeveelheid nauwelijks aan 
en is met grote regelmaat defect. De voorraad 
kopieerpapier was na een paar weken op en het 
budget ervoor raakt ook op.
De leerlingen missen elkaar en 
de school, na zoveel maanden al 
zonder contact. Er komen berichten binnen 
over leerlingen, waar het niet goed mee gaat. 
De leraren gaan soms thuis op bezoek, met 
gezichtsmasker. Er is grote behoefte om te 
helpen: normaal houd je dan in de vrije school 
een Kinderbespreking, waar je gezamenlijk op 
zoek gaat naar oorzaak, oplossingen en waar 
mogelijk extra hulp. Maar hoe moet je dat onder 
deze omstandigheden doen? Bovendien moet je 
je realiseren, dat je nu niet te maken hebt met 
pedagogisch-didactische, maar meer sociaal-
maatschappelijke problematiek.
Enkele ouders halen nu bij toerbeurt zo’n vijf of 
zes kinderen bij elkaar in een huis, waar ruimte is 
en nodigen de juf uit om langs te komen.
Inmiddels is hier in Nederland de WOW (Waldorf 
One World)actie op sommige vrije scholen 
van start gegaan. Ik hoop van harte, dat de 
toestand van de vrije scholen in het buitenland 
de leerlingen kan raken en dat ze geïnspireerde 
sponsoracties gaan organiseren.

Max van der Made

Lege schommels bij de school.
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Het schoolterrein na de orkaan.

Behalve de ramp van de Corona pandemie, trof 
de tyfoon Vongfong deze zomer de Filippijnen ook 
nog, met grote overstromingen ten gevolg, ook op 
Iloilo. We ontvingen foto’s van de Camot Cogon 
School, waar toen alles onder water stond.

De lege school, door corona, in droge tijden . 
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India en Nepal
scholen nog steeds in lockdown

India
Terwijl in Nederland de volledige lockdown voor 
de scholen na drie maanden voorbij was, is de 
situatie in India en Nepal zo, dat de scholen sinds 
maart nog steeds gesloten zijn en de lessen online 
verzorgd worden. Wel zijn in India de meeste 
winkels weer open en kunnen straatverkopers 
hun waren weer verkopen. Maar de mensen die 
een kantoorbaan hebben, werken ook nog steeds 
vanuit huis en mensen reizen niet of veel minder. 
Op de vrijescholen in India lijkt men redelijk een 
weg gevonden te hebben hierin. Ik sprak uitvoerig 
met Namita Porval, van het schooltje in Delhi, 
Aarambh. Toen de lockdown net uitbrak, werden 
er veel online sessies aangeboden voor en door 
de andere Indiase vrijescholen. Dus opeens waren 
al deze scholen met elkaar verbonden – terwijl 
die onderlinge samenwerking voorheen altijd 
moeizaam geweest was! De leraren uit de 
verschillende scholen stonden elkaar 
bij en deelden met elkaar goede 
ideeën betreffende het leerplan en 
hóe onderwerpen online of via op-
drachten aangeboden zouden kunnen 
worden. 

De leerkrachten van Aaraambh hebben er voor 
gekozen om hun leerlingen zo min mogelijk te be-
lasten met uren computerwerk. In plaats daarvan 
hebben ze vooral de ouders geleerd hoe díe met 
hun kinderen kunnen werken. Dus ook dat leverde 
‘winst’ op, want nu begrijpen ouders veel beter 
wat het Waldorf-onderwijs eigenlijk is. En mochten 
er straks nog nieuwe leerkrachten nodig zijn, dan 
is er vast onder deze ouders iemand te vinden die 
daar enthousiast voor geworden is.
De leraren onderling hebben de vrijgekomen tijd 
ook gebruikt om zich meer te verdiepen en  te 
studeren. Ook vanuit andere landen in de wereld 
worden er veel online cursussen, lezingen of 
trainingen aangeboden over vrijeschoolpedagogie 
en antroposofie, zelfs euritmie-cursussen. Daar 
maken ze dankbaar gebruik van. En veel leraren 
en ouders genieten van de tijd die ze nu met hun 

gezin hebben. Want net als het Westen is India 
tegenwoordig een land waar het werk veel van 
mensen vraagt, met alle druk en stress die daar bij 
hoort. 
Veel arme mensen zijn van de steden naar de 
dorpen vertrokken, vertelde Namita. En ook zij 
hebben gemerkt, dat het leven daar minder stress-
vol is én dat er daar altijd wel te eten is. Misschien 

is ook dat een positieve ontwikkeling: dat het 
leven op het land weer meer gewaardeerd wordt, 
waardoor de steden wellicht – als deze trend 
doorzet – ontlast zullen worden. 
Dat zijn de goede aspecten van de crisis. De ande-
re kant is natuurlijk, dat de kinderen elkaar missen 
en dat het leren toch het fijnst is met een groep 
leeftijdsgenoten om je heen en  ‘live’ leraren voor 
je neus. Ook het  gevoel van angst is alom tegen-
woordig – iets wat niet goed samen gaat met 
openheid en ontvankelijkheid voor het leren. Het 
reguliere onderwijs biedt wel voortdurend online 
lessen aan, waardoor leerlingen en studenten uren 
en uren achter hun beeldschermen vertoeven. Er 
zijn ook vrijescholen waar ouders van de leraren 
verwachten dat ze veel online les geven, want 
anders vinden ze het onterecht om schoolgeld 
te betalen. En onder de ouders zijn er zeker een 
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aantal, die hun baan geheel of gedeeltelijk kwijt 
zijn geraakt. Wie minder inkomsten heeft, kan 
ook minder schoolgeld betalen. Maar dat treft de 
scholen in India nog niet zo, dat hun voortbestaan 
bedreigd wordt.

NEPAL
In Nepal is het veel moeilijker voor de vrijescho-
len om overeind te blijven staan. Ook daar is de 
lockdown nog steeds van kracht, niet alleen voor 
de scholen, maar ook voor heel 
veel werkende mensen; daglo-
ners missen hun inkomsten en 
lijden honger. In de Nepale-
se vrijescholen komen veel 
kinderen uit zulke gezinnen, 
waardoor het schoolgeld dus 
niet meer betaald kan worden. 
De scholen kunnen daardoor 
hun leraren geen salarissen 
meer uitbetalen. Het IHF heeft 
een handreiking kunnen doen 
met de eerste hulpgelden uit 
het corona-noodfonds, 
maar omdat de lockdown 
nog steeds voortduurt, is dat 

eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat. Hulp 
voor de scholen in Nepal is daarom nog zéér, zéér 
welkom! 
U kunt daarvoor doneren aan het corona-nood-
fonds of onder vermelding van ‘Fonds Nepal’. 

Anselma Remmers,
Portefeuillehouder West-Azië en Kaukasus
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Haïti

Ecole du Village Torbeck
Het leven in Haïti lag  voor het grootste deel van 
2019 al plat  vanwege de grote economische 
crisis. De situatie was al anderhalf jaar niet stabiel 
: demonstraties, maatregelen van de overheid. 
Het werkende leven stokte; er was geen 
brandstof voor de auto’s; daardoor 
was er nauwelijks verkeer en transport 
van mensen en goederen mogelijk. 
Woekerprijzen, criminaliteit en een 
totale ontregeling van het leven waren 
het gevolg. De strijd om te overleven 
beheerste het leven van jong en oud.
In april gingen alle scholen weer dicht in 
verband met covid-19, ook al waren er 
niet veel besmettingen.
De ophef rondom de dood van George 
Floyd bracht in Haïti veel mensen 
in beweging. Het grootste deel van 
de bevolking voelde zich solidair met de Afro-
Amerikanen in de USA. Er kwamen meerdere 
marsen en demonstraties voor vrede en 
solidariteit met elkaar. De mensen van L’Ecole du 
Village hebben hieraan deelgenomen; de deuren 
van de school gingen open voor veel bewoners 
van Torbeck. Uiteindelijk resulteerde dat in 
verschillende bezinningsbijeenkomsten met de 
plaatselijke bevolking. 

Sinds begin september is L’Ecole du Village weer 
begonnen. De school was in het anderhalf jaar 
daarvóór maar enkele weken open geweest 
vanwege alle problemen. De kinderen zijn, alles 
bij elkaar opgeteld, bijna een jaar niet naar school 
geweest. In het atelier bij de school is er echter 
wel doorgewerkt : sandalen, kleding en andere 

artisanale producten werden door de kinderen 
gemaakt; voor volwassen vrouwen waren er 
voorlichtingsbijeenkomsten rondom gezondheid, 
voeding, opvoeding en geboorteplanning. Het 
heeft voor veel verbinding gezorgd in de lokale 
gemeenschap. 
Een ander project ontstond in het verlengde 
hiervan : voor kinderen tussen 7 en 14 uit 
Torbeck, zette men een kunstzinnig project op,  

dat ook toegankelijk was voor kinderen die niet 
ingeschreven zijn bij de school. Dit mondde uit in 
een groot feest op 14 augustus, een totaaltheater-
project gebaseerd op de legende rondom de 
plaatselijke persoon van “Bwa kay imanm”.  De 
ouders waren hierbij ook actief : meerdere vaders 
en moeders hielpen mee om muziek, kleding en 
decors te maken.  Op 20 september kwam er een 
tweede project tot stand op de verjaardag van 
Jean Jacques Dessalines, die het land in 1804 naar 
de onafhankelijkheid leidde. 
Begin september konden de kinderen en de 
leerkrachten konden eindelijk het nieuwe 
schooljaar beginnen in de nieuwe gebouwen 
van de school: met een nieuwe keuken, mogelijk 
gemaakt met IHF-donaties van afgelopen WOW-
acties, met een nieuw gebouw dat bestand lijkt te 
zijn tegen orkanen en termieten. 
Na afloop van de projecten zijn de deuren van 
de school open gebleven voor het dorp : ’s 
middags  worden er nu kunstzinnige activiteiten 
georganiseerd voor kinderen in het dorp. 
Het was een hoopvolle start. De verbinding 
met de mensen van het dorp in deze 
moeilijke tijden heeft voor solidariteit en 
veel vertrouwen gezorgd. Ondanks dat is er 
nog steeds hulp nodig om de machines voor het 
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atelier te verbeteren. Dat kan deze school helpen 
bij de laatste stappen  naar zelfstandigheid. Als 
het meubelatelier weer kan gaan draaien, kunnen 
hiermee de nodige inkomsten gegenereerd 
worden. Daarmee kan de school stilaan 
zelfvoorzienend worden.

Code 30092893
Francis van Maris

Escuela Caracol in San Marcos la Laguna 
(Guatemala) is zwaar getroffen door de uitbraak 
van de pandemie. De regio van het Lago Atitlan 
leeft voor een groot deel van toerisme : binnen- en 
buitenlanders bezoeken graag deze streek. Nu 
is de economie voor een groot deel stil komen 
te liggen. Veel kostwinners zitten zonder werk. 
Dat heeft ook gevolgen voor de gezondheid en 
het voedingspatroon van veel gezinnen en dus 
ook voor de kinderen, die normaal op school hun 
verantwoorde warme maaltijd krijgen. 
De leerlingen zitten sinds begin april thuis 
en krijgen via  moderne media onderwijs 
aangeboden. Die situatie zal nog zeker zo blijven 
tot het nieuwe schooljaar in januari. Hoe het 
daarna zal zijn, kan niemand voorspellen. De 
kinderen krijgen dus onderwijs op afstand indien 

dat mogelijk is. De leerkrachten proberen via 
de moderne media ook het sociale contact met 
de kinderen en de gezinnen in stand te houden. 
Eénmaal per week hebben de leraren 
persoonlijk contact met elke leerling: 
door huisbezoek of met app-contact. Het 
schoolmateriaal brengen de leerkrachten zelf naar 
de leerlingen toe. 

Guatamala
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De maestras en maestros zijn vaak op school. 
Zij verzorgen het onderwijs vandaaruit en zij 
gaan door met hun eigen verdiepingsslag in het 
Waldorf-onderwijs en de antroposofie. Onder de 
bezielende leiding  van Gloria Elena Londoños 

(afkomstig uit Colombia) verdiepen zij zich in 
pedagogie, wiskunde, biologisch-dynamische land- 
en tuinbouw. 
Midden oktober is een deel van een bergwand van 

San Marcos naar beneden gekomen. Verschillende 
huizen werden verwoest; er vielen vier doden 
en vele gewonden, ook in gezinnen die met de 
school verbonden zijn. De helft van de stad is 
geëvacueerd voor mogelijke nieuwe instortingen. 

Ondanks alle moeilijkheden en de ellende door 
het natuurgeweld blijft het vrijeschoolonderwijs 
van de Caracolitos doorgaan. Maar de nood blijft 
hoog. Alle financiële steun is welkom om deze 

moeilijke tijden door te komen.
 
Code : 30009295
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Ook Nina Pacha in Ecuador ging door de covid-
19-maatregelen dicht. De kinderen konden vanaf 
de maand april  niet meer naar het schoolgebouw 
komen. Gedurende enkele weken kon er helemaal 
geen onderwijs plaatsvinden.  Daarna volgden 
online lessen voor de kinderen die thuis een 

laptop of een goedwerkende smartphone hadden. 
Zo is het er nu nog steeds, in ieder geval tot 
januari. 
Ecuador is vanaf april in een complete lockdown 
gegaan met strenge straatcontroles. Per 
huishouden mocht er één persoon wekelijks 
boodschappen doen.  Veel bedrijven en kleine 
zelfstandigen kwamen zonder werk te zitten. De 
medische voorzieningen laten veel te wensen 
over. Veel mensen die door corona kwamen 
te overlijden, stierven thuis. Na het overlijden 
moesten de familieleden de gestorvene goed 
ingepakt op straat leggen zodat de lijken door 
een ophaaldienst meegenomen konden worden. 
Economisch ging het heel snel bergafwaarts 
in dit land. Of je in overheidsdienst werkte of 
als arbeider of zelfstandige : alle lonen werden 
gekort of niet meer uitbetaald. Nu is de situatie 
wel enigszins verbeterd, maar de beperkende 

maatregelen leggen nog steeds grote delen van 
het land stil. 
In veel gezinnen, ook die van Nina Pacha, kreeg 
men met werkloosheid te maken. Om de school 
te redden is er vanuit de gemeenschap een 
initiatief, een solidariteitsfonds,  opgericht met 
als naam TABYS (Talentos Bienes y Servicios). 
Hierin proberen ouders en leraren in een soort 
collectief, dat veel van de sociale driegeleding 
in zich draagt, producten en diensten binnen de 
schoolgemeenschap, uit te wisselen. Sinds de 
maand juni is dit initiatief begonnen. Op deze 
manier blijven de gezinnen met elkaar verbonden.    
Francis van Maris
Wilt u aan dit project doneren, vermeld dan deze 
code: 30092896 

Ecuador
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Pachamama 

In de maand april ging de Waldorf school van 
Medelin hermetisch dicht. Hoe het verder 
moest, wist op dat moment niemand binnen 
de schoolgemeenschap. Vanaf de maand mei 
waren de juffen en de kinderen van de eerste drie 
klassen klaar om online lessen te volgen. In die 
periode werden echter meerdere kinderen door 
hun ouders afgemeld omdat zij de ouderbijdragen 
niet meer konden betalen door de economische 
malaise. Of de 
school op die 
basis kon blijven 
bestaan, was erg 
twijfelachtig. 
In oktober zijn 
de scholen van 
Colombia weer 
begonnen. Na 
zes maanden van 
lockdown werden 
van de ene op 
de andere dag 
alle beperkende 
maatregelen 
opgeheven.
Intussen is ook 
Pachamama 
weer langzaam 
opgestart. De 
kinderen komen 

nu twee dagen per week naar school. Op de 
andere dagen zijn er online lessen. Volwassenen, 
die de kinderen brengen en weer ophalen, moeten 
afstand houden. 
De school wil met verse moed verder. 
De financiële situatie van de school is helaas 
erg verslechterd. Overheidssubsidie is er niet; 
Pachamama is afhankelijk van de ouderbijdragen. 
Veel ouders zijn werkloos geworden of kunnen 
het schoolgeld niet meer betalen. Een andere 
bron van inkomsten is de verkoop van de 
oogst uit de schooltuin. Die is lange tijd niet 
goed onderhouden door de lockdown; en er 
is maandenlang niets verkocht. De situatie 
op financieel gebied is alarmerend.  De 
solidariteitsbijdrage van het IHF vanuit het corona-
noodfonds was daardoor meer dan welkom. 

Francis van Maris

Wilt u aan dit project doneren, vermeld dan deze 
code: 30092895

Colombia
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Waldorf Kakuma Project. 

In het uiterste Noorden van Kenia aan de 
grens met Zuid-Soedan, in een onafzienbare 
woestijn, is een  van de oudste en grootste 
vluchtelingenkampen ter wereld gesitueerd. 
Sinds 2012 wordt daar door de Waldorfscholen 
van Nairobi traumahulp voor de kinderen 
georganiseerd. Op de staf na zijn alle 
medewerkers inmiddels ingezetenen van het 
kamp zelf. Waldorf Kakuma Project is partner van 
UNHCR en UNICEF.     
Ook voor de Waldorf-groep staat het leven in  het 
teken van covid-19. 

In beide kampen Kakuma en het 50 kilometer 
verderop gelegen Kalobeyei zijn besmettingen 
met covid-19 geconstateerd. Daarom zijn alle 
onderwijsinstellingen en ook de Child Friendly 
Spaces (CFS’s), waar de Waldorfers met de 
kinderen werken gesloten. Wel gaan op 
afstand de kunstzinnige therapie en de 
speltherapie voor misbruikte kinderen 
door, op de open terreinen van de CFS’s. 
In alle CFS’s heeft de Waldorfgroep voorzieningen 
geïnstalleerd om handen te wassen, waar 
iedereen gebruik van kan maken. Ze hebben voor 
kinderen clipjes gemaakt met voorlichting ter 
voorkoming van 
besmetting. Deze 
worden op de lokale 
radio uitgezonden 
en kunnen op 
de telefoon, 
indien aanwezig, 
beluisterd worden. 
Deze zijn voor 
iedereen in 
de omgeving 
beschikbaar. Ook 
hebben ze z.g. “ 
healing stories” 
gemaakt voor de 
kinderen.  
De Waldorfleraren 
bezoeken de 

kinderen met psychosociale problemen bij hun 
hut. Aan de meest kwetsbare kinderen zijn 
chirurgische mondkapjes verstrekt.
Er is een duidelijke toename waarneembaar van 
stress en angst bij de kinderen, nu ze het werk 
met hun vertrouwde groep en de Waldorfleraren 
missen. Net als in de gewone maatschappij zijn 
de meeste gezinshoofden hun baan kwijt. Dit 
veroorzaakt weer een toename van geweld, 
kinderarbeid, tienerzwangerschappen, seksuele 
uitbuiting van kinderen en alcoholgebruik 
onder kinderen. In samenwerking met UNICEF 
heeft de staf een ZOOM-training gekregen. 
Omdat de stress onder de medewerkers van 
partnerorganisaties ook hoog is, geven de leden 
van de Waldorfgroep ook psychosociale hulp aan 
hun collega’s. 
Helaas zijn de salarissen weer gehalveerd en de 
onbetaalde krachten zijn vertrokken, waarvan de 
meesten niet meer terug zullen komen. 
Donaties zijn meer dan ooit broodnodig !!!

Reiny Jobse 
Portefeuillehouder Oost-Afrika 
 
U kunt uw donaties overmaken op het 
banknummer van het Internationaal 
Hulpfonds:
NL03 TRIO 0212 1950 50 mvv KAKUMA code 
10009245

Kenia



Veel is er al gezegd over de problemen die 
de corona geeft voor de Vrije Scholen over 
de wereld. Toch zijn er specifieke problemen 
in de verschillende landen. Ieder weet van de 
apartheid in Z. Afrika, maar niet iedereen weet 
dat die apartheid helemaal niet afgelopen is. Nog 
steeds zijn er veel rangen en standen en zijn de 
allerarmsten nog net zo arm. Wat wel gebeurt 
in deze tijd is, dat er een nieuwe hiërarchie is 
ontstaan. Zwarte vrouwen staan boven aan 
daarna de mannen, dan de blanken en als laatste 
de kleurlingen en vluchtelingen.
Het betekent niet dat iedereen opgeleid is 
volgens deze hiërarchie en dat er begrip is voor 
de ander. De corruptie is nog steeds groot. Vijfen- 
vijftig miljoen euro die uitgetrokken was om 
beschermingsmiddelen tijdens corona te kopen is 
volledig verdwenen.
De overheid die in een rechtszaak door de scholen 

gedaagd is om schoolgelden te betalen doen 
het alleen mondjes maat. Zo krijgen ook “onze 
“scholen weinig bijdragen.
Het ideaal van de Vrije Scholen is om er 
ook voor de allerarmsten te zijn. Het zijn 
vaak kinderen van dagloners, die nu geen inkomen 
hebben. Hierdoor krijgen de scholen weinig 
ouderbijdragen in deze tijd en de leraren haast 
geen salaris.
De scholen staan bovendien vaak in, of vlak bij 
een township, waar het altijd gevaarlijk is maar 
nu nog veel gevaarlijker. Drugsbendes hebben er 
de macht. Kinderen verdwijnen, worden verkracht, 
of geronseld als koerier. Niet alleen corona gaat 
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rond maar ook andere infectie-ziekten zoals aids. 
Honger is een van de grootste problemen. Op 
iedere corona patiënt die sterft, sterven er 29 
mensen aan de honger!
School is voor deze kinderen zoveel meer dan 
alleen les krijgen. Veilig buiten spelen met 
vriendjes, eten, schooluniformen als kleding, 
opvoeding, dat alles valt weg in de lockdown tijd. 
Les krijgen zit er niet zo in. Wifi is er niet in een 
township, laat staan een computer. Zelfs ( kleur)
potlood en papier is in de meeste hutten niet 
aanwezig. De leraren proberen eten te brengen 
bij die allerarmsten, soms uit eigen schooltuin. 
Ze gaan met gevaar voor eigen leven naar de 
leerlingen in hun hut, om ze iets te leren en 
contact met ze te hebben. 

De politieke onrust is groot. Mensen zijn bang 
gemaakt en als hun kinderen dan eindelijk na 
soms een half jaar weer naar school mogen zijn ze 
bang voor besmetting via de kinderen en willen ze 
niet laten gaan.
De Vrije Scholen in Zuidelijk Afrika hebben al 
veel meegemaakt, maar dit is wel een hele erge 
bedreiging voor alle scholen. Iedere school telt 
wel 200-300 leerlingen, maar van iedere school 
hoor je dat er veel leerlingen verdwenen zijn o.a. 
omdat het schoolgeld niet betaald kon worden. 
Het is een groot cultureel goed, dat in deze tijd 
erg getroffen wordt.
De lerarenopleiding kent dezelfde problemen. 
Ook daar zijn studenten met een slechte voor- 
opleiding die in townships leven, of uit het 
buitenland komen. Vooral de euritmisten in 
opleiding hebben het moeilijk, omdat ze niet in 
het schoolgebouw kunnen zijn en je niet makkelijk 
met “zoom of teams” euritmie kunt doen.
Met lessen die per klas verdeeld over de week 
zijn ingeroosterd zijn de meeste scholen weer 
begonnen. Laten we vooral hopen dat er niet weer 
een lockdown volgt. 
Voor meer informatie over elke school heb ik op 
de internationaalhulpfondssite bij “de projecten” 
de scholen apart besproken.

Irene Storm
portefeuille houder Zuidelijk Afrika

Mocht u willen doneren kan dat o.v.v. code 
10009201 

Zuid-Afrika en Namibië
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zouden daar mee geholpen kunnen 
worden. 
Een kind in de kleuterklas kost per 
kwartaal: 85 euro
Kind op lagere school 150 euro,
Internaat: 175 euro

Mocht u willen doneren, dan kan dat onder ver-
melding van code 10009201 op bankrekening:
NL03TRIO 0212 1950 50 t.n.v. Internationaal-
hulpfonds
Irene Storm

Lesedi in de coronatijd.

Lesedi is een soort streekschool. Het ligt 
ongeveer drie uur rijden ten noorden van 
Johannesburg. Het heeft een groter hostel 
dan de meeste scholen en veel leerlingen 
blijven dus langere tijd achter elkaar op 
school. In de lockdown kon dat niet, omdat 
alles gesloten was zoals overal.
Hierdoor verlieten leerlingen de school 
en een vijfde deel van de ouders was 
niet langer in staat om het schoolgeld 
te betalen. Of de school een kans heeft 
op voortbestaan is de vraag, omdat veel 
ouders hun baan verloren hebben en geen 
school geld meer kunnen betalen. En dat 
terwijl de school de laatste jaren financieel 
eigenlijk geen problemen had. De vraag 
is nu of er een situatie kan ontstaan dat 
kinderen waarvan de ouders die bewust 
kiezen voor echt vrije school onderwijs 
misschien voor twee derde gesponsord 
kunnen worden.
Daardoor zou er misschien een situatie 
ontstaan dat ook de leraren weer een 
salaris kunnen krijgen. Leraren en kinderen  
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Corona overleven met creativiteit. 

Namibië kent dezelfde problemen als de meeste  
landen waar een lockdown is ingesteld. Geen 
baan, geen werk, geen transport voor de meeste 
mensen en een corrupte regering , maar wat erger 
is dan de covid-19 is de droogte. Het land had 
net een hele droge periode achter de rug van drie 
jaar. Het vee moest verkocht, omdat er geen gras 
meer was en de bevolking leed hevig. De banen 
waren al schaars en de armoede was al hevig 
geworden. Eindelijk kwam de regen met kerstmis 
wat een vreugde, maar die werd door de corona 
snel teniet gedaan. Dezelfde problemen ook hier. 
Kinderen komen niet op school, ouders kunnen 
niet meer betalen, leraren krijgen sinds april de 
helft van hun salaris en het onderwijs wordt 
geïmproviseerd. De leerlingen krijgen soms thuis 
les omdat de leraren naar ze  toe gaan om les te 
geven  en voedsel waar nodig uit te delen. 
Toen de leerlingen weer naar school mochten 
kwamen de oudste leerlingen het eerst. 

De school is in 2010 van start gegaan met een 
beroepsopleiding, die samen gaat met het gewone 
schoolwerk. Nu kwam dat goed van pas! De 
creativiteit spat er af. De leerlingen maakten 
wasbakjes, die overal geplaatst kunnen worden. 
Wat handig als je in een township woont en niet 
allemaal bij de zelfde kraan je handen hoeft te 
wassen! Ze ontwierpen een papierrolhouder die 
je overal neer kunt zetten voor de hygiëne en als 
je die spullen kunt verkopen op de biologische 
markt maak je de school ook nog een beetje 
bekender. Waar de school al jaren behoefte aan 
had waren goede bezems, om de klassen te vegen. 
Daar was nu ook tijd voor en een goed product 
om te verkopen, omdat je in Namibië vooral 
plastic bezems kan kopen! Zo creëer je positieve 
producten en leid je de leerlingen op en verdien je 
een beetje.
De leerlingen van de hospitality deden andere 
dingen. Zij maakten jams, bakten taarten en brood 
en verkochten die ook op de biomarkt. Normaal 
verzorgen zij de maaltijden op school en kwamen 
ze aan deze producten nooit toe. Zo wordt de les 

echt in praktijk gebracht.
Langzaamaan zijn nu ook de andere kinderen 
gekomen. Eerst de allerkleinste en nu eindelijk ook 
de klassen 4-10. Die hebben wel heel lang moeten 
wachten tot ze weer naar school mochten.
Men beseft wel dat zonder hulp van buiten af de 
school haast niet overeind kan blijven. Een derde 
van de kinderen is wees door aids, een deel komt 
uit de sloppenwijk en de overheid  bezuinigt ook 
hier op schoolgelden.

Irene Storm

Namibië
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Zanzibar Steiner School 
Een veilige haven.  
Bijna twee jaar geleden tikte ik ´Steiner schools 
job abroad´ in bij Google. Een van de vele 
zoekresultaten was een school op Zanzibar. “Is dat 
niet dat toeristische eiland in Oost-Afrika met die 
hagelwitte stranden en turquoise zee? Niets voor 
mij”, oordeelde ik. Toch klikte ik erop. Wat ik las 
maakte iets in me wakker en ik realiseerde me: ja, 
dit is wat ik zoek. Ik las over de Zanzibar Steiner 
School (toen nog Creative Education Foundation) 
en de missie van de school: het ondersteunen 
van kinderen die in financiële armoede leven. 
Het zou niet alleen een plek zijn waar kinderen 
onderwijs krijgen, maar waar ze ook goed te 
eten en medische zorg krijgen wanneer dat nodig 
is. Dat raakte me. Begin februari 2019 vloog ik 
voor het eerst naar Zanzibar en bijna twee jaar 
later kan ik zeggen dat niets minder waar is: de 
Zanzibar Steiner School is een veilige en warme 
plek waar kinderen kansen krijgen om zichzelf 
te ontwikkelen en waar ze aanvullende zorg 
ontvangen. Omdat ik mijn steentje wil bijdragen 
aan de uitvoering van de bijzondere missie die 
de school uitdraagt, besloot ik om me voor 

Zanzibar onbepaalde tijd op Zanzibar te vestigen. Het 
eiland voelt inmiddels volledig als mijn thuis.  
 
Mijn eerste dag op school 
Om 8.00 uur vertrekt de schoolbus vanuit Stone 
Town. We zitten er eerst met z´n vijven in, maar en 
route naar school vult het busje zich met steeds 
meer mensen: een paar kinderen die ver van 
school vandaan wonen en bijna alle leerkrachten. 
Na een rit van twintig minuten slaan we linksaf bij 
een bord dat aangeeft dat zich daar ´Kidichi Spice 
Farm´ bevindt. Vanaf daar houdt de asfaltweg op 
en begint een bijzonder hobbelig zandweggetje. 
Ik zit achterin en zie de hoofden van de andere 
inzittenden komisch heen en weer wiebelen. 
Ik kijk uit het raam en de omgeving van dit 
hobbelige weggetje is prachtig. Overal groeien 
planten en bomen die ik niet ken, ik zie mensen op 
hun land werken, vrouwen die bakstenen bakken 
onder wat lijkt op een grote hoop kleigrond waar 
rook uit komt, jonge kinderen die in oude kleding 
gierend achter gele kuikentjes aanrennen. 
 
Tien minuten later arriveren we op school. De rest 
van de kinderen en het team zijn al met de grote 
schoolbus gearriveerd die de school huurt om 
de kinderen naar school te brengen. Het ziet er 
gezellig uit: kinderen rennen rond over het groene 
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terrein, zitten samen te kletsen, drinken pap uit 
een mok, leerkrachten praten met de kinderen.  
Dan gaat de bel. De kinderen brengen hun bekers 
terug naar de keuken, waar hard gewerkt wordt 
aan de chapatis (een plat brood dat voor ieder 

kind apart in de pan wordt gebakken) en bonen 
die de kinderen ´s middags te eten krijgen. De 
leerlingen verplaatsen zich onder druk gepraat 
naar hun klaslokaal en na ongeveer vijf minuten, 
als de rust is weergekeerd, hoor ik uit de 
verschillende klassen de ochtendspreuk klinken. 
De dag vliegt voorbij en mijn eerste indruk is: een 
vrolijke, positieve plek waar de kinderen gezien en 
gehoord worden. “Ik mag hier werken, wat 
een mazzel!”
 denk ik bij mezelf. Ongeveer 650 dagen later is 
datzelfde gevoel nog steeds aanwezig.   
Kwetsbare kinderen 
Een van de belangrijkste redenen dat ik hier graag 
werk is dat ik zie dat mijn collega´s zich er zeer 
van bewust zijn dat ze te maken hebben met een 
kwetsbare groep kinderen. Zoals bekend bij menig 
opvoeder is niet aan ieder kind op het eerste oog 
af te lezen dat het niet gelukkig is. Wij horen vaak 
van bezoekers van de school dat ze de kinderen 
zo aanstekelijk vrolijk vinden. Die vrolijkheid is 
ook oprecht en zeker aanwezig. Maar wie er wat 

langer rondloopt, zal ook voelen dat sommige 
kinderen groot verdriet met zich meedragen.
Zo trof ik eens mijn collega Saade, de eerste 
leerkracht die op de school kwam werken, in 
de lerarenkamer. Ze keek zorgelijk en toen ik 

haar vroeg wat er scheelde, vertelde ze over een 
leerling in haar klas 2. Het meisje woont bij een 
ver familielid van haar moeder. Haar moeder kon 
namelijk niet meer voor haar kinderen zorgen 
wegens haar schrijnende financiële situatie 
waar ze in terecht kwam na het overlijden van 
haar man. Alle kinderen uit dit gezin zijn op 
verschillende plekken ondergebracht en hebben 
elkaar al twee jaar niet gezien. Dat het meisje uit 
Saade´s klas niet lekker in haar vel leek te zitten,  
was ons al opgevallen: soms barstte ze ineens in 
intens huilen uit tijdens een luchtig kringgesprek. 
Ontroostbaar en niet in staat om uit te leggen 
waar dat vandaan kwam. Op andere momenten 
staarde ze zeer somber voor zich uit, terwijl haar 
klasgenoten vrolijk liedjes zongen. 
 
In de lerarenkamer vertelde Saade dat het 
meisje ineens uit zichzelf iets vertelde over haar 
huidige thuissituatie. Het gedrag dat ze van haar 
verzorger beschreef was onvoorspelbaar en kil 
en ze voelde zich er doodongelukkig. Het raakte 
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Saade diep, want wat kan je daaraan veranderen 
als leerkracht? Hoe verdrietig ook, we kwamen tot 
de conclusie dat het toch heel waardevol is voor 
de ontwikkeling van dit meisje dat zij op school 
volwassenen om zich heen heeft die haar warmte 
en liefde tonen. Het delen van haar verdriet met 
Saade, iemand die oprecht luistert, kan een enorm 
helende werking hebben.  
 
Zo ben ik getuige geweest van talloze andere 
situaties waarin alle leden van het schoolteam 
buitengewoon zorgzaam zijn naar de leerlingen. 
De school is daarom meer dan alleen een school; 
voor sommige kinderen is het een tweede thuis. 
 
Het team 
Deze school zou niet de positieve basis 
voor de kinderen kunnen zijn zonder de 
dagelijkse inzet en betrokkenheid van het 
hele team. 
Uiteraard zijn de leerkrachten onmisbaar, 
maar de dames van de keuken, de heren van 
het onderhoud (helaas geen foto!) en het 
administratie- en managementteam zijn allemaal 
net zo hard nodig om goed voor de kinderen 
te kunnen zorgen. Een aantal van hen komt 
hieronder aan het woord met hun ervaring op 
school. 

Nora, handwerk- en schilderleerkracht 
Onze school is anders dan de scholen op Zanzibar. 
Daar bestaan de klassen vaak uit meer dan 50 
leerlingen, wat het moeilijk voor de leerkrachten 

maakt om te weten hoe het met hun leerlingen 
gaat. Ik ben heel blij dat ik op onze school 
werk omdat het hier mogelijk is voor ons als 
leerkrachten om onze leerlingen echt te leren 
kennen en er daardoor voor ze te zijn. Daarnaast 
kunnen we onze leerlingen goed te eten geven, 
dat is belangrijk en daar ben ik heel dankbaar 
voor.   
 
Ame, leerkracht klas 8 
De Zanzibar Steiner School biedt naast de 
mogelijkheden voor kinderen die het niet 
makkelijk hebben in het leven, eveneens unieke 
kansen voor de overige betrokkenen om verder te 
blijven leren. Als eerste Steiner school in Zanzibar 
heeft het deuren geopend naar een nieuwe 
ervaring van wat onderwijs kan zijn en hoe er 
daarmee anders naar de wereld gekeken kan 
worden. 
 
Haji, trainee project manager 
Ik ben zelf als kind opgegroeid in een 
achtergestelde gemeenschap en uiteindelijk ben 
ik naar een weeshuis verhuisd. Daar kreeg ik 
een thuis, een familie en een opleiding. En het 
belangrijkste: ik werd  daardoor zelfredzaam in 
het leven. Mijn rol als trainee project- manager op 
de school heeft mij de unieke kans gegeven om 
met kinderen te werken die ook uit achtergestelde 
gemeenschappen komen, en om hen te helpen 
zich belangrijke skills eigen te maken waarmee 
zij later voor zichzelf en anderen kunnen 
zorgen. Ik geloof dat het zorgzame team van de 
school positief kan bijdragen aan de opvoeding 
van bewuste jongeren die later positieve 
veranderingen kunnen bewerkstelligen in hun 
gemeenschappen.  

Esther Bogte, lerares van klas 7.

Esther komt uit Utrecht en is sinds 2017 Vrijeschool 
leerkracht. Voordat zij met de Vrijeschool pabo begon, 
studeerde ze Culturele Antropologie aan de Universi-
teit Utrecht. De combinatie van deze twee studies is 
een goede voorbereiding gebleken voor haar werk op 
de Zanzibar Steiner School. Esther werkt sinds begin 
2019 op de Zanzibar Steiner School en ondersteunt de 
leerkrachten onder andere met het vrijeschool gedeelte 
van het onderwijs. Daarnaast houdt zij zich bezig met 
de dagelijkse organisatorische kant van de school.
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De Rudolf Steiner School op Zanzibar is begin juli 
na 14 weken lockdown weer geopend. Tijdens 
de sluiting hebben de leraren hun best gedaan 
om zoveel mogelijk contact te houden met alle 
leerlingen. Dat was niet eenvoudig, omdat ze 
geen internet hebben en geen apparatuur om op 

te werken. Met de taxi en op scooters gingen de 
leraren daarom bij de leerlingen thuis langs om 
lespakketten te brengen. Ze hielpen waar nodig 
met het werk en controleerden of het wel goed 
met de kinderen ging. Ze zorgden ervoor dat de 
kinderen, die thuis vaak in erbarmelijke situaties 
verkeren en voor wie de school de enige constante 
in hun leven is, zich nog steeds geliefd en deel van 
de schoolfamilie konden voelen. Dit verzachtte het 
trauma van zo plotseling afgesneden te zijn van 
hun vriendjes en hun leraren. 
Omdat de meeste ouders geen geld hebben voor 
zeep werd er ook altijd zeep meegebracht. En op 
hun ronde door de dorpjes deelden de leraren ook 
aan andere mensen zeep uit. 
Op Zanzibar is geen sociale zorg en veel 
ouders zaten zonder werk, dus werden ook 
voedselpakketten rondgebracht. De kinderen 

krijgen op school maaltijden, maar nu werd ook 
voor de andere leden van de arme gezinnen eten 
gebracht : rijst, meel, bonen, linzen, en uit de 
boomgaard van de school cassaves, avocado”s en 
eieren van de kippen. Alles bij elkaar werden er 
wel 1000 maaltijden verstrekt. 
Wat schoolwerk betreft zijn de kinderen wel 
erg achter geraakt. En dat is heel lastig omdat 
de hoogste klassen in december verplicht 

staatsexamen moeten doen. Dat zal zeker een 
probleem worden, omdat vanwege verkiezingen 
zoals gebruikelijk alle scholen de hele maand 
november weer dicht zullen gaan.   

 Reiny Jobse , portefeuillehouder Oost-Afrika  

Zanzibar



Rudolf Steiner School Mbagathi

Terug naar school –Kinder-pakket

Oproep voor herstel van hoop en onderwijs na 
Covid-19  
Als de school in Januari 2021 eindelijk weer open 
gaat zullen ze één voor één het schoolterrein 
binnenkomen. Gewond, als soldaten na de oorlog. 
Ze zullen vertroeteld en gesteund moeten worden 
om hun ziel, lichaam en geest weer te genezen.
Ze zullen verwachtingen hebben als ze uiteindelijk 
weer thuis komen naar de verzorgende handen 
van de  Rudolf Steiner School Mbagathi 
Gemeenschap. Hier hebben ze altijd hoop en vrede 
en liefde gevonden. Moeten we ze teleurstellen ? 
Zijn we klaar om ze te ontvangen ?  
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Een Kinder-Pakket bevat:

• Verrassingspakket: stuk fruit, pak energie 
biscuit, 250gr yoghurt-- 1 euro

• Verzorgingspakket : zeep, body olie, 
waspoeder, toiletpapier, tandenborstel,      
ondergoed, zakdoekjes. –10 euro

• Onderwijspakket: 5 schriften, 3 potloden, 
vlakgom, puntenslijper, 12 kleurpotloden, 

inktpen, blokfl uit--.8 euro

• Kleding: Shirt/bloes, jurk/broek, sweater, 2 
paar sokken, schoenen, schoensmeer.—43 
euro   

• Bed-pakket : deken en 2 lakens. –18 euro

        Samen 80 euro.

Reiny Jobse

U kunt een pakket (of meerdere) bestellen op rek-
ening NL03 TRIO 0212 1950 50 tnv Internationaal 
Hulpfonds o.v.v. code 10009236 Child Kit

Kenia
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Ook zagen we dat sommige ouders meer tijd 
besteedden aan hun kinderen en hen hielpen bij 

hun huiswerk.

Onze grootste uitdaging zal zijn dat de inkomsten 
van de school dramatisch gedaald zijn, De 
leraren salarissen hebben we met 20 % moeten 
afschalen. En de financiële situatie van de school 
is zeer zorgelijk.   
Positief is dat we meer tijd hadden voor studie en 
overleg met het team en met het uitwisselen van 
kennis. 

Marianne Knuth

U kunt een bijdrage storten op rekening NL03 
TRIO 0212 1950 50, tnv Internationaal Hulpfonds 
o.v.v. code 10009261

Zimbabwe is nog steeds in lockdown. We 
hebben lang gedacht dat we in ons boerendorp 
weinig risico liepen, maar toen kwam de 
gezondheidsinspectie en moesten we er toch aan 

geloven.
Alle kinderen komen eenmaal per week (elke dag 
andere klassen) twee uur naar school om uitleg 
van de leraren te krijgen over het werk dat ze 
thuis moeten maken. De keer daarop wordt het 
werk besproken en krijgen ze nieuw werk mee.  
Onze oudste klas (6) mag eind oktober 
terugkomen. En op 9 november zal de school voor 
alle klassen open zijn.
Veel families worstelen met overleven. Drie jaar 
lang heeft het niet geregend. ( het beloofde een 
beter jaar te worden ).
Er is te weinig voedsel. Tot juli hebben we voedsel 
naar de kinderen gebracht, maar daar moesten 
we van de gezondheidsinspectie mee stoppen. We 
hopen daar in november weer mee te beginnen.  
Een voordeel is dat 
de inheemse wilde 
planten en producten 
uit de natuur werden 
herontdekt als aanvulling 
op het karige voedsel dat 
er was.

Gedurende de lockdown was 
er een toename van het aantal 
scheidingen. Oudere kinderen 
werden gedwongen tot vroege 
huwelijken. Geen kinderen van 
onze school gelukkig, maar 
oudere zussen.

Zimbabwe
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schoolgebouw die ze maandelijks moeten afstaan 
en doen alle werknemers hun best om mee te 
denken zodat niemand de school hoeft te verlaten. 

De medewerkers van de school zijn  in nauw 
contact met de gezinnen. .Ze volgen de 
overheidsbeslissingen op de voet om zo de nodige 
maatregelen te kunnen nemen en deze crisis zo 
goed mogelijk te doorstaan.. 

Val Rocha van Waldorf Santos schrijft ons; 

‘We zijn elke dag meer verenigd om 
deze bedreiging voor het bestaan van de 
school het hoofd te bieden. 

Santos 

Net als de meeste kleine scholen en ouder 
initiatieven is ook Waldorf Santos door de 
gevolgen van de Covid-19pandemie in de 
gevarenzone beland. Sinds 18 maart zijn er geen 

fysieke activiteiten in de kleuterschool of de 
basisschool. De lessen gaan wel door, maar dan 
online. Dit was en is een grote uitdaging voor de 
school; hoe kunnen de inhoud en principes van 
de Waldorf Pedagogie op een niet-fysieke manier 
overgebracht worden.? Dit is een uitdaging die 
zich overal in de Waldorf-wereld en haar scholen 
moet voordoen. 

Ook in het havengebied van Santos verliezen veel 
ouders hun banen en er is een groot financieel 
tekort op de school. Er worden nog grotere 
verliezen verwacht vanwege het aanhoudende 
sociale isolement en de financiële impact op 
het inkomen van gezinnen. Gelukkig heeft de 
school korting kunnen krijgen op de huur van het 

Brazilië
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Volgens recente gegevens gepubliceerd door de 
Union of Small and Medium Private Schools is 
het risico op faillissement 30 tot 50%. We hebben 
niet de specifieke gegevens van Waldorf-scholen, 
maar we ervaren dezelfde trend. Daarom is alle 
steun van IHF, en andere partners die in ons werk 
geloven, zeer welkom en essentieel!’

Broederlijke knuffels van de Waldorf Santos 
Pedagogical Association.

Jardim Amanaye

Escola Jardim Amanaye is op dit moment gesloten. 
Ze proberen de lessen online voort te zetten en 
zo contact te houden met alle leerlingen. Door 
de enorme uitdagingen zijn er in de maand 
juni, om de school in stand te houden, nog 
strengere maatregelen genomen. Veel van de 
ouders kunnen het volledige schoolgeld niet 
meer betalen. Dit betekende het ontslag van 
drie mensen die functies van hulpfunctionaris 
en secretaris bekleedden. Ook de salarissen van 
leraren moesten verlaagd worden zodat niet 
nog meer mensen ontslagen zouden worden. Dit 
betekent 38% tot 60% verlaging van hun loon, 
en de overgrote meerderheid van de leerkrachten 
verdient al rond het minimumloon, dat in Brazilië 
R $1.042,00 (ongeveer 155 euro) is. Daarnaast 
wordt er overal op bezuinigd zoals telefoon, 
internet, accountant en vrijgestelde huur voor drie 
maanden.

Deze crisis roept bij de school ook allerlei 
inhoudelijke vragen op zoals; ‘Hoe kan je 
als school en gemeenschap economische 
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broederschap afdwingen om de mensen te 
steunen die onze medewerkers zijn in een tijd 
waarin ook iedereen aan de limiet van zijn 
middelen zit? Welke strategieën kunnen we 
bedenken om deze uitdaging aan te gaan? 
Hoeveel hebben we nodig om onze school gezond 
te kunnen houden en lessen met kwaliteit te 
brengen in deze tijden?’ 

De raad van bestuur, leerkrachten en ouders 
van deze school zijn hecht verbonden en naast 
de economische uitdagingen kijken ze ook 
naar spirituele en pedagogische behoeften van 
de kinderen en hoe ze deze toch nog kunnen 
bereiken. Ze zoeken creatieve manieren om deze 
crisis aan te gaan en mentaal en fysiek gezond en 
sterk te blijven. 

In Juni kon het IHF Jardim Amanaye steunen met 
een bedrag van 640 euro, als noodhulp vanwege 
de corona gevolgen. De materiële en immateriële 
steun blijkt telkens enorm belangrijk voor de 
scholen die het IHF steunt. Contactpersoon en 
lerares Thaís Fernanda Castro Rodrigues schreef; 

‘We zijn enorm dankbaar voor het bestaan   van IHF 
en haar vertegenwoordiger Froukje van der Velde, 
die onze leerkrachten en administratieve staf 
hebben ontmoet in februari 2020 nog net voor de 
lockdown. Jardim Amanaye bestaat al 12 jaar en 
ondanks de tegenslagen zijn we altijd erg hoopvol 
omdat we telkens zien hoe mensen zich inzetten 

voor de integrale opvoeding van het kind, dit 
geeft ons kracht om ons werk voort te zetten voor 
de kinderen en gezinnen die we hier ontmoeten.’ 

We waarderen alle steun enorm!

Thaís Fernanda Castro Rodrigues en
Amanayé School Association

Jardim Escola Alecrim 

Midden in het Atlantisch woud in de staat Rio 
de Janeiro ligt Jardim Escola Alecrim. Ook Deze 
school worstelt met de gevolgen van de Covid-
crisis en de politieke onrust die de overheid 
veroorzaakt. De kinderen en leraren zijn de 
afgelopen periode thuis gebleven en hebben 
online hun lessen voortgezet. Ze probeerden zo 
contact met elkaar te houden. Maar hoe kunnen 
er nu online feesten gevierd worden? Wel het 
Sint Jansfeest dat in deze periode viel werd door 
Jardim Escola Alecrim op alternatieve wijze! Zo 
maakte iedereen thuis muziek met zijn of haar 
familie en via zoom deelden ze dat met elkaar! Zie 
hier het filmpje.
 https://www.youtube.com/
watch?v=KNLn9KvJZb0&feature=youtu.be 

Froukje van der Velden
Portefeuillehouder Brazilië



Wat kunt u doen ?

ANBI, schenken en nalaten

De ANBI-status
De Stichting Internationaal Hulpfonds (IHF) 
is door de belastingdienst aangewezen als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De 
ANBI-status biedt belastingvoordelen voor zowel 
de instelling als de gever. De ANBI-status kent 
een publicatieplicht om inzicht te geven in de 
stichting. De hiervoor aangewezen documenten 
(jaarverslag, jaarrekening, privacyverklaring) en 
informatie over ANBI vindt u op onze website 
(www.internationaalhulpfonds.nl).

Schenkingen
Voor eenmalige schenkingen of doorlopende 
schenkingen  (minder dan 5 jaar) kunt u de 
machtigingskaart gebruiken, die is opgenomen op 
de laatste bladzijde van deze rOndbrief.

Donaties via IDEAL 
U kunt ook via IDEAL een gift overmaken. Ga naar 
de website www.internationaalhulpfonds.nl . Klik 
op: Doneer via iDeal, dan kunt u uw bank kiezen 
en volgt het betaalmenu.
TRIODOS BANK : 
IBAN-code NL03 TRIO 0212 1950 50

Periodieke gift
Bij een periodieke gift gedurende ten minste vijf 
jaar is het jaarlijks te schenken bedrag volledig 
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, dus 
zonder inkomensdrempel. Voor het regelen van 
uw periodieke gift dient u een formulier van de 
belastingdienst in te vullen, dat  u kunt vinden 
via onze website (www.internationaalhulpfonds.
nl). U dient dat formulier, ingevuld en ondertekend 
zowel door u als door het IHF,  te kunnen 
overleggen bij uw belastingaangifte. 

Nalatenschap
Ook na uw overlijden kunt u iets voor het IHF 
betekenen door het IHF op te nemen in uw 
testament. Over een nalatenschap aan onze 
stichting hoeft geen successierecht te worden 
betaald.

Kijk ook eens op onze website voor meer 
informatie over ons en 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 Jelle Kuiper:   
pr@internationaalhulpfonds.nl 

MARKTEN .Als er in een vrijeschool een markt 
wordt gehouden wilt u dan de datum en de plaats 
doorgeven naar stasjavansuchtelen@gmail.com 

WOW dag of Michaëlsfeest: Wilt u met 
de leerlingen een Waldorf-One-World of 
Michaëlsfeest organiseren met als doel een 
project van ons te steunen, neem dan contact op 
met pr@internationaalhulpfonds.nl

 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.

Kantoor en financiële administratie:
Meriam van Herpen
06-40062918 / 024-78519872
mevanherpen@hotmail.nl 
info@internationaalhulpfonds.nl
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Nu te koop in onze webshop, de jaarkalender 
van het IHF. onderstaand de voorkant en januari. 
Hangt u de kalender zelf niet op, geef hem dan 
cadeau, zodat u helpt bekendheid te geven aan 
het werk van het IHF.

Broerdijk 148
6523 HE Nijmegen

Deze kaart in een voldoende gefrankeerde 
enveloppe sturen naar bovenstaand adres.

Webshop IHF




