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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 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.
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 ontvangen? Laat het ons even weten via: info@
internationaalhulpfonds.nl
Bij de foto op de voorkant: kinderen van de
Escuela Caracol in Guatamala
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Van de redactie

Onlangs zag ik op tv een documentaire over
Greta Thunberg. De kleine Zweedse klimaatactiviste. Ik was onder de indruk van haar
toespraak tot de hoge heren en dames van
de klimaatconferentie. Rood aangelopen van
woede en verdriet riep ze “How dare you!”.
Hoe durfden ze zo weinig te doen voor de
teloorgang van hààr aarde en hààr toekomst.
Zìj hadden er een puinhoop van gemaakt en nu
zaten hun kinderen met de ellende .
In gedachten was ik terug bij de viering van
100 jaar Waldorf in Kenia, april 2019. Een van
de Afrikaanse leraren hield daar een toespraak
over de houding van de leraar ten opzichte van
de leerlingen. Hij zei dat de kinderen niet geleerd moest worden om zich voor te bereiden
op de maatschappij van nu. Dan zouden ze ook
alle fouten die de volwassenen ten opzichte
van de aarde gemaakt hebben voorgeschoteld
krijgen. Dan zou de maatschappij ook niet veranderen. Nee, onderwijs moest uitgaan van de
vraag aan de leerling: wat kan ik als leraar jou
leren om klaar te zijn voor jouw toekomst?
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Hoe wil je dat die toekomst eruit gaat zien?
Daarvoor moet je je als leraar echt in de kinderen verdiepen. Wie zijn zij en wat willen zij?
Op de vrijeschool waar ik 35 jaar lesgaf begonnen we iedere ochtend met de spreuk: Dit kind
is tot jou uit de geestelijke wereld neergedaald,
jij moet zijn raadsel oplossen, van dag tot dag
van uur tot uur.
De oplossing van het raadsel heeft te maken
met de talenten die elk kind heeft meegebracht en met zijn wil daar in de toekomst
wat mee te doen. Dat is het belang van goed
onderwijs.
Reiny Jobse

Klas van Centre for Creative
Education in Zuid-Afrika

Van het bestuur

Ik ben Vishma, ik heb Pedagogiek gestudeerd
in Amsterdam en ben woonachtig in Utrecht.
Tijdens en na mijn studie heb ik kunnen reizen,
waar ik ontzettend veel van geleerd heb.
Andere culturen en andere benaderingswijzen
van het leven zijn elementen die mij zeer veel
kennis en mooie ervaringen gebracht hebben.
Naast het reizen zijn werken met kinderen, lezen en schrijven grote passies van mij. Ik schrijf
graag over diverse onderwerpen, maar veelal

over de psyche van de mens, over opvoeding
en over spiritualiteit.
Omdat het internationale mij blijft boeien, en
dan met name ontwikkelingswerk en projecten
voor vrouwen en kinderen, ben ik gaan onderzoeken hoe ik hier aan kan bijdragen. Het IHF
kwam toen op mijn pad. Er is wederzijds respect en goede communicatie; voor mij enorm
belangrijk binnen een organisatie.
Ik draag als PR medewerker graag mijn bijdrage
aan de mooie doelstellingen van het IHF.
Experimenteren, risico’s nemen én vernieuwen
zie ik als essentieel en onmisbaar voor groei en
ontwikkeling (van een organisatie). Ik geloof in
bundeling van krachten, talenten en kwaliteiten, met daarin oog voor gelijkwaardigheid. Bij
het IHF is dat alles mogelijk.

Ik ben Wout Balsma en geef vanaf 1982
les op de diverse vrijescholen. Tot 2000
op verschillende onderbouwen en nu
op de bovenbouw in Den Haag. Ik geef
vooral lessen in de klassen 7 en 8. Ik
geniet enorm van de leerlingen, die in
een kwetsbare fase zitten, de overgang
van kind naar jongvolwassene. Juist het
begeleiden van de leerlingen middels het
periodeonderwijs geeft heel veel ruimte
om te werken aan de vorming van deze
leerlingen.

Ik ben onlangs toegetreden tot het
bestuur in de functie van secretaris. Ik heb
in de afgelopen jaren diverse bestuurlijke
functies bekleed binnen verenigingen.
Daar ben ik inmiddels mee gestopt en er
ontstond tijd en ruimte om een nieuwe
uitdaging aan te gaan. Die heb ik gevonden
binnen het IHF, waar ik een bijdrage hoop
te kunnen leveren aan het ondersteunen
van alle medewerkers en zodoende aan
de groei van Vrije Scholen over de hele
wereld.
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Van de administratie
Het IHF ontvangt nog steeds post op het oude
adres: Guldenstraat 16 in Nijmegen.
Echter, het IHF heeft sinds een jaar een ander
adres:

Broerdijk 148
6523 HE Nijmegen
Wilt u dit in uw adressenbestand
wijzigen?
Het IHF stelt het op prijs als u bij een
donatie uw contactgegevens vermeldt.
Adres, telefoonnummer en mailadres
zijn zeer welkom om, indien dit nodig
is, contact met u te kunnen opnemen
en om u onze Rondbrief te kunnen
toesturen of mailen.
DONEREN
U kunt uw bijdrage overmaken op de
rekening NL03 TRIO 0212 1950 50
t.n.v. Internationaal Hulpfonds.
Vermeld daarnaast de bestemming van
uw donatie:
Algemene gift aan het IHF
Algemene gift aan het Opleidingsfonds
Algemene gift aan het Schoolfonds of
Gift voor portefeuille Oost Afrika,
Zuidelijk Afrika, Brazilië, Latijns
Amerika, Zuid West Azië of ZO Azië. Of
het land waar de school/project
gevestigd is.
Graag in de omschrijving uw
contactgegevens vermelden:
adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en mailadres.
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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 informatieen 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 aan stasjavansuchtelen@gmail.com
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.
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).

IHF Webshop

In onze webshop zijn diverse
dingen te koop, om voor uzelf te
gebruiken bijvoorbeeld,
zoals de euritmietjes hiernaast, maar
ook poppen om
cadeau
te doen
dan wel
zelf te
verzamelen.
Er zijn
ook nog
kalenders
te koop, en
de mandala,
getekend door
een kunstenaar uit
de omgeving

gading kunt vinden. Vele mensen
zullen dankbaar zijn.

van
Arnhem
in een
mooie
drukkwaliteit. De
totale opbrengsten van de
mandala komen ten goede
aan het IHF, die het weer
gebruikt voor haar projecten.
Door in de webshop te kopen
steunt u vooral de makers, onze
strijkstok plakt niet zo goed, dus
er blijft niet veel aan hangen.Kijkt
u alstublieft eens of u iets van uw
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Bedankt

WALDORF-ONE-WORLD-acties 2020.
Iedere herfst, meestal rond het Michaelsfeest
worden door middelbare scholieren van de
Vrijescholen in ons land acties gevoerd ten
behoeve van arme vrijescholen in de rest van
de wereld. Het IHF riep in 2020 een Coronanoodfonds in het leven voor de scholen die te
lijden hadden onder de pandemie.
In het vorige nummer van de rOndbrief werd
al gewag gemaakt van de acties die de scholen
uit Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Zeist
(8000 euro voor Kanyisa School in Zuid-Afrika )
en Delft (actie nog niet beëindigd) hielden.
Maar van enkele acties was het eindbedrag
nog niet bekend.
Hieronder de fantastische bedragen die bij ons
binnen kwamen. Daarmee hebben we veel
scholen een mooie bijdrage kunnen sturen.
Toch zijn er nog scholen die op de rand van de
afgrond verkeren.
Novalis College Eindhoven 4000 euro
Geert Groote College Amsterdam 4035 euro
Rudolf Steiner College Rotterdam 9400 euro

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 via:
pr@internationaalhulpfonds.nl
WOW dag of Michaëlsfeest
Wilt u met de leerlingen een Waldorf-OneWorld of Michaëlsfeest organiseren met als
doel een project van ons te steunen, neem dan
contact op met wbalsma@gmail.com
Kijk ook eens op onze website voor meer
informatie over ons en de projecten die wij
ondersteunen:
www.internationaalhulpfonds.nl

We danken iedereen die hieraan meegedaan
heeft uit de grond van vele harten !
Wilt u dit jaar ook met uw school meedoen
aan de WOW-acties ? Neem dan contact op
met wbalsma@gmail.com

Leerlingen van Rudolf Steiner
College Rotterdam
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Chili
Jonge Waldorf-initiatieven
In Chili blijft de Waldorf-beweging groeien.
Sinds twee jaar zijn voor ons twee scholen
zuidelijk van de hoofdstad Santiago in beeld
gekomen: “La Siembra” en “Corcolén”.
Enthousiaste leerkrachten en ouders hebben

de handen in elkaar geslagen.
La Siembra in Requinoa is een jonge school in
opbouw, ten zuidoosten van de hoofdstad Santiago. De kleuterleerkrachten en de onderwijzers krijgen een opleiding in hun eigen school.
Liliana Bachler komt meerdere keren per jaar
voor een week naar de school. Deze interne
opleiding wordt door het IHF gefinancierd.
Hoewel het land in lockdown ging, zijn ze met

de opleiding door gegaan.
Corcolén is jonger dan La Siembra. Op dezelfde
basis als La Siembra ondersteunen wij de lerarenopleiding van deze school, die in 2020 met
klas 1 gestart is. Patricia Galvez, een ervaren
vrijeschoolleerkracht uit de hoofdstad Santiago, geeft cursussen aan de leraressen in hun
eigen school. Zij hospiteert en geeft naast haar
lessen ook op veel fronten advies voor het
werken met de kinderen en met de ouders..
Als dat vanwege de corona-maatregelen niet

lukt met haar fysieke aanwezigheid, dan gaat
het werk van Patricia online of via de telefoon
verder. Tweemaal per maand zijn er op dit
moment Zoom-bijeenkomsten met haar.
Zo hebben zij in het afgelopen jaar het leerplan
voor de eerste en tweede klas ontwikkeld. De
schoolgemeenschap heeft een vervallen huis
kunnen ombouwen tot een echt schoolgebouw

waar de eerste klas kon beginnen.
Middenin het eerste schooljaar moesten de
scholen echter dicht. Binnen enkele weken is
het kleine schooltje omgeschakeld naar Zoom-lessen. Twee tot drie keer per week waren de
kinderen online voor een klein halfuur. De leraressen hielden nauw contact met de ouders en
organiseerden veel online-ouderavonden over
bijvoorbeeld het vertellen van sprookjes, opvoedingsvragen, de ontwikkelingen ze bij hun
kinderen waarnamen, etc. Veel ouders hadden
moeilijke tijden: kinderen thuis, financiële
problemen.

In oktober 2020 gingen de deuren van de
school weer open. 25 personen mogen per dag
op school zijn. Bij toerbeurt komen de kinderen dus naar Corcolén. Dat aantal was snel
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bereikt. Er is momenteel een eerste klas, maar
men is alvast gestart met een derde kleuterklas. En de tweede klas is in maart 2021, het
begin van het nieuwe schooljaar, ook gestart.
Op dit moment zijn er 51 leerlingen in Corcolén. Het ziet er dus naar uit dat Corcolén
de coronacrisis kan overleven, al zal het nog
de nodige financiële offers vergen. Sinds april
2021 moesten de scholen echter weer dicht;
door de ervaring van de vorige lockdown lukte
het nu veel beter om snel om te schakelen.

De enthousiaste groep ouders en leerkrachten
spant zich erg in om de financiën bij elkaar te
krijgen. Binnen enkele jaren willen zij dit initiatief uitbouwen voor de kleuters en de klassen
1 tot en met 8. De bouw en/of de verbouwingen die daarvoor nodig zijn, zullen de nodige
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financiële offers vergen.
Het enthousiasme is zo groot dat zij dit ook
voor elkaar kunnen krijgen. Elke vorm van
steun is welkom. Wat wij vanuit het IHF kunnen betekenen, willen wij verder ook waarmaken.
N.B.Bij het ter perse gaan van de rOndbrief
kregen we het bericht dat de lessen weer digitaal gegeven worden. Lastig, maar de ouders
blijven vol goede moed.
Francis van Maris
Wilt u één van deze initiatieven steunen :
Vermeld bij een donatie: Chili.

Pakistan

plek geworden in de omgeving. De school is in
de loop der jaren begeleid door verschillende

Vrijeschool- en heilpedagogische initiatieven in
Pakistan
Het is al lang geleden dat Shaheeda Perveen
naar Europa kwam, met als doel om een
vrijeschool te stichten in Pakistan. In Duitsland volgde zij de lerarenopleiding en later in
Engeland de opleiding tot kleuterleerkracht en
heilpedagoog.

leerkrachten uit Duitsland. Momenteel wordt
er gebouwd aan een nieuwe kunsthal.
Na tien jaar opbouwen moesten Shaheeda
en haar gezin met pijn in hun hart Pakistan
verlaten, vanwege gezondsheidsproblemen
van haar man Helmut en vestigden zij zich
weer in Duitsland. Nu reist Shaheeda elk jaar
naar Pakistan om daar verder te werken aan de
lerarenopleiding. Er is veel vraag naar nieuwe
vormen van pedagogie, ook in bestaande scholen. Shaheeda heeft de afgelopen paar jaar op
veel plekken vrijeschoolcursussen gegeven,
samen met enkele andere leerkrachten uit
Duitsland en Canada en met haar zoon Yunus,

Samen met haar Duitse echtgenoot, Helmut
Hannesen, richtte zij in 2001 in Lahore de
Roshni-levensgemeenschap op, een centrum
voor heilpedagogische sociaaltherapie, met
een bakkerij, een houtwerkplaats, kunstateliers
en biologische landbouw. Het doel was ook,
om een brug te bouwen tussen Oost en West.
Een jaar later startte Shaheeda ook een kleine
school voor straatkinderen in haar eigen woonhuis; ook haar beide zoons gingen naar dit
thuis-schooltje. Al snel was er meer plaats nodig. Door de ontmoeting met de familie Bhatti
lukte het om een ‘echte’ school te starten, de
Green Earth Roshni School. Deze school heeft
inmiddels 285 leerlingen, (twee kleuterklassen
en klas 1 t/m 8). Door het periode-onderwijs,
de muziek, handarbeid, kunst, cultuur en
ouderparticipatie is deze school een bijzondere

die euritmist is. Het IHF heeft bijgedragen aan
de reiskosten hiervoor.
Hierdoor zijn er nieuwe initiatieven ontstaan.
Onder andere het initiatief van Alia Saleem.
Zij heeft de Zeest-foundation opgericht. Dit
is een werkplaats en welzijnsorganisatie voor
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kinderen en volwassenen met een hulpvraag.
Ook is er onlangs de ‘Waldorf-inspired Lahore
Kindergarten’ gestart door Sadia Shaheen.
Een ander initiatief is de ‘Ilm O Huner School’
voor de zeer arme kinderen uit de dorpen
rondom Lahore. De kinderen krijgen boeken,
schriften, schrijfgerei en dagelijks een warme
maaltijd. Dit project wordt geleid door Farzana
Naveed: een Pakistaanse, die in Duitsland de
vrijeschoolpedagogie heeft leren kennen.

heeft een grotere behuizing nodig, zodat er
meer kinderen kunnen komen; er is een lange
wachtlijst. Farzana Naveed begeleidt ook de
ouders en werkt daarnaast nog met andere
leerkrachten samen, om ook hen bekend te
maken met de vrijeschoolpedagogie.
Nog een ander initiatief is Umeed e Sehar, wat
‘Ochtendhoop’ betekent. Dit initiatief richt zich
ook op heilpedagogische kinderen en jongeren
en wordt gerund door Shabana Riaz, en Farooq

Alam. Hier krijgen 25 kinderen onderwijs en
begeleiding in werkplaatsen.

Er zijn nu 48 kinderen die drie kleine ruimten
met elkaar moeten delen.
De meisjes leren naaien en de jongens leren
andere praktische vaardigheden. Dit initiatief

In deze tijd van de coronacrisis begeleidt
Shaheeda nu op afstand, via zoom, deze initiatieven. Dat betekent nu even geen reiskosten,
maar bij al deze projecten is veel behoefte
aan ondersteuning. Op de website van Eikos is
meer informatie over deze projecten te vinden.
Zie: https://eikos.global/unsere-aktivitaeten-und-projekte/pakistan-2/
De vrijeschoolpedagogie helpt in Pakistan om
de eigen cultuur, de eigen taal, kunst, religie en
traditie weer met bewustzijn en aandacht te
doordringen en voor de kinderen beleefbaar te
maken. Dát is mede, waarom er zoveel enthousiasme is voor dit onderwijs.
Anselma Remmers
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL03 TRIO 0212 1950 50. t.n.v. Internationaal Hulpfonds. (zie ook p. 30)
Wilt u speciaal aan dit project geven vermeld
er dan bij : Pakistan.
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Filippijnen
De eindpresentaties op de Gamot Cogon Waldorf School.

Bent u ooit wel eens naar een proeverij
geweest? Dat is vaak zo’n uitgelezen reeks
heerlijke gerechtjes van dertien gangen, alleen
maar gemaakt om de zintuigen te stimuleren,
om fijne nuances te leren waarderen, individuele kwaliteiten te cultiveren en tegelijkertijd
een totaalervaring te geven.
Dit was mijn ervaring toen ik de uiteindelijke
opvoering zag door de 12de klas leerlingen,
die zich een jaar lang met een gekozen project
hadden beziggehouden. Maar het was zo veel
meer. De toegewijde klassenlerares, die deze
klas al een paar jaar begeleidt, was steeds op
de achtergrond aanwezig, in tegenstelling tot

haar leerlingen natuurlijk, maar haar liefde,
toewijding en leiding was toch heel fijntjes
aanwezig. Ik bleef na de twee dagen durende
presentaties gevoed naar lichaam, ziel en
geest achter, maar wat vooral overbleef was
mijn hoopvolle stemming voor de toekomst.
Van de ontdekking van muziek en het leren
spelen van een nieuw instrument en hiermee
op te treden in gevangenissen en ziekenhuizen,
tot aan het ontdekken van de kracht van de
mensheid door verhalen en speciaal door de
ervaring om zelf een toneelstuk te schrijven
– iedere presentatie liet zien welke reis de leerling had gemaakt. Hoe vonden ze hun onderwerp? Welke uitdagingen kwamen ze tegen en
welke resultaten behaalden ze onderweg?
Iedere presentatie bevatte ook een artistieke
component – soms een performance, een
demonstratie, een kunstzinnig werk, een film,
etc. De eerste dag begon met presentaties over
het leren schilderen met kleuren uit de natuur
en het onderzoek naar de muzikale kwaliteiten
van de saxofoon.
De tweede dag was een hele volle – zowel in
tijd, als in de afwisseling van onderwerpen.
Bijvoorbeeld: een leerlinge veranderde haar
dieet totaal, hield daar een dagboek van bij
en schreef een receptenboek. Een andere
leerling veranderde zijn gebrek aan energie en
structurele slaperigheid door het “biken” op
te pakken en dagelijks om 6 uur zijn dag te beginnen met een fietstocht.. Een leerling bekeek
opnieuw de thema’s van Parcival en maakte
er een stripboek van en had veel persoonlijke
ervaringen tijdens zijn zoektocht. Ook was er
een jongeman, die het thema van leiderschap
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onderzocht door deel te nemen aan jeugdorganisaties en wat het betekent om een doel te
vinden.
Een verlegen jongedame besloot om digitale
animatie te leren en besteedde zes maanden
aan het maken van een korte animatiefilm
rond het thema Vrijheid – ontsnappen aan wat
ons belemmert. Een andere leerling onderzocht het hele jaar het thema Hoop en hoe
je aan anderen hoop kan geven – door vrijwilligerswerk, door vriendelijkheid en weldadigheid. Een volgende artistieke jongeman
onderzocht het terrein van de muziekproductie
– een terrein met technische termen en een
instrumentarium dat volkomen onbekend voor
me was, maar wel werd zijn passie zichtbaar,
niet alleen voor muziek, maar voor de kwaliteit
en gelaagdheid van geluid.
De proeverij zou niet af zijn zonder de toetjes.
Ik leerde over het leven en het belang van
de lokale, angelloze bij die leeft binnen het
ecosysteem van ons eiland en luisterde naar
de reis van deze leerling die aan het eind een
echte imker was geworden! Tot slot werden
we verrast met een onderzoek naar inheemse cultuur en hoe die tot uitdrukking komt in
het verhalen vertellen en de muziek en wat
dit betekent voor het ontdekken van iemands
identiteit en zijn roots.
Er wordt vaak gezegd dat de Filipijnse mensen
in de streken hier bekend zijn om hun vrijgevigheid. Deze jonge mensen waren meer
dan vrijgevig in het delen van niet alleen hun
unieke onderwerpen, maar ook hun innerlijke
reizen, hun uitdagingen, hun ontdekkingen en
hun eindresultaten. Het was echt een prachtig geschenk aan de gemeenschap en bracht
tranen van dankbaarheid in de ogen van de
ouders en ook van de leraren, die getuige
waren van deze ontwikkelingen en ook iets van
zichzelf moesten geven om het mogelijk te ma-
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ken dat deze jonge mannen en vrouwen deze
groei in vrijheid konden doormaken. Er wordt
gezegd, dat als je dankbaarheid voelt voor iets,
dat het de manier waarop je voelt verandert.
En als je je dankbaar voelt, dan ben je in een
energieveld, dat wonderen kan verrichten. Er
was een overvloed aan dankbaarheid deze
twee dagen. Mijn wens voor allen die aanwezig
waren was dat we nu vooruit gaan en wonderen gaan maken.
Jim Sharman
Directeur van de Gamot Cogon Waldorf School
Iloilo, 14 maart 2021

Ecuador
Nina Pacha. Sinds het begin van 2020 is de covid-19 nu wereldwijd aan het woeden. Ecuador
heeft nog steeds erg te lijden onder de ziekte.
Sinds april 2021 is het sociale leven beperkt.
Mondkapjes zijn verplicht, het verkeer in de
steden wordt strikt geregeld en de scholen zijn
nog steeds bezig met online-onderwijs.
Meer dan een jaar geleden sloten de deuren
van Nina Pacha (in Conocoto nabij de hoofdstad Quito). De leerlingen kregen online les. De
grootste zorg van het onderwijzend personeel
was het welbevinden van de leerlingen en hun
gezinnen.

Het was voor de maestras en maestros een
hele zoektocht om de goede vorm hiervoor te
vinden.
Het belangrijkste wat de leerkrachten over willen brengen is hun interesse voor ieder kind en
het enthousiasme voor de lesinhoud. Dat gaat,
zij het beperkt, ook via de laptop. De controleerbare cognitieve leerstof wordt door middel
van oefeningen en lessen doorgegeven.
De kleuters hebben wekelijks een fysiek
contact-moment met de kleuterjuf in groepjes
van 4 à 5 leerlingen. De kleuterouders krijgen
verder via de sociale media kleine opdrachten
door; ook de jaarfeesten zoals bijvoorbeeld
het Driekoningenfeest gaan online door. Er
wordt geschilderd, samen gespeeld, in de tuin
en met de handen gewerkt. Klassen 1 tot en
met 8 hebben online lessen van maximaal 120
minuten. De leerlingen van de hogere klassen

krijgen dagelijks drie lessen online, verspreid
over de dag, waar ook huiswerk bij hoort. Op
deze manier wordt de zelfstandigheid van
onder- en bovenbouw gestimuleerd.
Op deze manier is er dus beperkt onderwijs
mogelijk. Maar doordat veel ouders hun
baan verloren hebben, zijn ze niet meer in
staat om het schoolgeld te betalen. Er is een
sociaal-economisch initiatief rondom Nina
Pacha ontstaan, genaamd Circulos de Bienestar (welzijnskringen). Ouders helpen ouders
door bijvoorbeeld een voedselbank aan te
leggen, brood voor elkaar te bakken of klussen
voor elkaar te doen. De solidariteit tussen de
gezinnen is groot. Door de weg van de sociale
driegeleding in de praktijk om te zetten met
hoofd, hart en handen, proberen zij de school
boven water te houden. Het groeiende tekort
op de begroting van Nina Pacha wordt op die
manier wat gecompenseerd.
Met de corona-noodhulp van het IHF hebben
wij ook de nood enigszins kunnen lenigen.

De bedragen die wij kregen waren bedoeld
voor een hulpfonds voor kinderen voor wie de
ouders het schoolgeld niet meer konden betalen. Door de noodhulp-donaties van 2020 is
het mogelijk geweest om dit voor 10 kinderen
te realiseren. Zo is het mogelijk gebleven dat
alle tweehonderd kinderen van Nina Pacha hun
schoolloopbaan konden vervolgen.
De pandemie is in Ecuador nog niet voorbij.
Daarom willen wij opnieuw een dringend verzoek doen aan ieder die de Waldorf-pedagogie
een warm hart toedraagt. Help ons verder om
het voor deze kinderen mogelijk te maken dat
hun school kan overleven. Francis van Maris
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Brazilië
Een jaar geleden bezocht ik de scholen in Brazilië. Ik werd bij alle scholen hartelijk ontvangen
door de medewerkers van de school, de ouders
en de kinderen! Wat er ons mondiaal allemaal
te wachten stond door de gevolgen van covid-19 had niemand kunnen bedenken.
Tijdens mijn laatste bezoek in februari 2020
aan de school Quintal Magico sloeg ook de
pandemie in Brazilië toe. Enige ouders haalden
hun kinderen al van school en diezelfde week
kwam het bericht vanuit de overheid dat de
school haar deuren moest sluiten. Men was
bezorgd en gespannen. Niet alleen over het
nieuwe virus dat zich rap verspreidde over de
wereld, maar ook over de toekomst van de
school en de economische situatie van de ouders daar, die voor een groot deel van toerisme
afhankelijk zijn.

Creativiteit en Doorzettingsvermogen
Vale de Luz is een publieke school gelegen in
Nova Friburgo, een van de armste wijken van
Rio de Janeiro. De meeste leerlingen hebben
geen computer, of mogelijkheid tot thuis
studeren. De leraren gingen langs de huizen
of telefoneerden met de leerlingen om de
leerachterstand te beperken. Zij kijken nu naar
oplossingen om de opgedane leerachterstand
in te halen.

Ook missen zij de warme lunch die ze op
school kregen. Deze maaltijd vormde de belangrijkste maaltijd van hun dag. Samen met
een Katholieke hulpverlener worden nu voedselpakketten verzorgd. Het pakket zit vol verse
groenten, fruit, eieren, melkpoeder, brood en
is extra groot zodat het hele gezin er profijt van
heeft.

De komende maanden bleek dat de gevolgen
van het coronavirus over heel de wereld grote
impact zouden hebben. In Brazilië zijn sinds
maart alle scholen dicht, met hier en daar een
uitzondering waar een school voor een week
of twee open ging. Het onderwijs wordt online
voortgezet. Voor kinderen, die thuis een computer hebben is dit haalbaar. Maar voor één
school in het bijzonder bleek dit lastiger te zijn;
Vale de Luz.
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De directeur van deze school, Dionison Guimarães, heeft een eigen cursus ontwikkeld
genaamd “Fundamenarte, Rudolf Steiner’s
Introduction to the Fundamentals of Art of
Educating Course”. Deze cursus is bestemd
voor ouders van de kinderen van de school en
voor alle leraren, zowel met als zonder achtergrond en opleiding als Waldorf leraar.

haar eigen middelen de school overeind te
houden, maar het mocht niet baten. De trieste
realiteit voor dit mooie project, de leraren,
directie, ouders en kinderen.
Helaas is dit niet een uitzonderlijk geval. De
gevolgen van de covid-crisis worden nu zichtbaar. Waar veel scholen het een jaar (!) hebben
kunnen uitstellen is de executie voor veel
projecten een reëel toekomstperspectief.
Een Helpende Hand

De cursus is sinds de lockdown online uitgevoerd - of waar toegestaan in kleine groepen.
De cursisten werkten samen via whatsapp en
videobellen zodat de cursus door kon gaan.
Een voordeel hiervan was dat meer mensen
ook uit andere steden mee konden doen met
de cursus!

In Brazilië leven de meeste mensen buiten op
straat, dat is waar het leven is! De huizen zijn
klein en vaak slecht gebouwd.
Nu met corona moeten mensen binnen blijven
en op straat zijn mondkapjes overal verplicht,
ook voor kinderen. Stel je voor; met je hele
gezin thuis in een favela, dagelijkse financiële
onzekerheid en slechte voorzieningen. Mentaal
en emotioneel is het voor veel mensen een
moeilijke tijd.
Door het gebrek aan sociale zekerheid is er
een enorm sterk gemeenschapsgevoel en
verantwoordelijkheid naar elkaar in Brazilië;
zonder elkaar red je het simpelweg niet. Waar
de overheid niet helpt, doet de lokale gemeenschap dat wel!

Scholen en directie in schulden door faillissement
De scholen; Quintal Magico en Aldeia Akatu
hebben steun mogen ontvangen uit het corona
noodfonds. Al zijn de financiële problemen
hiermee niet opgelost, toch was dit een zeer
belangrijk bijdrage.
De school Jardim Amanaye in het zuiden van
Brazilië heeft ondanks de steun van het IHF
helaas de crisis niet overleefd. Niet alleen is er
een mooie school ten onder gegaan en daarmee een veilige en inspirerende leeromgeving
voor kinderen, ook is de directie in persoonlijke
schulden en problemen gekomen. De oprichtster van de school heeft nog geprobeerd met

Daarom nemen leraren van Vale de Luz ook
video’s op waar er meditatie en yoga met de
kinderen wordt beoefend, de ouders mogen
natuurlijk ook mee doen!

17

De ouders van de school Waldorf Santos
hebben een programma opgericht om de
gezinnen helpen de lockdown door te komen.
Een neveneffect van de lockdown over heel
de wereld is meer spanning, conflict, fysiek en
niet-fysiek geweld thuis. Enkele ouders hebben
het project Maos Dadas dat een luisterend oor
biedt aan gezinnen en dat hun middelen en
communicatie technieken aanreikt om spanningen te verminderen.
Op Escola Alecrim worden de jaarfeesten
online gevierd. Alle leerlingen zingen dezelfde
liederen en een bekwame leraar heeft daar
een mooie video van samengesteld, zodat ze
toch nog samen de overgang van de seizoenen
kunnen vieren.
Hoop
Wat ik zo bewonder aan alle projecten en de
mensen die er zich voor inzetten is dat ze altijd
nieuwe manieren verzinnen om creatief met
obstakels om te gaan. Daarvoor is heel veel
vertrouwen en hoop in de toekomst nodig.
En dat is precies wat deze mensen nu nodig
hebben. Door hen te steunen creëren we een
mondiaal netwerk waarin we hen de kracht en
hoop geven om door te gaan. Want we hebben
elkaar nodig om door deze globale crisis heen
te komen, en door te gaan op het pad van
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hoop op een duurzame en gezonde toekomst.
En dat begint allemaal bij educatie!
U kunt de projecten, leraren en kinderen
steunen met een (eenmalige of doorlopende)
donatie op rekening van Internationaal Hulpfonds NL03 TRIO 0212 1950 50 . Vermeld erbij:
Coronafonds of Brazilië.

Zuid-Afrika

Imhoff School
Het Internationaal Hulpfonds heeft al jaren
contact met de Imhoff Waldorf School in
Kommetjie. Een school met geschiedenis. In
2016 had de school een bovenbouw tot en met
klas 13. Vlak voor het examen onteigende de
regionale overheid het gebouw waardoor de
leerlingen uit de 13de klas plots ondergebracht
moesten worden op andere vrije scholen in
Kaapstad. Daardoor brokkelde de bovenbouw
af. Ook de onderbouw moest wijken van de
grond waar hun houten lokalen (ieder leerjaar
een eigen blokhut) stonden. Gelukkig konden
ze een stuk grond ernaast kopen. Terwijl ze
druk bezig waren om de lokalen daarheen te
verhuizen kwam Corona. Het doorzettingsvermogen en de moed van de leraren zelfs met
een aangepast salaris is bewonderenswaardig!
Hieronder enkele fragmenten uit een verslag
van een van de leraren van de school.

brengen wij de originele begroeiing terug. We
zorgden ervoor dat de omheining diervriendelijk is; kleinere dieren ( waaronder slangen,
mongoose, bavianen) kunnen zich vrij door de
hekken bewegen, de begroeiing die we plantten is endemisch aan het gebied.
Zuid Afrika is een interessant en uitdagend
land; zowel economisch als sociaal. Onze
school is een plek waar we proberen de
schade, die is aangebracht in het verleden,
ongedaan te maken; onze deuren staan open
voor kinderen van alle verschillende gemeenschappen in de buurt, en deze verscheidenheid
maakt Imhoff Waldorf een rijke plek voor
leven en leren. Al jaren boden we gesponsord
leren aan aan kinderen uit het lokale township
Masipumelele, waar hoofdzakelijk Xhosa wordt
gesproken, en nu bieden we ook sponsoring
aan voor kinderen uit Ocean View; een gemeenschap met Afrikaanse achtergrond, recht
tegenover de school.
Ondanks alle veranderingen die hebben

Irene Storm
Op het land waar de school staat, vind je een
combinatie van dennenbomen en fynbos- het
kleinste en rijkste plantenrijk op aarde. Lang
geleden werd de grond verbouwd en verdween
de originele flora, maar langzaam maar zeker

plaatsgevonden binnen onze kleine school,
vinden we nog steeds een solide faculteit van
toegewijde en ervaren leerkrachten, waarvan
sommigen al meer dan 10 jaar deel uitmaken
van de school. Onderlinge banden zijn sterk en
er wordt gewerkt met elkaars sterke en zwakke
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punten.
De Waldorf familie breidt uit naar de zusterschap die we hebben met andere Waldorf
scholen en organisaties in Zuid Afrika. We
werken nauw samen met onze lokale Waldorf
lerarenopleiding- de CCE (Center for Creative Education, www.cfce.org.za) en bieden
stageplekken aan studenten van de CCE. Velen
van hen keren terug om te solliciteren. De CCE
heeft ons een prachtig cadeau gegeven in de
vorm van een jaar salaris voor een euritmie
leraar, nadat we deze positie moesten schrappen van ons curriculum. De euritmie leraar die
werd aangenomen is de recentelijk afgestudeerde Kenny Dyosiba, een inwoner van
township Khayelitsha.
Dankzij het Internationaal Hulp Fonds kunnen
we kinderen van verschillende economische
achtergronden scholing aan te bieden. Vorig
jaar ontvingen we een donatie van R20.000
(EUR 1000) en dit bedrag hebben we gebruikt
om het sanitair van de kleuterklas te verbete-

ren.
Zoals overal in de wereld zijn de financiële gevolgen van de Covid-19 voor onze school groot.
Leraren hebben een salaris vermindering
geaccepteerd tussen 10 en 35%. In de eerste
maanden na de uitbraak van de pandemie kregen we nog subsidie van de overheid; die pot is
helaas nu uitgeput.
Momenteel hebben we 121 leerlingen, waarvan 19 deels of geheel worden gesponsord. De
rest wordt aangevuld uit ons eigen budget.
We adverteren onze school op de sociale media, en hebben regelmatig open dagen. Maar
ons meest succesvolle marketing instrument
zijn onze ouders! Nieuwe kinderen wennen zo
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snel en ouders kunnen niet geloven dat hun
kind zo gelukkig op school kan zijn!
We krijgen veel interesse van families van het
buitenland die naar Kommetjie verhuizen;
de Waldorf naam helpt enorm daarbij. We
hebben ook kinderen ontvangen op school
die tijdelijk in de buurt kwamen wonen in
verband met de reis-restricties, en allen waren
erg blij met wat onze school hun kinderen kon
aanbieden.
Vele gezinnen kunnen zich het Waldorf onderwijs niet veroorloven, en meer dan 10% van
de kinderen wordt financieel geholpen door
middel van ons sponsorschap programma.
Hierdoor is onze school een waardige gemeenschapsschool; niet alleen voor welvarende
families. Een van onze succes programma’s is
onze Leerling Support Leraar Tendayi Marwa die Xhosa en Shona (Zimbawe) en Engels
spreekt, hierdoor is zij in staat de kinderen die
worstelen, in hun eigen taal bij te staan.
De kinderen van Imhoff Waldorf School zijn als
de elementen op school; gehard, energiek en
puur. Ze groeien op met pijnpitten openkraken,
met rondrennen op blote voeten en buiten
spelen in de felle winterstormen. dankzij ons
Mediterrane klimaat, kunnen veel lessen
buiten gegeven worden; touwtje springen,
gooi- en vang spelletjes, en taalspelletjes in
Afrikaans en Xhosa.
We zijn zo dankbaar om weer full time terug
te zijn op school na het afgelopen jaar! We
hebben zelfs een benefietvoorstelling kunnen
organiseren afgelopen maand; een toneelstuk
dat zorgde voor veel hilariteit bij zowel oud als
jong.
Met de lockdown restricties die lichter worden,
zien we uit naar veel meer evenementen die
onze ouders, ons school personeel, de kinderen, en de wijdere gemeenschap kan samenbrengen.
Waldorf Imhoff School ziet uit naar het dienen
van de lokale gemeenschap in de volgende 25
jaar.
Marijke Holsboer

Zanzibar

Steiner School Zanzibar
Aan het begin van deze eeuw kwam Judi Palmer, een Australische voor een vakantie naar
Zanzibar. Ze werd direct verliefd op het eiland,
op de cultuur en op een hele aardige man,
eigenaar van enkele horecaondernemingen.
Ze is er nooit meer weggegaan. Ze trouwden,
en kregen een dochter. Toen de dochter naar
school moest ging Judi op zoek naar een goede
school. Nu was zij er al achter dat het onderwijs op Zanzibar van een heel laag peil was.
Het personeel dat in het café en het restaurant werkte kon niet rekenen en amper lezen.
De meeste horecaondernemers halen hun
personeel dan ook uit Tanzania, waar betere
opleiding is. In de scholen op Zanzibar zitten de
leerlingen, - jongens en meisjes gescheiden-,
met meer dan 60 in een lokaal gepropt, waar
ze voornamelijk teksten uit hun hoofd moeten
leren.

Via een tip van een vriendin maakte Judi kennis met het Waldorf –onderwijs en negen jaar
geleden richtte ze een schooltje op: Creative
Education Foundation, op weg naar een Waldorf school. Een school voor arme kinderen.
Ze nodigden de meest kwetsbare en armste
kinderen van de overvolle school in de buurt
uit om over te stappen naar de CEF . Allen
weeskinderen of kinderen zonder vader.
In deze islamitische gemeenschap is gemengd
onderwijs en met zulke kleine klassen een unicum. En kunstvakken worden op de reguliere
scholen niet gegeven. De school is sinds 2016
gevestigd in een voormalige villa, met rondom
een boomgaard met talloze vruchtbomen, er
zijn kippen en bijen, waar de leerlingen zelf
voor zorgen. De leerlingen werken samen in de

tuinen en krijgen elke dag een gezonde maaltijd, met heerlijke vruchten en eieren. Inmiddels is de school uitgegroeid tot 75 leerlingen.
Afgelopen december was een mijlpaal voor
de school, die in 2018 het Waldorf-predicaat
kreeg en nu Steiner School heet. De 13 leerlingen van de hoogste klas moesten staatsexamen doen. Net als alle kinderen op andere
scholen. Hoewel buitenstaanders en ook
ouders er weinig vertrouwen in hadden dat ze
zouden slagen, vooral vanwege de armoedige
leefomstandigheden van de kinderen waren
de examenresultaten ongekend hoog. Alle 13
leerlingen zijn geslaagd. Terwijl van de 701
leerlingen van hun oude school slechts 75 het
haalden.
Twee van de Steiner-leerlingen waren juist
vanwege hun leerproblemen overgestapt naar
CEF , maar ook zij haalden het diploma. Van de
701 leerlingen van hun oude school haalden
11 een A of B, zeg maar :goed en zeer goed. En
van de 13 Waldorfers waren dat er 8.
Dit uitzonderlijke resultaat is te danken aan
de positieve leeromgeving, goede voeding,
medische zorg, en vooral liefdevolle aandacht
en ondersteuning van de leraren.
Voor de nieuwe eerste klas van het volgend
jaar worden 20 leerlingen van scholen van de
lokale overheid uitgenodigd . Het zal weer
gaan om kwetsbare kinderen of kinderen van
weduwen, die in armoede leven. Het team
bezoekt nu de huizen om de omstandigheden
waarin zij leven te beoordelen. Het zullen
weeskinderen zijn, of kinderen zonder vader. Per gezin zal er slechts een kind worden
aangenomen, zodat er veel gezinnen van zo’n
aanbod kunnen profiteren. Een uitzondering is
toch gemaakt: een tweeling, die ze niet willen
scheiden.
Reiny Jobse
Het zou fantastisch zijn als er weer twintig kinderen de kans krijgen om op deze bijzondere
school te gaan leren.
Helpt u mee om dat te verwezenlijken ?
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening
NL03 TRIO 0212 1950 50
t.n.v. Internationaal Hulpfonds. Vermeld erbij
: Zanzibar
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Zuid-Afrika

Verslag van derde jaar studenten van Centre
for Creative Education. (de leraren opleiding
in Kaapstad).
In december kon ik via zoom ”aanwezig” zijn bij
de eindpresentaties van enkele van de studenten uit het vierde jaar. Het was een feestelijke
gebeurtenis om de studenten daar te zien
staan en over hun eigen onderzoek en belevenissen te horen vertellen. Irene Storm

Lerato, 3e jaars student

Mijn jaren op de opleiding Centre for Creative
Education hebben me een inzicht gegeven in
de geheimen van het leven en me er meer bewustzijn van gegeven. Ik kan werkelijk zeggen
dat door de opleiding mijn leven totaal veranderd is. Ik kan de opleiding vergelijken met
een “blikopener”. Als je eenmaal ziet wat waar
en echt is, dan kun je het plots niet meer niet
zien. Dat is de schoonheid van Waldorf. We
leren de werkelijkheid en dat brengt ons tot
een realistische kijk en gevoel voor de echte
holistische opvoeding van een kind.
Dit jaar was een moeilijk jaar door de covid.
Daardoor moesten we veel online werken en
het was een heel andere manier van leren.
Met heel mijn hart wil ik jullie bedanken voor
de steun en voor het geven van de mogelijkheid om dit soort onderwijs te kunnen volgen,
dat zo belangrijk is voor mij maar ook voor de
toekomst van de kinderen.
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Sisa

Om op de leraren-opleiding te zijn is een ware
transformatie voor mij. Een hele speciale reis.
De leermethode die gebruikt wordt is om ons
fris en open de leerlingen te benaderen. Dat
inspireert me enorm. Het heeft er voor gezorgd
dat ik een heel andere kijk heb gekregen op
het lesgeven en het leren. Door de kunstvakken heb ik een heel andere kijk op mezelf
gekregen. Ik ontdekte de muren die ik om mijn

eigen ik had gebouwd waardoor ik niet echt
mezelf kon zijn. Vooral spraak en drama zijn
mijn favorieten, die ik zeker in de toekomst wil
blijven doen, omdat ik ontdekte dat ik daar
mijzelf het meeste verstopt had.
Een van de mooiste momenten was de ervaring om les te mogen geven. Toen de leerlingen
tekenden bij een verhaal dat ik verteld had
voelde ik de warmte die van hun uit ging.
Op dat moment dacht ik:” vertrouw op de kinderen die zijn er om je de weg te leren gaan”

Sihle

Studeren op het Centre for Creative Education
heeft me dichter bij mijn droom gebracht een
waardevolle bijdrage aan de gemeenschap te
geven.
Een van mijn mooiste momenten was toen ik
een klas binnen kwam voor de eerste keer. Dit
was op mijn oude school Stellenbosch (Vrije
School). De kleine kinderen te zien die leergierig en nieuwsgierig naar mij op keken om wat
ik ze te vertellen zou hebben gaf me een rilling,
die ik mijn leven niet meer zal vergeten.
Nu de reis verder gaat wil ik ieder uit het diepst
van mijn hart danken voor de bijdragen, zodat
ik dit mooie pad verder kan voltooien.

Tanzania

De Hekima Waldorfschool ontvangt jaarlijks
twee jonge vrijwilligers, meestal uitgezonden
door de organisatie Freunde der Erziehungskunst. Omdat er vanwege de pandemie een
negatief reisadvies gold voor Tanzania ging dit
niet door. Echter de Duitse David en Hubertus,
waren na de twaalfde klas van de Waldorf
school niet van hun plannen af te brengen en
regelden hun reis naar Dar es Salaam zelf.
Hieronder een verslag van hun verblijf op
Hekima School.
Als we het hebben over onze indrukken op de
school moeten we eerst vertellen hoe Tanzania, en daarmee ook de school, omgaat met de
pandemie. Als je zoals wij uit Duitsland komt,
en gewend bent aan nogal strenge beperkingen en regels, kan je niet begrijpen hoe het
mogelijk is dat een land dat deze kwestie zo
hardnekkig negeert er geen nadelige gevolgen
van ondervindt.

De Tanzanianen zijn een bijzonder warm en
gastvrij volk. Dat uit zich in hun omgang met
de kinderen en ook met ons. Nadat we kennis
gemaakt hadden met het hele personeel van
de school werden we mee opgenomen in de
dagelijkse routine. We werden mee uit geno-

men in Dar es Salaam en uitgenodigd om bij de
leraren thuis te eten. We mochten hen bezoeken wanneer we maar wilden en deelnemen
aan familiebijeenkomsten, zoals huwelijken,
Kerstvieringen, en religieuze evenementen,
die voor de Tanzanianen van veel betekenis
zijn. Ook op straat kwamen we die gastvrijheid
steeds tegen, we werden overal uitbundig en
heel vriendelijk met “mzungu! ” (witte Europeaan) begroet.
Ook de kinderen op school ontvingen ons
enthousiast. In het begin waren ze nog wat
afstandelijk, maar al gauw kregen ze meer zelfvertrouwen en omhelsden ze ons en stoeiden
met ons. Ons fysieke uiterlijk riep bij hen verbazing op, en vooral ons bossige haar en onze
behaarde benen werden uitvoerig bekeken en
bevoeld. Voor jonge mensen, zonder toegang
tot internet en zonder reiservaring zijn wij
vreemde wezens.
We kregen van de school de taak de communicatie met de sponsors te onderhouden, en
sportlessen te geven tot en met de zevende
klas. Verder werd er van ons verwacht dat we
zelf bouwprojecten van speeltoestellen opzetten en uitvoerden. Ook mochten wij zwemlessen organiseren. Het meest uitdagend waren
de sportlessen. Aanvankelijk beschouwden
de kinderen ons vooral als speelkameraadjes,
maar met geduld en steun van de leerkracht
lukte het toch om nieuwe spellen te introduceren.
Inspirerend voor ons is vooral de humoristische manier waarop problemen het hoofd
geboden wordt. Een mooi voorbeeld hiervan
is het geplande personeelsreisje met een bus
naar Tanga , een grote badplaats aan de oceaan. ”Gepland” geeft al enkele onverwachte
gebeurtenissen aan. Om het resultaat samen
te vatten: Gepland was: aankomst in Tanga na
vijf uur. In plaats daarvan kwamen we na 16
uur terug in Dar es Salaam, zonder maar zelfs
de helft van de route afgelegd te hebben. Na
driemaal pech met de bus, sprak ik met een
leraar, die hard moest lachen toen het voertuig
dat onze bus sleepte ook pech kreeg. Hij zei dat
hij hoopte dat we nog een keer pech zouden
krijgen in de buurt van een meer, zodat we
daar nog konden gaan zwemmen.
David en Hubertus.
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Nepal
Maitreya Pathshala - De Pokhara Waldorf
School - bestaat in april 2021 zeven jaar. De
hele ‘schoolfamilie’ heeft deze 7e verjaardag
van school met vreugde gevierd.
Het 6e jaar van de school was, zoals op veel
plaatsen, zeer ongebruikelijk vanwege de
pandemie. Na de 6e verjaardag van de school
werd de wereld afgesloten. De lockdown ging
vanaf die tijd ongeveer 7 maanden door. De
afgelopen maanden daarvan zijn de leraren begonnen met de afstandsonderwijs, om contact

te houden met de kinderen.
Na de lange lockdown stond de overheid eindelijk wat mobiliteit toe. Vanaf die tijd worden
de ouders van klas 1 en klas 6 gevraagd om
hun kinderen naar school te sturen. Zodoende
hebben ze dit jaar we twee maanden fysiek les
gehad….
Door pandemie heeft de school geen schoolgeld ontvangen van de ouders, omdat de
ouders ook geen regulier inkomen uit hun
werk kregen. Dus dus de school heeft enorm
moeten interen. Zonder donaties kon de
school niet overleven en zelfs mét die donaties
- waarvoor heel veel dank! – lukte het tenauwernood. Maar op de een of andere manier is
het toch gelukt om hier door heen te komen.
Ritman schreef me:
‘Wij leerkrachten en ouders hebben hard
gewerkt om dit mogelijk te maken. We hebben
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een aantal van onze kinderen verloren door
pandemie. Er staan ons nog veel uitdagingen
te wachten. Maar we zijn heel blij dat we door
kunnen gaan!

Binnenkort moeten we materialen kopen voor
de vakken natuur- en scheikunde voor de
klassen 6 en 7. Ook hebben we meubels nodig
voor de nieuwe 7e klas, zoals bureau, tafels,
stoelen, schoolbord, kasten enz.’
De school heeft nu, na de pandemie, 50
kinderen over en de klassen van kleuterschool
tot klas 7. Er werken 9 voltijdse leerkrachten
en 2 deeltijdleraren. Na de pandemie heeft
de school yoga- en meditatielessen geïntroduceerd, om leerlingen te helpen evenwicht in
zichzelf te vinden. Ook is Sanskriet als 3e taal
geïntroduceerd, naast het Thakali en Gurung.
Sanskriet is een oude taal, net als bij ons het
Latijn, maar de basis voor het Hindi en Nepali.
Thakali en Gurung zijn talen die de leerlingen
spreken in hun dorpen. De school geeft nu ook
euritmielessen van klas 1 t/m 6 – met dank aan
de euritmie-opleiding die Ritman kon volgen,
mede met steun van het IHF! Na 7 jaar heeft
de school een goede basis voor het onderwijs
voor de kinderen. De school groeit langzaam

en gestaag, maar organisch.
Ritman voegt toe: ‘Tijdens deze pandemieperiode hebben we aan ons curriculum gewerkt,
samen gestudeerd en onze artistieke kwaliteiten verder ontwikkeld. We hebben online
lessen gevolgd met Van James, Michal Ben
Shalom, Sarita Sanghai en andere vrijeschooldocenten van over de hele wereld. Meer dan
normaal mogelijk was, kwamen we samen en
werkten we aan de verdieping van het Waldorf curriculum voor het Waldorf onderwijs in
krijgen eten van het land en sommigen ook
huisvestiging op het terrein van de school). De
leraren kunnen voor hun eigen kinderen, die
ook op school zitten, geen schoolgeld betalen.
Daarom zou het erg fijn zijn, als dit geld opgebracht kan worden d.m.v. donaties.
Anselma Remmers

Nepal. Dát is de winst van deze crisis.’
Om alles weer op te bouwen en de 7e klas op
te starten, is het erg fijn als er donaties komen
voor het schoolfonds, liefst structureel. De
leraren werken in natura voor de school (ze

U kunt donaties voor dit doel overmaken op de
rekening van Internationaal Hulpfonds:
NL03 TRIO 0212 1950 50 met vermelding van:
Nepal.
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Zimbabwe
In de vorige rOndbrief schreef ik over de
problemen, die ook de Kufunda Village School
niet voorbij gingen. Maar ook al is de financiële
situatie verre van rooskleurig te noemen en
moesten de leraren veel salaris inleveren, toch
werd het een jaar waar met vreugde op terug
gekeken kan worden.
Omdat de school meerdere malen voor een
tijd gesloten werd moesten de kinderen in
groepjes hun huiswerk komen ophalen en op
gezette tijd het werk inleveren. Op school werd
het dan nabesproken. Dat leverde niet alleen
meer aandacht voor het werk bij de kinderen
op, maar ook bij de ouders. Die toonden meer
belangstelling voor het huiswerk en gingen hun
kinderen helpen bij het werk, ze raakten meer
betrokken bij de school.
Voor de leraren van deze snelgroeiende jonge
school was er opeens meer mogelijkheid om
zich met het programma en het schoolsysteem
bezig te houden. Vooral omdat Alfred Rahmen,
de Zwitserse mentor van de school enkele
weken op bezoek was en tijd had om te hospiteren in de tijd dat er wel lesgegeven werd. En
bovendien was er opeens veel tijd voor studie,
met hem en vooral voor de leraren onderling.
Omdat veel ouders hun baan verloren en
de kinderen hun schoolmaaltijden moesten
missen, werden aanvankelijk voedselpakketten
rondgebracht. Maar dat werd door de over-
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heid vanwege het besmettingsgevaar al gauw
verboden. Overal gingen mensen toen zelf
groenten verbouwen. Veel inheemse gewassen
werden herontdekt . En na drie jaar extreme
droogte ging het zowaar stevig regenen ! De
cursussen die ouders bij de school hadden
gedaan in het zelf maken van compost kwamen
te pas.
Ondanks de moeilijke tijd waren er veel
aanmeldingen van nieuwe leerlingen, vaak
uit een wijdere omgeving van de school. Een
schoolbus om de kinderen op te halen is dan
onmisbaar. Daar voorzag Acacia, de Zwitserse
zusterorganisatie van het IHF in .
Op 5 december was het Nationale Boomplantdag. Een uitgelezen mogelijkheid voor
de school om een voedselbos op het terrein
aan te gaan leggen. Elk kind plantte zijn eigen
boom: appels, mango’s, avocado’s, perziken.
Dat belooft wat voor de toekomst.
Al met al een reden om deze heel jonge school
te blijven ondersteunen. Het IHF zorgt voor
de opleiding van twee van de leraren. Het zou
goed zijn om de leraren die zoveel hebben
ingeleverd een welverdiend salaris te gunnen.
Reiny Jobse
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening
NL03 TRIO 0212 1950 50
t.n.v. Internationaal Hulpfonds. Wilt u bovenstaande school of project steunen vermeld
erbij : Zimbabwe

Guatamala
Oproep tot solidariteit met Escuela Caracol
(Guatemala)
Bij ons bezoek aan Escuela Caracol in San
Marcos-la-Laguna (Guatemala) enkele jaren
geleden waren wij erg onder de indruk van het
werk dat onze Waldorf-collega’s daar doen:
degelijk Waldorf-onderwijs met goede betrokken en kunstzinnige leerkrachten. Ondanks
de beperkte middelen voelden we hoe de

vrijeschool zijn plaats aan het vinden was in
een gebied met vooral Maya-families.
Vorig jaar, in 2020, kreeg deze school ook met
de gevolgen van covid-19 te maken. De kinderen konden niet meer naar school komen vanwege de lockdown. Ouders verloren hun werk.
De toeristen die in het prachtige landschap van
Lago Atitlán verpozing zochten, bleven nu weg.
De economie van het gebied verzwakte met de
week.
De leerkrachten van de school bleven les geven, online voor die kinderen die thuis online-apparatuur kunnen gebruiken. Maar dat lukte
niet bij alle kinderen. De juf of de meester ging
regelmatig op bezoek bij de kinderen thuis om
werk rond te brengen of op te halen en vooral
om contact te onderhouden met de gezinnen.
Toen kwam er in oktober 2020 een deel van
de bergwand bij San Marcos naar beneden.
Hierdoor zijn meerdere huizen in San Marcos
vernietigd of beschadigd. Ook van families van
Caracolitos, kinderen van Escuela Caracol. De

financiële situatie van veel gezinnen is van dien
aard dat zij het schoolgeld niet meer kunnen
betalen. Door de grote solidariteit binnen
de schoolgemeenschap probeert men dat
gezamenlijk op te vangen, maar helaas raken
de middelen snel op. Ieder ander gezin heeft

namelijk ook te maken met de gevolgen van de
corona-situatie.
Sinds het begin van 2021 gaan de kinderen nu
wel weer naar school. Wie gezondheidsklachten heeft, blijft thuis. Het is een verademing
voor de hele schoolgemeenschap dat men
weer aan de slag kan. De kinderen hebben
nu tenminste weer de dagelijkse maaltijd, zij
kunnen weer leren en met de handen aan de

slag. En vooral : zij hebben weer toegang tot
de “comunidad”.
Het team heeft tijdens de lockdown doorge-
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werkt. Samen met Gloria Elena, een Colombiaanse Waldorflerares, hebben zij samen
gestudeerd en gewerkt aan de verdieping
van de antroposofische menskunde. Ook in
de tuin- en keuken werken de maestros en
maestras samen. Net zoals bij het vieren van

problemen gebracht.
Francis van Maris en Ina Winkler
Als u de kinderen vanuit het Maya-familie-fonds wilt steunen, verzoeken wij u om geld
over te maken met de vermelding Guatamala.
ZUID-AMERIKA
OPLEIDING ZUID-AMERIKA
De cursus voor Waldorf-leerkrachten die ‘s
zomers plaats vindt in Cuernavaca (Mexico)
gaat dit jaar toch door. De cursus wordt online
aangeboden tegen een gereduceerd tarief. Op
die manier kunnen de reisbewegingen tijdens
de covid-19-crisis beperkt worden. Het IHF
kan nieuwe leraren uit Colombia, Costa Rica,
Guatemala aan de cursus deel laten nemen via
het opleidingenfonds.

de jaarfeesten, zowel de christelijke als die uit
de Maya-cultuur.
Escuela Caracol heeft op dit moment veel
steun nodig. De pandemie en de natuurcatastrofe hebben veel gezinnen in financiële
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HAÏTI
Uit Haïti komen positieve geluiden : het schoolgebouw, dat na de orkaan Matthew zwaar
beschadigd was, is klaar. De keuken, de nieuwe
klaslokalen en de houtwerkplaats zijn klaar. De
school is weer gestart. “Un grand merci” van
de kinderen en leerkrachten aan het IHF.
Francis van Maris

Armenië
De nood is hoog in Armenië
We willen twee projecten in Armenië onder de
aandacht brengen, die we graag extra willen
ondersteunen. Bij deze projecten zetten de medewerkers zich, onder moeilijke omstandigheden, met hart en ziel in voor kinderen en jonge
mensen met een beperking. Beide projecten
werken ook met vluchtelingenkinderen.
Ze zijn ontstaan vanuit de Vrije School in Jerevan, de hoofdstad van Armenië.

Een aantal leraren en therapeuten, die op de
school en bij deze projecten werkzaam zijn,
werd de afgelopen jaren bij hun opleiding ondersteund door het Internationaal Hulpfonds.
We horen hier in Nederland in de media nu
vrijwel niets meer over de situatie in Armenië,
maar het land verkeert, na de oorlog in Nagorno Karabach, in een ernstige crisis.
De mensen zijn ontredderd, er heerst armoede en werkeloosheid en vertwijfeling om de
verloren gebieden. De politieke situatie in het
land is instabiel.
Ook Corona zorgt nog steeds voor problemen.
Vele vluchtelingen zijn het land binnengestroomd, opvang is heel moeilijk.
Bijna iedere familie rouwt om omgekomen
jonge soldaten, er worden nog veel soldaten
vermist, of ze bevinden zich nog in krijgsgevangenschap.
De projecten die wij willen steunen, kunnen in
deze moeilijke tijd vrijwel niet rekenen op geld
van de staat. Terwijl hulp juist nu heel hard
nodig is en het land de positieve kracht, die
uitgaat van deze initiatieven, nu broodnodig
heeft.
Het gaat om Mayri, een dagverblijf voor kin-

deren en jongeren met een beperking, dat dit
jaar haar zevenjarig jubileum viert.
En om Shoghik, dat betekent lichtstraaltje, ook
een NGO, opgericht in 2020, waar gewerkt
wordt met jongere kinderen en kinderen van
vluchtelingen, die extra ondersteuning nodig
hebben bij hun opvoeding en schoolwerk.
Mayri werkt met een vaste groep jongeren.
In Armenië bestaan er weinig voorzieningen
voor kinderen en (jonge) mensen met een
beperking. Gelukkig kunnen er ook regelmatig
groepen uit andere kindertehuizen uit de stad
voor een project en voor therapie naar Mayri
naar komen. Ook kinderen van vluchtelingen
vinden hun weg naar Mayri.
Ze krijgen daar verschillende vormen van therapie, zoals muziektherapie, heil-euritmie en
drama. Verder heeft Mayri een aantal mooie
werkplaatsen o.a. voor ceramiek, bakken, naaien en voor het maken van kaarsen. Sinds kort
is men begonnen met een café-restaurant, ook
wordt er gewerkt aan een maaltijden bezorgservice.
Zara Manoukyan, de leidster van het instituut,
die eerder werkzaam was als lerares aan de
Vrije School in Yerevan, liet ons in januari
weten, dat ze enkele uit het oorlogsgebied
teruggekeerde jonge soldaten de mogelijkheid
biedt om bij Mayri te werken. Zij werken met
name bij het nieuw opgezette restaurant.
Dat biedt een nieuw perspectief voor iedereen!

Shoghik richt zich op jongere kinderen en biedt
hulpklassen bij de school. Deze NGO zet zich
ook in voor kinderen van vluchtelingen die, tijdens en na de oorlog, massaal naar de hoofdstad zijn gekomen. Er wordt veel aandacht
besteed aan het werken met ouders.
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De leidster van dit project, Susanna Mirzoyan,
werkt behalve als heilpedagoge ook als biologielerares op de Vrije School.
Zij kwam in 2008, met steun van het Internationaal Hulpfonds, een maand naar Nederland
voor een praktijkstage en heeft toen een aantal
Vrije Scholen en heil-pedagogische instellingen
in ons land bezocht.
Er worden, naast de schoolactiviteiten, excursies gehouden met de kinderen en ook bij
Soghik wordt vol ingezet op spel, beweging,
muziek en werken met de handen.
Hiervan getuigen de foto’s van de activiteiten
en van de prachtige poppen, die we dit voorjaar ontvingen uit Armenië.
Sinds 2000 bezoekt Gooyke van der Schoot
de Vrije School in Jerevan. Ze was jarenlang
portefeuillehouder voor Oost-Europa en de
Kaukasus voor het Internationaal Hulpfonds.
Als muziektherapeut gaf ze regelmatig cursussen muziek(therapie) voor de kleuterschool en
de basisschool. Later begeleidde ze bij Mayri
de heilpedagogische leerkrachten. Ze is inmiddels gepensioneerd maar onderhoudt nog de
contacten voor het IHF.
Meis Saltet, een oud-vrijeschoolleerkracht,
getrouwd met iemand uit Armenië, heeft vorig
jaar een kerstactie opgezet voor deze twee
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projecten die een heel mooi bedrag heeft opgeleverd voor deze twee projecten.
We hopen van harte dat we dit jaar weer in
staat zullen zijn met uw hulp om deze twee
projecten financieel bij te staan in deze moeilijke tijden.
Voor verdere informatie over ons werk in Armenië, verwijzen we u naar de websites, in het
Engels, van Mayri en Shoghik. (klik op de vlag
voor de Engelse versie).
http://mayri.am/en/
https://shoghik.org/
						
namens Meis Saltet en Gooyke van der Sloot,
Anselma Remmers
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening
NL03 TRIO 0212 1950 50
t.n.v. Internationaal Hulpfonds. Wilt u bovenstaande school of project steunen vermeld
erbij : Armenië
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