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Van de redactie

Van de redactie 

Toen in 1918 het Verdrag van Versailles getekend 
werd en het gebulder van de kanonnen  van de 
Eerste Wereldoorlog verstomd was,  lag heel 
Europa in puin. Nog nooit was er zo’n grote crisis 
geweest. In de loopgraven waren miljoenen jonge 
mannen omgekomen. In het laatste jaar van de 
oorlog waren 9 miljoen mensen aan de Spaanse 
griep gestorven. Er was overal honger. 
Toch waren er mensen die in zo’n crisis de 
uitdaging aangingen om de maatschappij te 
vernieuwen. In 1919, hetzelfde jaar waarin Aletta 
Jacobs voor Nederland vrouwenkiesrecht verwierf, 
werd op verzoek van een fabrieksdirecteur in 
Duitsland de eerste Waldorf school opgericht: een 
school voor de kinderen van zijn arbeiders. Die 
kinderen moesten immers een betere toekomst 
krijgen en in de gelegenheid gesteld worden om 
die toekomst zelf vorm te geven.  
 2019 . Een overeenkomst met honderd jaar 
geleden dringt zich op : 15 jaar oorlog in Afghani-
stan, 6 jaar oorlog in Syrië , 4 jaar in Yemen. 
Landen waar vrede heerst worden opgeschrikt 
door aanslagen. Duizenden mensen ontvluchten 
de droogte en honger van Afrika.  
 Ook nu worden er Vrije Waldorf scholen opge-
richt. In rijke en arme landen. Overal ontstaan 
initiatieven, het zijn er zoveel dat  het niet meer 
bij te houden is. En steeds vanuit het idee dat 
leraren de kinderen moeten stimuleren de stap te 
zetten naar een nieuwe maatschappij.  Hun 
maatschappij. 

Reiny Jobse
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WALDORF 100 jaar 

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat in Stuttgart de 
eerste Waldorf School werd gesticht. Na de 
gruwelijke Eerste Wereld Oorlog hield Rudolf 
Steiner overal lezingen over het sociale vraagstuk, 
over veranderingen die er in de maatschappij 
moesten komen. 

Emil Molt

De directeur van de Waldorf Astoria Sigaretten  
Fabriek in Stuttgart, Emil Molt, had Rudolf Steiner 
gevraagd hoe de kinderen van zijn arbeiders 
onderwezen zouden moeten worden. Zo ontstond 
de Freie Waldorf Schule. Toen Steiner enige jaren 
later in Nederland lezingen hield, werd in Den 
Haag ook een Vrije School opgericht (1923). 
Daarna volgden er scholen in Scandinavië, en 
Engeland.  
Nu zijn er wereldwijd zo’n 2000 vrije kleuterscho-
len en meer dan 1100 erkende  lagere en middel-
bare vrijescholen.. De laatste jaren zijn er daar-
naast honderden beginnende Waldorfscholen, van 
Mexico tot de Filippijnen, van China tot Zimbab-

we. Het zijn juist deze beginnende scholen die het 
IHF ondersteunt. 
In april was ik op een grote conferentie in Kenia, 
waar de leraren van  de Waldorf Scholen uit 
Oost-Afrika waren. Ter gelegenheid van 100 jaar 
Waldorf en 30 jaar Waldorfonderwijs in Kenia. 
Daar waren ook leraren van twee nieuwe scholen 
uit Zimbabwe,  van drie scholen uit Oeganda, met 
elk al honderden leerlingen en vijf nieuwe scholen 
uit Kenia. Al deze scholen staan nog niet op de 
grote Waldorf-lijst. 
De aantrekkingskracht van Waldorf zit hem in de 
aandacht voor het contact tussen leerling en 
leraar, de kunstvakken en de expressievakken. 
(niet alleen het hoofd wordt aangesproken, maar 
ook hart en handen. ) . Voor de armere landen is 
het verschaffen van maaltijden belangrijk. Ook het 
behoud van de eigen cultuur speelt een belangrij-
ke rol, en de verhalen die daarbij horen. 
Om Waldorf 100 goed op de kaart te zetten zijn er 
prachtige films gemaakt, waar de verscheidenheid 
van alle culturen goed naar voren komt. Er zijn nu  
vier films klaar. U kunt ze zien op YouTube. 
Nederlandstalige film:   
https://www.youtube.com/watch?v=rdObwR2Jrq8,
Een Engelstalige film: https://www.youtube.com/
watch?v=tZmAX5adCl0
Duitstalige film: https://www.youtube.com/
watch?v=O1_r8ahCMkI

Reiny Jobse

Rudolf Steiner   

Waldorf 100 jaar
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Van het bestuur
40 jaar IHF 10 maart 2019.

Op de dag dat Nederland gebukt ging onder 
storm en regen was de jubileumdag gepland van 
het Internationaal Hulpfonds.
Gelukkig hebben de weersomstandigheden 
weinig tot geen overlast opgeleverd voor de 
mensen die, soms van ver, moesten reizen.
De donateurs werden ontvangen met koffie en 
een keuze aan heerlijke taarten.
Voor de portefeuillehouders was het een  feest 
van weerzien en kennismaking met hun donateurs 
en ook voor andere aanwezigen met mensen die 
ze kennen vanuit de persoonlijke sfeer. Het werd 
al met al een gezellige reünie.

We werken bij het IHF met vrijwilligers en dat 
betekent dat een aantal van ons nog een werk-
zaam leven hebben. Daarnaast zijn er mensen die 
hun pensioengerechtigde leeftijd al hebben 
bereikt en ook nog zorg- of andere nevenfuncties 
vervullen.  
Alle medewerkers hebben, ieder op hun eigen 
wijze, geholpen om deze middag zo goed 
mogelijk te laten verlopen.
Toch is er altijd een beetje spanning aanwezig, 
maar in de loop van de dag hebben ook wij los 
kunnen laten en kunnen genieten van deze 
middag.

De portefeuillehouders vertelden bij een Power-
point presentatie elk iets over een project dat ze 
graag eens onder de aandacht wilden brengen en 
omdat ieder dat op zijn eigen wijze deed bleef dit 
een heel levendig geheel. 
Het feest werd opgeluisterd door het Socrateskoor 
van de Stichtse Vrijeschool, onder leiding van Sven 
Boogerd. Een prachtige en verrassende uitvoering 
van de Misa Tango van de Argentijnse componist 
Martin Palmeri . 
Ted van den Berg, medewerker van de Triodos-
bank hield een lezing over  “de rechten van het 
kind” . Op een levendige en interactieve manier 
betrok hij iedereen middels een quiz daarbij. 
De winnaar mocht een project van het IHF 
uitkiezen. Hij koos voor de school Nina Pacha in 
Ecuador. Triodos Bank schonk die school in zijn 

naam 1000 euro.   

Voor mij was het heel inspirerend om met zoveel 
verschillende mensen te praten. Mensen die al 
jarenlang het IHF steunen, mensen die dit sinds 
kort doen, mensen van andere organisaties 
waarmee we ideeën hebben kunnen uitwisselen, 
mensen die me tips gaven op verschillende 
vlakken.
Allemaal warme en soms ontroerende gesprekken 
met iedereen die het IHF zoveel ondersteuning 
geven om projecten, scholen en kinderen het 
onderwijs te kunnen aanbieden waar wij zo achter 
kunnen staan.
Wij kunnen terugkijken op een hele geslaagde 
jubileumdag.

Wij hebben deze dag mede kunnen realiseren met 
ondersteuning van de Stichting  Triodos Foundati-
on. Voor iedere bezoeker doneerden ze € 40.  

Als laatste wil ik graag een woord van dank 
richten aan alle portefeuillehouders die zoveel 
mooi werk doen, aan alle andere medewerkers 
van het IHF die, ieder binnen hun eigen taakge-
bied,  meewerken aan deze mooie organisatie, aan 
het Socrateskoor dat deze middag een grote 
verrassing was, aan Ted van den Berg die ons zo 
origineel mee kon nemen in de rechten van het 

kind, aan de Stichting Triodos Foundation die ons 
wilde ondersteunen, aan de leerlingen van de 
Stichtse Vrije School voor hun hulp bij de catering.

En uiteraard aan alle donateurs die ons zo trouw 
ondersteunen, zonder hen kunnen wij die mooie 
werk niet kunnen doen.
Ik ben er trots op om voorzitter te zijn van deze 
mooie organisatie

Marion Beijer
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Verslag van de Endavergadering

Elk jaar komen verschillende Europese fondsen 
bijeen, die vrijescholen of andere antroposofische 
initiatieven steunen. Dit jaar was het IHF de 
gastvrouw en ontvingen wij deze buitenlandse 
gasten in het Elizabeth  Vreedehuis in Den Haag. 
Het werd een inspirerende bijeenkomst! Eerst 
bezonnen wij ons op ons werk: waarom steunen 
we vanuit Europa andere landen? Welke relatie 
heeft Europa tot de rest van de wereld en met 
name tot de Zuidelijke landen, met haar koloniaal 
verleden? Hoe vermijden we opnieuw koloniaal 
gedrag? En hoe maken we iets goed uit dat 
verleden? Francesco d’Almeida, de eerste 
onderkoning van India onder de Portugese koning, 
had als streven om via handel tot uitwisseling van 
ideeën en cultuur te komen; het was hem juist niet 
om macht en overheersing te doen. Hij kan ons 
inspireren bij ons huidige werk. Want ook wij 
merken: wat we doen is altijd wederkerig, we 
leren van elkaar. Ontwikkeling ontstaat door de 
ontmoeting, naar twee kanten! 
Daarna vertelde ieder over het eigen fonds, voor 
welke uitdagingen het staat, en welke hoogtepun-
ten er waren. 
Vervolgens vertelde Nana Göbel, van de ‘Freunde 
der Erziehungskunst’ over het boek dat zij aan het 
schrijven is over 100 jaar Waldorfonderwijs. Het 
was enorm boeiend om te horen hoe de vrijes-
choolbeweging zich sinds 1919 ontwikkeld heeft, 

en dat het steeds individuen zijn geweest, ouders
en leerkrachten, die het initiatief namen om een 
school te starten. Vaak kwamen mensen langs 
wonderlijke wegen bij elkaar. En al vanaf het 
begin werd de vrijeschoolbeweging een wereld-
wijde beweging; weliswaar begon het in Europa, 
maar al gauw kwamen er scholen in Zuid Afrika, 
Brazilië, Argentinië, de VS, Australië. En sinds de 
jaren ‘90 van de vorige eeuw volgden vele scholen 
in Azië, Afrika en Midden Amerika. 
Tot slot verdeelden we ons in groepen rondom één 
continent. Het was goed, om zo van collega-fonds-
werkers te horen, hoe zij de situatie in bepaalde 
landen of werelddelen ervaren. Waar nodig, 
stemden we af met elkaar: wie doet wat? Vaak 
bleek ook dat we elkaar konden aanvullen. Ook 
realiseerden we ons, dat binnen Europa lang niet 
alle landen het zo goed hebben als in Nederland, 
Duitsland of Scandinavië. In Engeland en Frankrijk 
bijvoorbeeld kampen de scholen met grote 
problemen met de onderwijsinspectie en met 
financiering. 
Al met al een vruchtbare bijeenkomst. We hebben 
besloten, dat het goed is, als vaker de portefeuille-
houders naar deze Enda-meeting kunnen gaan. 
Want juist het uitwisselen over de landen en de 
scholen waar we actief zijn,  is van waarde.
Namens alle IHF medewerkers,

 Anselma Remmers

Met de gasten werd onder meer het Panorama Mesdag 
bewonderd.
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Bedankt
   Rudolf Steiner College Rotterdam 

Michael  WOW-dag 2018

 Afgelopen herfst heeft het Rudolf Steiner College  
Rotterdam een sponsorloop gehouden , waarmee 
maar liefst 5000 euro werd opgehaald voor de 
Torbeck School in Haïti 

IHF bedankt alle sportieve lopers !! 
Hieronder een verslag van de directeur Marieke 
Cooiman.

Sponsorloop klas 9 van het Rudolf Steiner College 
in Rotterdam

Wat als een vormeloos geheel startte eindigde in 
doelgerichtheid, doorzettingsvermogen en kracht. 
De hardlopers begonnen iets vertraagd en 
leerlingen hadden zeker een kwartiertje nodig om 
in hun ritme te komen. Na een tijdje daalde er een 
rust, een soort van concentratie over de baan en 
daarmee over de deelnemers. Sommigen hielden 
die concentratie vast middels muziek, anderen 
door in zichzelf gekeerd en geconcentreerd te 
rennen en weer anderen deden dat door samen te 
rennen en samen muziek te delen. 

Na twintig minuten konden we de kracht van 

Michaël ontwaren op de atletiekbaan. Leerlingen 
die vermoeid raakten gingen ondanks hun 
vermoeidheid toch door. Zelfs konden blessures 
een aantal van hen niet tegen houden om geld in 
te zamelen voor het goede doel, ook zij liepen 
mee. Ik heb zelfs vernomen dat het sponsorloop 
record is verslagen en dat het nu op 34 rondjes 
staat! 
Leerlingen die echt niet mee konden lopen hebben 
hun steentje bijgedragen door anderen aan te 
moedigen of mee te helpen rondjes te turven. Het 
weer en de organisatie hielpen ook mee om van 
deze Michaëlviering een geslaagde dag te maken. 
We hebben met deze sponsorloop € 5000 
opgehaald voor Haïti. We kunnen dan ook 
tevreden terugkijken op een mooie dag.

Marieke Cooiman, directeur
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Vrije School

De Tashischool en Himalaya Waldorfschool in 
Nepal: ‘sterven en weder opstaan’

Soms gaan dingen anders dan je verwacht…. Het 
is niet leuk om het onderstaande te moeten 
berichten, maar toch vind ik het belangrijk aan u, 
donateurs, openheid van zaken te geven. 
Afgelopen zomer was ik in Nepal en bezocht daar, 
samen met mijn man Bram Kluen, de Tashischool. 
Er werd ons dringend gevraagd om goed onder-
zoek te doen naar de administratie van de school 

en ook naar het reilen en zeilen in het algemeen. 
Het bleek, dat dit niet zonder reden gevraagd 
werd. 
De ouders die ons dit vroegen, zijn hoog opgeleide 
ouders. Voor Tashi was het iets nieuws dat er zulke 
ouders hun kinderen kwamen brengen; de meeste 
kinderen komen al jarenlang uit weeshuizen of uit 
zeer arme gezinnen. Deze nieuwe ouders boden 
hun hulp aan binnen school en waren benieuwd 
hoe de dingen geregeld waren. Maar zij merkten 
dat er dingen soms merkwaardig verliepen en 
kregen op hun vraag weinig inzicht in de binnen-
kant van de schoolorganisatie. 
In de dagen dat wij er waren, hebben we daarom 
vele leerkrachten en de betreffende ouders 
gesproken, alsmede de directrice, de administra-
teur en de pr-medewerker. Ook bezochten we een 

aantal lessen. En we werkten twee keer een 
middag met het hele lerarenteam.
Enerzijds zagen we mooie en goede lessen, vooral 
in de onderbouwklassen. Enthousiaste leerkrach-
ten, die vaardig waren in het klappend en 
stampend rekenen, het tekenen van prachtige 
letterbeelden, het vertellen van mooie verhalen, 
handwerken, zingen en spel. In de kleuterklassen 
was een wat chaotische sfeer. Over het algemeen 
konden we aan de lessen niet veel merken, dat 
ons zorgen baarde. Nepalese kinderen zijn 

sowieso van die prachtige kinderen, met hun 
ronde gezichtjes en met zo’n stralende, nog wat 
dromende blik in hun ogen.
 
Maar wat wij achter de schermen zagen en 
merkten, was dat er wél degelijk iets aan de hand 
was. Hoewel er in naam een directrice was, bleek 
dat er intern anderen de leiding hadden: dit was 
een groep kleuterleidsters, samen met de adminis-
trateur. Zij waren tevens de aandeelhouders van 
de school. (In Nepal zijn veel scholen - zo ook 
Tashi -  een private onderneming en daarbij horen 
dus shareholders.) Eén van de kleuterleidsters 
noemde zichzelf de ‘principal’ en zei dat zij de 
leiding had over alle dagelijkse zaken binnen de 
school en ook naar de onderwijsinspectie van 
Nepal; de directrice had haar functie alleen naar 
de buitenlandse fondsen toe, waaronder het IHF.  
De directrice, tevens leerkracht van klas 5 en 
degene met de meeste vrijeschool ervaring, bleek 

Nepal
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erg onder deze situatie te lijden. Het was duidelijk 
dat de verhouding tussen de beide kapiteins op 
één schip niet goed was, waarbij de ‘principal’ de 
dominantste was. Dat is natuurlijk een zaak die 
twee kanten heeft; de directrice is een heel 
zachtaardig iemand en wist ook geen weerstand 
te bieden tegenover deze persoon en de groep 
aandeelhouders. Dit zou nog iets kunnen zijn, wat 
door goede gesprekken en begeleiding op te 
lossen is. Echter ontdekten we ook, dat er een 
schaduwboekhouding bleek te bestaan en dat de 
groep aandeelhouders zichzelf meer salaris 
toebedeelde, dan de anderen. En last but not least: 

bij dezelfde kleuterleidsters was het niet onge-
woon dat kinderen soms geslagen werden.  Wat 
nu te doen?
Nadat dit alles aan het licht was gekomen, hebben 
we eerst geprobeerd om dit bespreekbaar te 
maken met de betreffenden. Dat bleek een lastige 
zaak. Men ontkende en ging erg in de weerstand. 
Vervolgens heb ik onze (grote) Duitse zusterorga-
nisatie ‘Freunde der Erziehungskunst’ ingelicht. 
Deze organisatie steunt de Tashischool al jaren 
met meer geld  dan het IHF kan bijdragen.  In 
overleg hebben we samen besloten een stevig 
rapport te schrijven, dit voor te leggen en te 
stellen dat wanneer deze zaken niet zouden 
worden opgelost, de hulpgelden zouden stoppen.  
Helaas moest ik daarna verder reizen en kon niet 
meemaken wat er toen gebeurde. Dat heb ik 

echter via mails, skypegesprekken en 
whatsapp-berichten gehoord. De ouders en de 
directrice hebben geprobeerd verder in gesprek te 
komen. Maar de verhoudingen verhardden en de 
verwijdering werd steeds groter. Toen hebben de 
groep ouders en de directrice samen, in overleg 
met de fondsen, besloten zich los te maken van 
Tashi en een nieuwe school op te richten. Beide 
fondsen (Freunde en IHF) zeiden toe, dat de 
hulpgelden mee zouden verhuizen met het nieuwe 
initiatief.
Dit proces vond plaats van september tot decem-
ber 2018. Het was een zeer lastige tijd. Eerst de 
voorbereidingen treffen, zoals op zoek gaan naar 
een ander gebouw en een licentie; daarna het 
bericht uit doen van het vertrek aan de andere 
leerkrachten en ouders. Het valt te begrijpen, dat 
dit als een grote crisis ervaren is, aan beide 
kanten. 
De meeste onderbouwleerkrachten hebben zich 
aangesloten bij het nieuwe initiatief; de kleuter-
leidsters zijn achtergebleven. Meer dan de helft 
van de kinderen en ouders zijn over gestapt naar 
de nieuwe school. 
Tussen januari en april heeft de groep die zich 
afgesplitst heeft, keihard gewerkt om eind april de 
deuren te kunnen openen van de nieuwe school. 
Ten tijde van dit schrijven, 24 april, is de school 
nét één dag open! De nieuwe naam is: Himalaya 
Waldorfschool. Er is een locatie gevonden aan de 
rand van de stad, zodat de kinderen makkelijk 
naar buiten kunnen, de beboste bergen is, maar 
tevens dicht bij een ringweg, zodat bussen, 
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rickshaws en auto’s de school makkelijk kunnen 
bereiken. En zelfs de kinderen hebben meegehol-
pen met bouwen!
Dit bericht is een droevig en een blij bericht inéén. 
Het is pijnlijk, te moeten constateren dat ook 
binnen vrijescholen geld tot corruptie kan leiden. 
Toch kan ik ook zeggen, dat het geld dat door 
donateurs in geschonken, niet aan verkeerde 
doelen is besteed; al die tijd hebben arme 
kinderen in Nepal vrijeschoolonderwijs gehad, 
misschien niet het allerbeste, maar toch beter dan 
het meeste reguliere onderwijs in Nepal. Enkele 
leerkrachten hebben meer verdiend dan anderen 
en dat is niet eerlijk, maar de bedragen zijn 
vergeleken bij ons nog steeds erg laag. 
Het is om blij van te worden, dat uit deze crisis 
een mooi nieuw initiatief is ontstaan, met veel 
energie. Er is geleerd van het verleden. De nieuwe 
school wordt sterk gesteund door Ritman en 
Bhisnu van de school in Pokhara. Ook zij hadden 
al lang gemerkt dat er in Tashi iets niet in de haak 
was en zijn blij met deze ontwikkeling. 
Of de Tashischool zelf zal blijven voortbestaan, is 
nog onduidelijk. In ieder geval trek ik als porte-
feuillehouder daar wel mijn handen vanaf. Het zou 
mooi zijn, als ook daar van fouten is geleerd en uit 
de crisis iets nieuws geboren kan worden. 
Net na Pasen is dit nieuwe initiatief ontstaan, als 

een opstanding uit de dood. Ik hoop, dat dona-
teurs die eerder de Tashischool steunden, hun 
steun willen blijven geven aan Nepal en aan deze 
nieuwe school. U kunt dat doen o.v.v. code 
60009371, Fonds Nepal. De Himalaya Waldorf-
school streeft er wel naar, om uiteindelijk zonder 
hulpgelden te kunnen bestaan. Maar nú, in deze 
startfase, is financiële steun hard nodig. 
Anselma Remmers
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Portugal
Houtbewerking op de Vrije school in de Algarve

Op 17 oktober 2018 viert Escola Waldorf A 
Oliveira in Portugal haar 10-jarig bestaan. Vanuit 
Nederland is er aan deze vrijeschool onderbouw 
op diverse manieren steun gegeven. Deze keer 
kreeg ik de vraag of het mogelijk was, met 
bescheiden middelen, het vak houtbewerking te 
introduceren en een lerares in te werken. 

In september, klas 6 stond te popelen, begonnen 
we met de voorbereidingen voor houtbewerking. 
Na inventarisatie bleken er vier fleshamers en een 
paar roestige oude vijlen en lijmtangen te zijn, 
wat voor een klas van elf leerlingen toch niet 
toereikend is. Met juf Ina, die het vak uiteindelijk 
zou gaan geven, deden we onderzoek naar lokale 
houtsoorten en de mogelijkheid om deze voor de 
les te gebruiken. We maakten een werktekening 
van het blad van een werkbank en in overleg met 
de plaatselijke timmerman waren er een week 

later twee eenvoudige werkbanken klaar. Als 
onderstel dienen schooltafeltjes. Voor de school 
was dit een stevige investering. Gutsen en het 
meest noodzakelijke gereedschap werden betaald 
van een Nederlandse schenking, waarvoor onze 
hartelijke dank.

In oktober begonnen de lessen handenarbeid met 
klas 6. De leerlingen togen enthousiast aan het 
werk. Vier weken lang, werkten we vier uur per 
week. De leerlingen wilden het liefst in een keer 
doorwerken tot het werkstuk af was. Het is 
interessant te zien hoe leerlingen zich in het werk 
spiegelen door o.a. vormgeving. Midden novem-
ber 2018 was de laatste les.
Ook maakten we een leerplan houtbewerking 
voor klas 5, 6 en 7, in de verwachting dat dit vak 
een vaste plek krijgt in het leerplan van de school. 
Daarna keerde ik terug naar het Meppelse. 
Het was inspirerend om weer even samen met dit 
fijne lerarencollege te kunnen werken! In de lente 
van 2019 willen juf Ina en ik verder aan het 
leerplan handenarbeid werken. 

Anton Klein
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Ecuador
Nina Pacha : groei 

De school Nina Pacha net buiten Quito in Ecuador 
heeft in de afgelopen maanden grote stappen 
gezet op de verdere ontwikkeling van het 
vrijeschoolonderwijs in Ecuador.  
Het IHF steunt al verschillende jaren dit initiatief 

door het financieren van de opleiding voorde 
vrijeschool-leerkrachten en door het ondersteunen 
van de pedagogisch-didactische cursussen van 
Emiline Claassen. In de afgelopen jaren is het 
enthousiasme van dit initiatief overgeslagen op 
enkele andere, nieuwe schoolinitiatieven in de 
omgeving van Quito. Met grote regelmaat komen 
vanuit de omgeving leraren uit deze nieuwe 
initiatieven naar Nina Pacha voor seminars. 
Anderhalf jaar geleden heeft Nina Pacha officieel 
erkenning gekregen van het ministerie van 
onderwijs in Ecuador. Bewindslieden en mensen 
van de universiteit hebben “onze” school Nina 
Pacha  volbelangstelling bezocht. Financieel levert 
dit niets op; het houdt wel de verplichting in dat 
Nina Pacha een school moet zijn voor kinderen tot 
en met de tiende klas. 

Hiervoor moest het schoolgebouw uitgebreid 
worden. Samen met gelden van o.a. het IHF is er 
verder gewerkt aan de uitbouw van Nina Pacha. 
Hierbij enkele foto’s van de vorderingen.  Het 
gebouw met het ronde dak is de grote aula 
bovenop de school. 
De vrijeschoolbeweging in Ecuador bouwt verder. 
Francis van Maris 

U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van 
het IHF : 
NL03 TRIO 0212 1950 50 o.v.v. code 30092891
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Pakistan
Sinds enige tijd heb ik als portefeuillehouder 
contact met Shahida Perveen. Zij leeft deels in 
Pakistan en deels in Duitsland (zij is getrouwd 
met een Duitse man). Als zij in Duitsland is, 
werkt zij voor het door haar geïnitieerde  
ontmoetingscentrum (‘Begegnungsort’) voor 
vluchtelingen. In Pakistan werkt ze voor het 
lang geleden door haar opgerichte Roshni-cent-
re, in een dorp iets buiten de miljoenenstad 
Lahore. Dit is een centrum voor ecologische 
landbouw, met een kleine vrijeschool en 
werkplaatsen voor mensen met een handicap 
vanuit de heilpedagogie.

Sinds korte tijd is er in Lahore zelf belangstel-
ling ontstaan voor de vrijeschoolpedagogie bij 
een groep leerkrachten en ouders. Daarom 
heeft Shahida nu voor de derde keer binnen een 
jaar met een aantal mensen een Waldorf-cursus 
gegeven in Lahore: met een Pakistaanse 
vrijeschoolkleuterjuf uit Canada en haar zoon 
Unus, die euritmist is, plus een ervaren Duitse 
vrijeschoolleraar. Via diverse contacten kon dit 
ook nog op een aantal andere plaatsen in 
Pakistan plaatsvinden. Vanuit het IHF is er twee 
keer bijgedragen aan de reiskosten hiervoor. 
Shahida stuurde mij foto’s en berichten door via 
whatsapp en vanmorgen werd ik verrast door 
een skypecall; met haar telefooncamera toonde 
zij mij het Roshnicentre, de leerlingen en de 
leerkrachten, die allemaal naar mij zwaaiden. 
Wat bijzonder, om zo even heel direct in contact 
te zijn met hen! Dat bracht mij ertoe op de 
valreep nog dit stukje te schrijven voor de 

Rondbrief. 
Het is bijzonder, wat hier in Pakistan gaande is. 
Shahida weet antroposofie met de Islam te 
verbinden en de mensen ervaren dat dit hen 
dichter bij hun eigen cultuur brengt. Tradities 
die er van oudsher waren en die te maken 
hebben met ambachtelijk werk en landbouw, 
worden opnieuw begrepen en doorleefd. Met 
vreugde worden er poppen gemaakt, met klei 
geboetseerd, verhalen verteld, gedanst en 
gezongen. Blijkbaar kan dat dus, ook in de 
Islamitische cultuur. 
Het plan is, dat er in Lahore een vrijeschool 
gaat komen. Wil je dit initiatief steunen? Dat 
kan via het IHF onder code 60009373 o.v.v. 
Lahore. 

Anselma Remmers
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Zuid-Afrika
 The Breede Centre, McGregor, Zuid-Afrika 

McGregor is een klein dorp gelegen op 3 uur 
rijden van Kaapstad. 
Veel van de kinderen en jongeren die er opgroeien 
worden geconfronteerd met armoede, geweld, 
drugs, alcohol, misdaad en tiener-zwangerschap-
pen. 25% van de kinderen hebben Foetal alcohol 
Spectrum Disorders waardoor ze leer- en gedrags-
moeilijkheden hebben. 27% van de kinderen 
onder de vijf jaar hebben een groeiachterstand 
door een gebrek aan voedzaam eten. Ook hun 
hersenen ontwikkelen zich niet zoals ze zouden 
moeten.

Het Breede Centre’s Naschoolse Programma 
(namiddag - en vakantie aktiviteiten) wil de 
kinderen vooral positief ondersteunen zodat ze 
opgroeien met een beter zelfbeeld in de hoop dat 
ze hun volwassen leven op een meer creatieve en 
positieve wijze kunnen ingaan.
De eerste zes jaar van het leven van een kind zijn 
enorm belangrijk; daar wordt  de basis gelegd 
voor de rest van zijn leven. 
Een van de redenen waarom met een kleuterklas-
je gestart werd midden vorig jaar. Mede ook 
omdat meer ouders een kwaliteits Early Childhood 
Programma voor hun kinderen willen.
Reyn Lequeux, een Belgische Waldorf-juf, draaide 
een aantal maanden mee.
Dit is haar ervaring;

“Na een cyclus van 6 jaar in een Waldorfschool in 
België, nam ik een sabbatjaar om enkele dromen 

waar te maken. Een ervan was eens gaan kijken 
hoe het leven er in het zuidelijk halfrond aan toe 
ging. 

Van januari tot maart 2019 draaide ik mee in en 
klein dorpje op ongeveer 180 km ten oosten van 
Kaapstad, Zuid-Afrika.  
Elke namiddag en de hele woensdag mocht ik 
meedraaien met de activiteiten in het Breede 
Centre. 
Knutselen, verhalen vertellen, lezen, voorlezen, 
tekenen, expressie, sport en spel worden door de 
jeugdleiders georganiseerd voor de kinderen uit 
het dorp. De kinderen gaan naar school tot op zijn 
laatst 2 uur en nadien hangen of spelen de meeste 
kinderen op straat. 

Het Breede Centre maakt een verschil voor al deze 
kinderen omdat iedereen welkom is, omdat er 
structuur, beleefdheid, samenspelen, delen, 
hygiene, sport, warmte,  aandacht is ... 
Voordat de kinderen naar huis gaan, krijgen ze 
een maaltijd of een tussendoortje dat met veel 
liefde door Lisa, een van de jeugdleiders, wordt 
klaargemaakt. Voor sommigen misschien de enige 
‘gezonde’ maaltijd van die dag.
Op woensdag mocht ik meedraaien in de kleuter-
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klas van het Breede Centre. Een unieke ervaring, 
want ondanks de taalbarrière, zijn kinderen dezelf-
de als op het noordelijk halfrond van onze 
wereldbol: ze maken koffie of thee voor jou, met 
lekkere luchttaartjes erbij of nog beter, heerlijke 
zandtaartjes; ze willen getroost worden wanneer 
ze verdriet hebben; een knuffel of een toverkusje 
geneest de meeste pijntjes; ze dragen hun poppen 
met veel liefde in een zelf geknoopte draagdoek; 
ze geven de papfles met een blokje speelgoed; ze 
luisteren graag naar verhalen ;  ze zingen uit volle 
borst (misschien toch wel met meer ritmegevoel 
dan bij ons?). 

Maar niet alleen voor de kinderen maakt het 
Breede Centrum een groot verschil, ook voor de 
volwassenen die er werken of die er een opleiding 
volgen. Ze leren er dromen, hopen en werken aan 
hun eigen toekomst. 
Dank aan alle mensen die hun tijd, energie en 
leven geven om dit project te dragen en er zo voor 
te zorgen dat de wereld elke dag ietsje mooier en 
beter wordt!”

Auntie Reyn (zoals ik door de kinderen hier 
genoemd word)

U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van 
het IHF : 

NL03 TRIO 0212 1950 50 o.v.v. code 10009219
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Vietnam
De kleuterschool “Sea Almond” in Hanoi

De Sea Almond school is 5 jaar geleden opgezet 
door twee Viëtnamese zussen die begaan 
waren/zijn met de kinderen van wie op jonge 
leeftijd al zoveel intellectuele prestaties verlangd 
worden. Ook zijn deze twee zussen (Ninh en 
Zengh) begaan met de ouders die het spoor zijn 
bijster geraakt  en niet meer weten wat jonge 
kinderen voor hun ontwikkeling nodig hebben. 
Bewustzijn omtrent gebruik van moderne 
media, goede voeding, medische zorg en 
opvoeding zijn bij vele jonge ouders verloren 
gegaan. Sea Almond wil een school zijn waar 
kinderen, leraren en ouders zich kunnen 
ontwikkelen. 
 
De school ligt in één van de vele nauwe straatjes 
die Hanoi rijk is. Huizen uit het  Franse 
koloniale tijdperk zijn stille getuigen wanneer 
ouders om 17:00 pm hun kinderen na hun werk 
te voet of per motor van school ophalen. De 
klaslokalen zijn zeer eenvoudig ingericht en 
missen elke “overdadige” uitstraling die scholen 
in Nederland veelal hebben. Het speelgoed 
bestaat uit een aantal gebreide poppen, materi-
aal uit de natuur en speeldoeken.  
De (financiële) begroting en draagkracht van 
ouders is aanzienlijk kleiner dan die van de 
economisch welvarender buren in China. 
Verhoudingsgewijs wordt er veel geld uitgege-
ven aan de huur en aanpassingskosten van het 
privéhuis waarin de school gevestigd is. Dien 
ten gevolge zijn de salarissen van de drie 
kleuterjuffen $ 250 per maand en wonen ze 
derhalve gedwongen in een kamer in het 
schoolgebouw. 
 
Vaak kiezen de ouders voor Sea Almond 
kleuterschool vanwege de ontspannende en 
vriendelijke sfeer die de school uitstraalt. Dit 
i.t.t. de staatsscholen waar efficiëntie, zakelijk-
heid, intellectuele benadering en prestatiegraad 
de boventoon voeren. De ouders voelen zich 
steeds verder vervreemd van hun eigen bron en 
weten nauwelijks nog hoe ze hun kinderen 

willen opvoeden. Er gaapt een gat tussen het 
milieu dat de school biedt en de huiselijke 
situatie. Vanuit hun eigen armoedige of strenge 
opvoedkundige achtergrond missen de ouders 
vaak een opvoedkundig ideaal en compenseren 
ze dit gemis door een opvoeding waar de 
kinderen nauwelijks grenzen worden gesteld.  
 
De school straalt een opgeruimdheid, blijheid 
en enthousiasme uit. De ouders vertrouwen 
veelal op de kleuterjuffen, maar vinden het niet 
zo makkelijk toegang te vinden tot pedagogi-
sche Waldorf inzichten. Lees-, studie- en 
werkgroepen zullen hopelijk in de nabije 
toekomst gevormd worden zodat de school 
daadwerkelijk door de ouders gedragen kan 
worden. 
De school probeert middels workshops (bijv. 
schilderen, voeding en opvoeding) het bewust-
zijn van de ouders verder te ontwikkelen en 
zodoende inzicht in zichzelf en hun  kinderen 
te geven. De benodigde bewustzijnsontwikke-
ling geldt ook ten dele de kleuterjuffen die 
intuïtief wel voelen wat goed voor kinderen is 
maar dit niet altijd in passend pedagogisch 
handelen kunnen omzetten. Ook voor hen 
blijven trainingen en workshops van het 
allergrootste belang. Het IHF heeft de kleuter-
school financieel geholpen om deze workshops 
en trainingen, zowel voor leerkrachten als voor 
de ouders, ook daadwerkelijk mogelijk te 
maken.  
Benno Nijhuis

Wilt u de scholen in Vietnam steunen, dan kunt 
u uw bijdrage storten op de rekening 
van het IHF :  NL03 TRIO 0212 1950 50  o.v.v. 
7000709
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Zuid-Afrika
RAPHAELI WALDORF SCHOOL
Plettenberg Bay – South Afrika
Op een van de mooiste plekken op de Garden- 
Route in Zuid- Afrika ligt sinds januari 2019 de 
Raphaeli Waldorfschool. Boven op een heuvel met 
een mooi uitzicht op de Indische oceaan. Een 
school met 120 leerlingen en 10 leerkrachten. 
In 2009 startte deze Waldorfschool met behulp 
van Gabbeh Wellens. Zij startte de school als 
homescholing. Dit vond plaats in de gemeenschap 
Wittedrift in Plettenberg Bay. Sue Gurney  kwam  
van Roseway Waldorfschool in Kwazullu Nathal. 
Naast Sue kwam ook Yvette Worral als Euritmiste 
bij dit initiatief.  De school groeide snel. 

We zochten een grotere plek. Dit werd Leathem 
Farm bij Plettenberg Bay.  Dit werd dé plek voor de 
Raphaeli school. Op deze mooie plek  aan het 
einde van de Gardenroute voelen vele kinderen en 
leerkrachten zich helemaal thuis. 
In 2014 kreeg Raphaeli de waardering als een 
school in ontwikkeling door de Zuid-Afrikaanse 
Federatie voor Waldorfscholen. In 2016  kreeg de 
school de erkenning als volledig geregistreerde 
zelfstandige school.
Nu was het vinden van een eigen stuk grond de 
volgende opgave. Hiermee zouden we een 
volledige vrijeschool kunnen worden. In 2017 
kregen we van een weldoener een groot stuk land 
geschonken. Het was  een oude Olijfakker van 21 
hectare. Op het terrein stond een aantal bouwval-
lige gebouwtjes die voor verschillende functies 
misschien nog wel te gebruiken waren. In één 
konden we de klassen 1 en 2, en misschien 3 

huisvesten. In een ander de kleuterklassen. Zeker 
het verwijderen van het asbest en oude fabrieks-
ramen zouden kostbare klussen worden. 

Vanaf september 2018 waren we de eigenaar van 
het land. We kregen de zware opdracht om het 
vervallen terrein en de gebouwen in zo’n staat te 
brengen, dat we er een school zouden kunnen 
huisvesten. Iedereen die zich bij de school 
betrokken voelde heeft  zich voor 200% en met 
heel veel enthousiasme en meer ingezet om dit te 
realiseren. Na een zware zomervakantie is het 
gelukt om de school onder basale voorwaarden 
over te krijgen. Inclusief het verhuizen van de 
houten lokalen. Hierdoor konden we op 14 januari 
2019 aan de slag op Olive Hill. We  merken dat het 
goed is geweest om deze stap te hebben gezet.  
We merken ook hoeveel werk er nog gedaan moet 
worden. 
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Onze eerste zorg is om het team van leerkrachten 
weer voldoende energie en ondersteuning te 
geven. Daarnaast is er behoefte aan scholing van 
de leerkrachten. We willen graag dat de klasloka-
len wind- en waterdicht zijn voor de winter. De tijd 
begint wat te dringen.. Daarnaast is er natuurlijk 
de hal die nu nog toont als een grote schuur. We 
hebben veel dingen te doen  en te weinig 
middelen om de basale zaken nu voor de kinderen 

en de leerkrachten in orde te krijgen. We willen 
het vervoer voor onze township-kinderen mogelijk 
maken, we willen biologisch dynamisch gaan 
tuinieren.  Kortom een terrein dat ook werkelijk 
functioneel kan worden voor onze toekomstige 
leerlingen. 
 Hoe dan ook er is genoeg te doen om Raphaeli in 
een mooie volledige vrijeschool om te vormen. 
Wilmie Monk. ( leerkracht)
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Kenia
Kenia, Het verhaal van ISEI

In de winter van 2017 deed ik de ronde door 
Oost-Afrika langs de Waldorfprojecten die het IHF 
daar steunt. Een van die projecten is de Naretoi 
School in een Maasaistam in Selenkay, Kenia.  
Naretoi is eigenlijk een kleuterschool die zich bij 
gebrek aan een vervolgopleiding langzaam 
uitbreidt tot een lagere school. Als een kind groot 
genoeg is om van “huis” te gaan, en er een 
sponsor voor gevonden is, kan hij of zij naar de 
Rudolf Steiner School Mbagathi in Nairobi. Daar is 
bij de school een internaat. Maar de stap om de 
stam te verlaten is voor de meeste kinderen te 
groot.

Op de laatste avond, bij het kampvuur, bespraken 
we het geval van een sponsorkind dat na de 
vakantie niet terug naar school gekomen was. Er 
was  in de stam wel een meisje dat op een plaats 
op het internaat wachtte. Omdat wij de volgende 
dag terug naar Nairobi zouden gaan kwam het 
idee op om het meisje, Isei, mee te nemen en naar 
de school in Nairobi  te brengen.  De reis van 
Selenkay naar Nairobi is geen sinecure, dus dit 

was een buitenkans. Tot onze grote vreugde ging 
de sponsor van het meisje akkoord. Het was al 
donker toen we Isei en haar moeder van het plan 
vertelden. De volgende ochtend zouden we voor 
dag en dauw vertrekken. 
Daar stond ze klaar voor het hutje, in de wei bij de 
kamelen, waar ze met haar moeder en broertjes 
woont. Een koffer hoefde niet gepakt, de Maasai 
hebben nagenoeg geen bezit. Er ging nog wel een 
plastic zakje met wat vodden mee. Bij de Maasai 
geldt dat er geen verdriet of pijn getoond worden. 
Afscheid nemen was er dus niet bij. Isei, acht jaar 
oud, ging voor het eerst de wereld buiten het 
Maasaikamp in. Er ging ook nog een jongen van 
de stam mee om de weg te wijzen en als tolk. Lak-
ipa heeft de Rudolf Steiner School doorlopen, 
spreekt goed Engels, en ging op  zijn 16e nog 
twee jaar naar de Middelbare school voor een 
staatsdiploma. Hij verheugde zich om zijn oude 

school te bezoeken. 
Met een gecharterde auto reden we honderd 
kilometer door de savanne naar de grote weg. 
Vandaar met de bus. Isei kroop dicht tegen me 
aan. Ze gaf geen kik, maar bleek na een paar uur 
wel heel misselijk. Lakipa vroeg de chauffeur te 
stoppen, maar het was al te laat.  Gangpad vol 
gekotst. Maar Lakipa nam Isei mee naar buiten, 
liet haar achter de bosjes een plas doen, maakte 
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haar kleren weer in orde. De bus was inmiddels 
schoongemaakt. Daar gingen we weer, tot de bus 
pech kreeg. Iedereen eruit, de meesten kregen al 
gauw een lift van een andere bus. Na een tijd 
kregen ook wij een lift, van een andere maat-
schappij, met oorverdovende hiphop herrie door 
de speakers. Wij werden er zelf helemaal gek van. 
Isei, op mijn schoot, onderging alles gelaten.  In 
de taxi die we daarna namen moest ze weer 

spugen, maar daar maakt niemand zich hier druk 
over. 
Op het terrein van Mbagathi aangekomen, zagen 
we een paar meisjes uit haar stam, die buiten met 
de klas in een kring les hadden. Ze namen haar 
direct mee. En we hebben Isei niet meer gezien.  
Wel zag ik een jaar later haar rapport, op school 
heet ze Rebecca. Ze heeft grote achterstanden, 
maar doet aan alles dapper mee en uit alles blijkt 
dat ze het erg naar haar zin heeft.   
Twee jaar later reden we het Maasaikamp in 
Selenkay binnen. We stopten bij de wei met 
kamelen, waar een paar kinderen aan het spelen 
waren. Toen ik uit de jeep sprong, vloog een van 
de kinderen op me af en omklemde me stevig: 
Isei! Ze was duidelijk geëmotioneerd. Ze was zo 
blij dat ik haar destijds naar Mbagathi had 
gebracht! Ze had het er zo naar haar zin. De 

volgende twee dagen hing ze aan mijn arm als we 
de giraffen en bokken gingen kijken. Ze hing 
tegen me aan als we ergens zaten. Uit haar ogen 
straalde de dankbaarheid : dat haar leven zo 
veranderd is! Dat ze samen met leeftijdsgenootjes 
mag opgroeien, met jongens en meisjes met wie 
en van wie ze kan leren.   
Er is in de stam nog een meisje dat heel graag 
naar de grote school in Nairobi zou gaan:  Haar 
vriendinnetje Seleton , met wie ze is opgegroeid. 
Hun hutjes staan vlak naast elkaar…. 
Maar omdat 85 % van de leerlingen van Rudolf 
Steiner School Mbagathi geen of maar een klein 
beetje schoolgeld kunnen betalen, kunnen er 
voorlopig geen nieuwe leerlingen aangenomen 
worden. Het wachten is op financiële ondersteu-
ning van de school.        
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening 
van IHF : NL03 TRIO 0212 1950 50 o.v.v. code 
900093713
Voor meer informatie : 0612338778  of 
Reiny Jobse , reiny.jobse@internationaalhulp-
fonds.nl
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Kenia
KENIA 
De Rudolf Steiner School Mbagathi in Nairobi, 
Kenia bestaat dit jaar 30 jaar . Het was de eerste 
Waldorf school in Oost-Afrika. Met haar 330 
leerlingen is het ook de grootste school. De school 
is gelegen op een prachtig terrein met grote 
bomen, die de biologisch-dynamische groentetui-
nen beschermen tegen de felle zon. Hier wordt 
groente en fruit geteeld voor de maaltijden van de 
kinderen. Er zijn koeien en kippen. Aan de 
overkant van het pad is het hek van het National 
Park waar giraffen, neushoorns, nijlpaarden leven. 
En omdat er in die buurt wel eens leeuwen 

uitbreken, mag niemand na 7 uur ’s avonds te 
voet de poort uit. Er gaan geregeld schoolbussen 
die bezoekers naar een veilige wijk van Nairobi 
brengen.  
De school loopt van kleuterklassen tot en met de 
9e klas. Waarna de leerlingen een eindexamen 
doen, dat toegang geeft tot een verdere middelba-
re school opleiding. Omdat veel kinderen te ver 
van school wonen of geen ouders hebben die voor 
ze kunnen zorgen, woont bijna de helft van de 
leerlingen in het internaat van de school.  

In de school vinden ook de cursussen van de 
East-African Teacher Training plaats. Hier komen 
leraren vanuit de verre omtrek drie maal per jaar 
twee weken zich scholen tot Waldorfleraar. De 
opleiding duurt vier jaar. De uitstraling van de 
school is heel groot. Er is veel belangstelling 
vanuit de wat modernere reguliere scholen uit de 

omgeving. Die komen graag naar de conferenties 
om inspiratie op te doen. 
Die conferenties zijn van hoog niveau. Ik was in 
april op de vierdaagse Conferentie “Being in 
Movement” ter gelegenheid van de honderdste 
verjaardag van de Waldorfscholen en de 30ste 
verjaardag van de school zelf. Er waren zo’n 300 
leraren, afkomstig uit Kenia, Tanzania, Zanzibar, 
Oeganda, Zimbabwe, en ook gasten uit Europa en 
Amerika. 
Elke dag waren er twee workshops: kunstvakken 
of tuinbouw, en twee voordrachten. Ik was onder 
de indruk van de voordrachten: op een beeldende 
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manier werd vanuit het antroposofisch mensbeeld 
het onderwerp Beweging in al zijn facetten behan-
deld. Daarbij was er steeds aandacht voor de 
bijzondere taak die het onderwijs heeft in deze 
tijden van grote crisis. Hoe opvoeders de kinderen 
moeten helpen om de stap te maken om uit die 
crisis te komen. Juist door naar ze te luisteren en 
ze in vrijheid voor te bereiden op de nieuwe 
maatschappij, die zij moeten vormgeven. Na 
afloop werd in groepen van zo’n 25 mensen 
nabesproken. Het viel mij op dat bijna iedereen 
iets zinnigs te zeggen had over wat net verteld 
was. Voorbeelden werden aangedragen uit de 
klassen. Begrippen als Inspiratie, Imaginatie en 
Intuïtie zijn bekend . 
 Aan het eind van elke dag was er Beweging met 
alle aanwezigen tegelijk. Vanuit drie disciplines; 
gymnastiek, euritmie en Afrikaanse dans werden 
afzonderlijk dezelfde bewegingen gemaakt. Het 
verschil in beleving werd besproken. Wat een 
enthousiasme! 
De laatste dag was het Feest. In een gigantische 
tent kwamen naast de congresgangers genodig-
den, waaronder de Minister van Onderwijs en 
belangrijke bestuurders, ouders, en heel veel 
kinderen, in totaal zo’n achthonderd gasten om te 
kijken en luisteren naar allerlei voorstellingen, 
muziek, en heel veel dans. 
Als klapstuk een theaterstuk, waar zo’n honderd 
leerlingen en leraren aan meededen, gebaseerd op 
een oud Afrikaans verhaal. Met zang en dans, 
door de kinderen gemaakte decors. Toen de 
kinderen al zingend en dansend door de drie 
gangpaden weer afgingen lieten ze het publiek 
verpletterd achter. 
Complimenten voor een school-
gemeenschap die zo’n organisatie 
voor elkaar krijgt, en vier dagen 
lang al die mensen voorziet van 
twee heerlijke maaltijden en 
hapjes bij koffie en thee. De 
leerlingen van de hoogste klassen 
hadden daarbij een belangrijke 
rol. 
Het was een onvergetelijke 
conferentie. Voor zoveel mensen 
die elkaar uit de opleiding kennen 
was het een geslaagde reünie en 
er was ruimte en tijd genoeg om 
nieuwe contacten aan te gaan.    

De school mag dan gelden als een voorbeeld en 
inspiratie voor veel andere scholen, toch is de 
financiële situatie een voortdurende zorg. Bij de 
inwoners van de arme wijken rondom Mbagathi is 
de school erg populair. In veel gezinnen beheersen 
armoede, alcohol- en drugsverslaving, mishande-
ling en  honger het leven.  85 % van de kinderen 
komen uit gezinnen waar geen schoolgeld betaald 
kan worden. Soms komen kinderen zich zelf 
aanmelden, omdat ze geen thuis hebben of omdat 
er geen eten is. 
Wilt u deze prachtige school ondersteunen? 
De totale kosten voor een leerling zijn 66 euro per 
maand. We zijn op zoek naar donateurs, die zo’n 
bedrag of een deel daarvan willen betalen.

Reiny Jobse , portefeuillehouder Oost-Afrika

U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van 
IHF  :
 NL03 TRIO 0212 1950 50  o.v.v. code 100091236

Acht medewerkers van het Waldorf Kakuma 
Project uit Vluchtelingenkamp Kakuma kregen van 
de UNHCR toestemming om naar de conferentie 
in Nairobi te gaan.
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Peru
PERU 

Poppen en euritmieschoenen
In maart heb ik een reis door Peru gemaakt, een 
prachtig en kleurrijk en vriendelijk land.
Het was een mooie gelegenheid om te zien waar 
al die mooie producten , die ik op de markten en 
via de website verkoop gemaakt worden. In Lima 
heb ik een bezoek gebracht aan Daniel Y en zijn 
vrouw Chia. Ik kende hen tot nu toe alleen via de 
mail als ik een bestelling maakte voor sloffen en 
euritmieschoenen. Zij hebben een schoenenwinkel 
midden in het centrum. Daniël maakt, naast 
orthopedische schoenen, ook euritmieschoenen. 
De schoenen worden gemaakt van 100% natuur-
lijk materiaal ( leer en latex en katoen). Boven zijn 
winkel heeft hij de werkplaats waar drie vrouwen 
de euritmieschoenen in elkaar zetten. 

De bio katoenen zakjes, waar de schoenen in 
zitten, worden eveneens door deze vrouwen 
genaaid. Daniël en zijn vrouw zijn nauw betrokken 
bij de Waldorfscholen  en de Christengemeen-
schap in Lima.
In de  etalage staan vertaalde  boeken van Steiner 
en Zonnekind poppen. Toen ik de poppen zag, 
werd ik opslag verliefd op ze. Ze zijn prachtig en 
van 100% ecologisch materiaal gemaakt. Daniël 
vertelde mij dat ze gemaakt worden in de buurt 
van Cusco, in het dorp Andahuaylillas. Julio 
Herrera en Lucy Terrazas zijn in 2000 hier het 
project Q’war gestart. Bij dit project vinden 95 
vrouwen uit de wijde omgeving  van Andahuaylil-
las werk. 
Toen ik in Cusco was ben ik natuurlijk  op zoek 
gegaan naar dit project. Daar werd ik allerharte-
lijkst ontvangen door Julio en Lucy en rondgeleid 

door de verschillende werkplaatsen. Mooie 
sfeervolle ruimten met glas aan alle kanten en 
leemstuc muren. Aan lange tafels werken de 
vrouwen. De ene maakt alle benen voor de 
ledematen poppen en een andere breit de mooiste 
kleertjes van alpacawol. Zo hebben ze allemaal 
hun specialiteit in het proces van het poppen 
maken.

Op het terrein is ook een Waldorf peuter/kleuter-
klas. Hier kunnen de kinderen van de vrouwen 
naar toe als ze aan het werk zijn, maar ook 
kinderen uit het dorp komen hier naar school. De 
droom van Julio is om een Vrijeschool te starten, 
onderbouw en bovenbouw. Het terrein is er al en 
het huis (ecologisch leembouw) voor de leraren 
ook.
Mijn droom is om ook de poppen in Nederland te 
gaan verkopen en zo dit mooie project te steunen.
De vrouwen in Lima, die de euritmieschoenen 
maken, kunt u ook steunen door euritmieschoenen 
bij het IHF te kopen. Neem een kijkje op de site 
van het IHF.
Heeft u als winkel of school belangstelling, neem 
dan  gerust contact met mij op via markten@inter-
nationaalhulpfonds.nl
Ik hoop op advent-markten in het land deze 
poppen te verkopen. Graag verneem ik van de 
scholen wanneer ze een markt organiseren. Ik 
kom graag naar de markt. In Nijmegen en Alkmaar 
zal ik zeker zijn.

Stasja van Suchtelen
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Zuid-Afrika
Belevenissen van een oud-portefeuillehouder.

Van 2004 tot 2015 was ik, Truus Warrink,  
portefeuillehouder Afrika bij het IHF.
Naast het werk voor het IHF in Nederland 
waren voor mij de hoogtepunten de bezoeken 
aan de scholen in Zuid- en Oost- Afrika. 
Een aantal mensen die ik daar heb ontmoet zijn 
vrienden voor het leven geworden en sommige 
ontmoetingen na mijn IHF afscheid zijn zo 
bijzonder dat ik ze graag met jullie wil delen via 
de Rondbrief.

In februari van dit jaar kom ik vlakbij Kaapstad, 
Zoleka Kutshwa tegen. Ooit, in 2006 stonden 
we samen op een leeg stukje grond in de 
township Tembo Village. Niet helemaal leeg, 
want er stond een palmboom en onder die 
palmboom vertelde Zoleka haar droom:  ze 
wilde hier haar crèche en kleuterschool gaan 
bouwen. IKWEZI LOKUSA, rijzende ster. We 
hebben dit vastgelegd door een foto van ons 
beiden onder de palmboom te maken.
Zoleka had sinds 1999 een crèche in haar eigen 
huis met zoveel kinderen dat het huis bijna uit 
zijn voegen barstte. Haar eerste succes was dat 
ze in 2007 een bedrijf wist te charteren dat een 
hek om het terrein heen zette. Er kwam een 

bewaker en daardoor konden er geen shacks 
komen, want zodra er gewoond wordt op een 
plot, ook al is het illegaal, dan kan je er niet 
meer bouwen.
Zoleka is door het IHF, maar ook door vele 
andere organisaties geholpen. En nu is er al 
meer dan tien jaar Waldorf opvang voor 

kinderen van 0-7 jaar.  
En ja, als je elkaar dan weer tegenkomt op die 
plek bij de palmboom, een plek waar nu 
officieel 80 jonge kinderen dagelijks worden 
opgevangen en na schooltijd  onofficieel een 
grote groep oudere kinderen komt spelen, dan 
voel ik mij dankbaar.  Dankbaar dat ik een 
kleine schakel mocht zijn in dit geheel.
Maar nog dankbaarder dat na mijn afscheid bij 
het IHF onze werkrelatie van “aanvrager versus 
sponsor” is getransformeerd in een waardevolle 
vriendschap tussen Zoleka en mij..
Nog een ontmoeting dit voorjaar!
In Stellenbosch moest ik een boodschap doen 
in “Oom Samie se Winkel” een soort winkel 
van sinkel waar vooral voor toeristen allerlei 
nostalgische Zuid-Afrikaanse producten te 
koop zijn. 
Terwijl ik al zoekend door die overvolle winkel 
loop valt mijn oog opeens op een mand met 
poppen. Terwijl ik erlangs loop denk ik iets 
bekends te zien, maar tegelijkertijd denk ik dat 
dat niet waar kan zijn. Zijn dit die popjes die ik, 
om ze in Nederland te verkopen in 1993 
meenam van de Inkanyezi school? De school in 
de township Alexandra bij Johanneburg? In een 
mand met andere poppen? Te koop voor 
toeristen? Ik kon mijn ogen niet geloven maar 
het was waar! De Inkanyzi Rainbow poppen 
worden na 26 jaar nog steeds gemaakt. En ze 
zien er nog net zo mooi uit als in 1993, alleen 
een maatje kleiner. Ik maakte er foto’s van en 
zette die op Facebook. Er volgden bestellingen 
en zo vertrok ik 26 jaar later weer met een 
koffer vol popjes naar Nederland. De zeven 
kleuterklassen van de vrijeschool Raphaël in 
Almere hebben nu allemaal een Afrikaanse 
pop. En voor één klas was het wel heel bijzon-
der, want daar 
wordt nu nog 
gespeeld met 
een Inkanyezi 
pop uit 1993! 
Truus Warrink
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Namibië
Namibia. Boyd Kakonga

In het noorden van Namibia in de Caprivi strook 
zie je nog veel mensen op de oude wijze in een 
kraal wonen. Ze hebben een hut , verbouwen wat 
graan, dat is het zo’n beetje.  Zo woonde er ook 
een moeder met twee zonen. De vader was jong 
overleden, dus was er weinig voor de jongens. 
Ook geen middelbare school, die was te ver weg. 
Op een dag kwamen Duitse ontwikkelingswerkers, 
om bomen te planten. De jongens konden 
meedoen, om iets te leren. Een van de twee viel 
op bij een vrouw. Deze vrouw was bekend met de 
Vrijescholen en had op de heen weg naar het 
noorden de school in Windhoek bezocht en 
gehoord, dat ze een tuinman zochten om de 
schooltuin te ontwikkelen.

Ze nam hem mee naar Windhoek, 1200 km naar 
het zuiden. In de zelfde week kwam ik 10.000 km 
vanuit het noorden ook om de schooltuin op te 
zetten en biologie lessen te geven in klas 8 tot en 
met 13.
Op een avond liep ik even bij Boyd binnen. Hij was 
wiskunde aan het doen. Dat vond hij leuk; de 
jongens op school deden dat ook en hij begreep 
het wel. Heb je dan wat hulp nodig? vroeg ik. En 
zo gebeurde het dat hij met wat hulp, als autodi-
dact in twee jaar zijn eindexamen haalde! Wat 
nu?
“Als ik de raadsels in de ogen van de kinderen zie 
dan zou ik die graag willen oplossen”
Iemand, die niet in het keurslijf van de middelbare 

school heeft gezeten zou naar Kaapstad moeten, 
om een goede vrijeschool opleiding te doen…en 
als hij daar heen gaat zou hij eigenlijk met een 
euritmiste terug moeten komen ging het stiekem  
in mij om. Twee echte vrijeschool leraren voor de 
school, fantastisch zou dat zijn. En zo gebeurde.
Na twee jaar kwamen er  twee belangrijke 
berichten: ”Ik weet nu, dat ik voor mijn geboorte 
besloten heb om jou in dit leven te ontmoeten.”   
Het andere bericht. “Ik heb een vriendin. 

Ze zit niet bij mij op de opleiding wel in het zelfde 
jaar,  maar ze studeert euritmie!”
Vier en een half jaar later met donaties van IHF, 
vrienden en kennissen, stichting Helias, Iona 
Stichting, de school in Windhoek en Die Freunde 
der Erziehungskunst  gaat de nieuwe klassenle-
raar Boyd  van de vierde klas in Windhoek samen 
met zijn verloofde de euritmiste Samantha uit 
Kaapstad met twaalf jaar vrije school en vier en 
een half jaar euritmiestudie voor vakantie op weg 
naar het noorden waar zijn moeder woont in haar 
lemen hut, zonder elektra en water en contant 
geld, maar wel met een poikypan op het vuur met 
een pap van  granen.

Irene Storm, Portefeuillehouder Zuidelijk Afrika.
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ZIMBABWE 

KUFUNDA 
De Waldorf School in Kufunda Village, Zimbabwe  
groeit gestaag . In de vorige rOndbrief stond dat 
er grote behoefte is aan meer lokalen. Men is 
noodgedwongen alvast begonnen met de 
nieuwbouw.  Er wordt geheel duurzaam gebouwd. 
We hopen dat u kunt bijdragen aan het dichten 
van het begrotingstekort. Er is nog zo’n 8500 euro 
nodig. Alle kleine beetjes helpen ! 
U kunt uw bijdrage overmaken op het rekening-
nummer van het IHF . 
NL03 TRIO 0212 1950 50 o.v.v. code 10009261 

Zimbabwe
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Colombia
Zuid-Amerika, Colombia

Medellin
In Colombia gaat het licht van Waldorf 100 van 
school tot school rond. De kinderen ontvangen het 
licht feestelijk met een mooie ceremonie.   
Sinds 2018 geeft het IHF steun aan het schooliniti-
atief Pacha Mama in Medellin.

U kunt uw bijdrage overmaken op het rekening-
nummer van het IHF: NL03TRIO0212195050 m.v.v. 
Code 30092895
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Wat kunt u doen?
• U kunt donateur van het IHF worden voor een bedrag 
naar keuze. Per maand (minimaal 2.50 euro) of per jaar 
(minimaal 30 euro). U ontvangt dan twee maal per jaar 
de rOndbrief.
• U kunt een bijdrage storten voor een specifiek project 
(o.v.v. de code).
• Of voor de algemene middelen
• U kunt denken aan een legaat ten behoeve van het 
IHF.
• U kunt de Solidariteitsactie steunen door een bedrag 
te storten op onze rekening o.v.v. code 9370, Solida-
riteitsactie. Dit geld gaat naar het kinderfonds van 
de school van uw keuze. Hieraan is geen peetschap 
verbonden.
• U kunt peet worden en - voor langere tijd - het 
schoolgeld voor een kind betalen.  Het geld gaat naar 
de school. U ontvangt eenmaal per jaar de nieuwsbrief 
van de school.
N.B.1: Omdat niet iedereen het volledige schoolgeld 
kan betalen (de bedragen liggen tussen € 25 en € 100 
per maand) bestaat ook de mogelijkheid een peetschap 
met anderen te delen.
N.B.2: Geef altijd duidelijk aan voor hoeveel jaar u een 
peetschap wilt. In principe gaan we ervan uit dat u voor 
langere tijd peet wordt. Stoppen met een peetschap 
kan alleen door schriftelijke opzegging bij het secretari-
aat van het IHF.
N.B.3: Omdat het IHF een ANBI status heeft is er 
veel belasting voordeel als u periodiek doneert. 
Zie daarvoor onze website of de website van de 
overheid: www.belastingdienst.nl

Machtigingskaart

Stuur de ingevulde machtigingskaart in een gefrankeer-
de envelop naar:

Internationaal Hulpfonds
Guldenstraat 16
6532 RL Nijmegen

Wilt u de rOndbrief ook of alleen via e-mail 
ontvangen? laat het ons even weten via info@
internationaalhulpfonds.nl

Donaties via IDEAL 

Ga naar www.internationaalhulpfonds.nl. Klik op: 
Giften aan het IHF, dan kunt u uw bank kiezen en volgt 
het betaalmenu.

Giften aftrekbaar Wist u dat uw giften volledig aftrek-
baar zijn?. Het IHF heeft de ANBI status.

Contact Het IHF is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 09.00 - 17.00 uur. Bij geen gehoor kunt u de voice-
mail inspreken of een sms-bericht sturen. U wordt dan 
teruggebeld.

Kantooradministratie:
Annette van Soest
06 26972310 / 0492-322872
info@internationaalhulpfonds.nl
Financiële administratie:
Meriam van Herpen
06-40062918 / 024-78519872
mevanherpen@hotmail.nl

Kijk ook eens op onze website voor meer informatie 
over ons en 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-ma-
teriaal, 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
Triodos-bank : IBAN-code NL03 TRIO 0212 1950 50
Kamer van Koophandel 30167248

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 f.vanmaris@novalis.nl
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In de webwinkel en in de kraam op de markten waar het IHF staat zijn diverse produc-
ten te koop. 

Poppen: bruin, wit, groot, klein.
Gezinnetjes voor het poppenhuis

met opa en oma
Alle figuren voor de kerststal

Allerlei vingerpoppetjes
kunstkaarten

euritmietjes en sloffen van leer
in diverse tinten maten 28 t/m 45

Voor prijzen en bestellingen zie onze website 
www.internationaalhulpfonds.nl

Guldenstraat 16
6532 RL Nijmegen

Deze kaart in een voldoende gefrankeerde 
enveloppe sturen naar bovenstaand adres.
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Machtigingskaart
Dhr./Mw.: ……………………………….....................… E-mail: …………………………………………………..........…
Adres: ……………………………………………………................................. Tel.: ………………………………………
Postcode/Plaats:  ………………………………………………………………………………............................…………

Machtigt het IHF af te schrijven van bank/girorekening: .……………………………................……………..................…...

○Eenmalig ○per maand ○per kwartaal ○per half jaar ○per jaar
een bedrag van € ………….. (minimaal € 10) voor

○Een donateurschap (minimumbijdrage € 30 per jaar incl. de rOndbrief)

○Een door het IHF te bepalen project

○Voor project: …………………………………................in (land): ………………………........... code: ………......…….

○Het Solidariteitsfonds in: ………………………………………………………………........(land/school)

○Een (deel-)peetschap in: ………………………………………………………………........(land/school)

○Ik wil graag informatie ontvangen over het IHF (Het IHF jaarverslag vind u ook op www.internationaalhulpfonds.nl)

○Ik wil graag informatie ontvangen over een (deel-)peetschap

○Ik wil graag eenmaal gratis de rOndbrief ontvangen

Door een incassomachtiging blijven de transactiekosten zo laag mogelijk. U kunt uw machtiging te allen tijde intrekken door dit 
schriftelijk te melden aan het IHF en u kunt altijd binnen 56 dagen na afschrijving uw bank opdracht geven het bedrag terug te 
boeken op uw rekening.

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

Vrije School Pacha Mama, Colombia


