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De Stichting Internationaal Hulpfonds (IHF) is een
vrijwilligersorganisatie. Het IHF biedt steun aan
projecten buiten Nederland die vernieuwing van
opvoeding en onderwijs nastreven met de vrijeschool pedagogie als uitgangspunt. Over de hele
wereld slaan mensen de handen ineen om op de
vrijeschool pedagogie gebaseerde projecten op te
zetten. Met behulp van donateurs steunt het IHF
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
Kantooradministratie: Annette van Soest
T: 06 26972310/0492-322872
E: info@internationaalhulpfonds.nl.
Financiële administratie: Meriam van Herpen
T: 06-40062918 / 024-7851982
E: mevanherpen@hotmail.nl
Wilt u de rOndbrief liever digitaal ontvangen? Laat
het ons even weten via: info@internationaalhulpfonds.nl
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Van de redactie
2019: een jaar van verbinding
Het jubileumjaar loopt op zijn eind. We vierden de
100ste verjaardag van de Waldorfscholen. In alle
continenten waren conferenties en festivals waar
van vele omringende landen leraren, leerlingen,
oud-leerlingen en ouders bij elkaar kwamen
om dit heugelijke feit te vieren. In Colombia en
Nederland gingen leerlingen van school naar
school met als kostbare schat een bijenwaskaars
die groeide met ieder bezoek aan een school.
Rotterdamse leerlingen brachten de dikke kaars
binnen bij het Waldorf100 Festival in De Fabrique,
waar hij werd aangestoken door de kleindochter
van Emil Molt.
Op het internet verschenen er prachtige filmpjes,
die de enorme variëteit in culturen lieten zien.
Nooit eerder werd duidelijk hoe groot en
uitgebreid de Waldorfgemeenschap wereldwijd is.
De aanwas is ook nog nooit zo groot geweest als
de laatste jaren. Op de conferenties en festivals
ontmoetten de leraren elkaar en werden de
verbindingen aangehaald. En juist die contacten
en het besef dat je onderdeel uitmaakt van
die wereldwijde Waldorfgemeenschap geven
de moed om door te gaan, ook in moeilijke
omstandigheden. En zoals de portefeuillehouders
van het IHF keer op keer bij hun bezoeken
aan beginnende scholen ondervinden is dat
nog belangrijker dan geld. Als je weet dat een
piepklein klasje op een vulkaanhelling in Ecuador
binnen tien jaar uit kan groeien tot een school
met tien klassen in een prachtig stenen gebouw
geeft dat moed. En hoe inspirerend is het niet om
op Youtube een filmpje te zien waarop van ouders
in Irkutsk, Rusland een ruïne ombouwen tot een
vrijeschool.
Verheugend is dat met de groei van de
vrijescholen ook de belangstelling voor de
biologisch-dynamische landbouw en voor de
studie van antroposofie groeit.
Ook voor IHF was het een jubileumjaar. Al 40
jaar zijn vrijwilligers in Nederland bezig met
fondswerving voor nieuwe scholen in armere
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landen. In de loop der jaren is er in de wereld veel
veranderd. Dat zorgt ervoor dat we ons moeten
bezinnen op de prioriteiten van het fonds. De
laatste tijd zijn we ons bijvoorbeeld steeds meer
gaan toeleggen op de opleiding van leraren.
Over die veranderingen in de organisatie zullen
de donateurs volgend jaar nader geïnformeerd
worden.
Reiny Jobse

Van het bestuur
Vacature secretaris
Het IHF zoekt een nieuwe secretaris.
Komend voorjaar ben ik zes jaar in functie als
secretaris van het IHF. Mijn persoonlijke omstandigheden zijn de laatste maanden zodanig
veranderd dat ik heb besloten deze functie eerder
dan ik van plan was te verlaten. Daarom zoekt het
IHF een nieuwe secretaris.
De werkzaamheden bestaan uit:
Per jaar zes à zeven maal een bestuursvergadering, waar de drie leden van het bestuur gezamenlijk het beleid uitstippelen en vormgeven. Van
deze vergaderingen maakt de secretaris een kort
verslag.
Per jaar zes à zeven vergaderingen van bestuur en
portefeuillehouders samen, steeds op zaterdag, in
de kerk van de Christengemeenschap in Driebergen. Hiervoor maakt de secretaris van te voren de
agenda en na afloop een verslag.
In januari stelt de secretaris de tekst voor het
jaarverslag samen. Daarvoor worden de verslagen
van de portefeuillehouders gebruikt, aangevuld
met de algemene informatie over het jaarverloop
en de financiële gegevens van de penningmeester.
Alles bij elkaar vraagt het werk gemiddeld een
dagdeel per week. Nadere informatie is te
verkrijgen via
secretaris@internationaalhulpfonds.nl.

Gelukkig heeft Jan nog wel voor een hele goede
opvolgster gezorgd waar wij ook erg blij mee zijn.
Welkom Froukje van der Velde, we vinden het fijn
dat jij de portefeuille van Jan wil overnemen en
hebben er alle vertrouwen in dat deze, bij jou, in
goede handen is.
Bert Harms, onze penningmeester was tot nu toe
ook portefeuillehouder Zuid-Oost Azië en China.
Hij heeft ervoor gekozen door te gaan als
penningmeester en bestuurslid, en met ingang van
1 januari 2020 zijn portefeuille over te dragen aan
Max van der Made. We kennen Max al van zijn
werk voor de Camot Cogon School in de Filippijnen en van de artikelen, die hij daarover schreef.
Ook Max wensen wij een goede tijd bij het
Internationaal Hulpfonds. Max, je bent van harte
welkom.
Marion Beijer
Froukje van der Velde stelt zich voor:

Karin van Hulzen

Afscheid en Welkom
Op 9 november nemen wij afscheid van Jan Sint.
Jan heeft de portefeuille Brazilië met enthousiasme en deskundigheid gedurende 10 jaar beheerd.
Hij kon hierover vertellen met oog voor de
Braziliaan en zijn cultuur.
Wij gaan niet alleen een gewaardeerd mede-IHF
lid als persoon missen maar ook als meedenker,
initiatiefnemer, en vooral als vriend. Heel veel
dank Jan, het ga je goed.

Van peuter tot eindexamen scholier heb ik enorm
van de vrije school (in Den Haag) genoten. De
studie culturele antropologie wakkerde een
interesse aan in verschillende zienswijzen en
culturen, met de specialisatie in seksualiteit en
spiritualiteit. Daarnaast ben ik zzp’er op het
gebied van feminisme en ben ik muzikant.
Voor mijn master visuele antropologie maakte ik
een documentaire in Brazilië over ritueel, spiritualiteit en menstruatie. Hier kwam ik in contact met
een kleine Vrije School, en ontstond de wens om
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hen te helpen hun onderwijs voort te zetten. Ik
organiseerde hiervoor een benefiet waar ik optrad
met mijn band en kwam in contact met mijn
voorganger Jan Sint van het IHF.

Max van der Made stelt zich voor:

Zo leerde ik het IHF kennen en twee jaar later
kwam de vraag van Jan of ik interesse had om
daar aan bij te dragen. Na een aantal vergaderingen te hebben bijgewoond zag ik hoe de vrijwilligers bij het IHF ieder een enorm hart hebben en
geloof in de kinderen, leerkrachten en initiatieven
in alle delen van de wereld. Ook zag ik hoe ze de
cultuur van de specifieke landen respecteren en
vieren, en hoe antroposofie op allerlei verschillende manieren kan worden geïmplementeerd.
Dit was voor mij de doorslag om me in te zetten
voor het IHF en de scholen en kinderen die ze
steunt. Met mijn kennis van Brazilië, de cultuur,
taal, muziek verheug ik me enorm om te zien hoe
scholen in Brazilië antroposofie vorm geven, zich
laten inspireren en praktisch toepassen.
Mijn naam is Max van der Made (Amsterdam,
1950) en sinds een jaar draai ik mee in het IHF. Ik
werkte vele jaren op de Rudolf Steinerschool in
Leiden, waar ik het schoolmeestersvak leerde van
Paul Veltman. Ik ging toen naar de Adriaan Roland
Holstschool in Bergen, waar ik ook na mijn
pensionering nu nog een paar periodes Sterrenkunde geef. Daarnaast houd ik me bezig met de
opbouw van de stroom Vrij Groen, een vrije
agrarische vmbo-opleiding binnen het Clusiuscollege in Heerhugowaard. Mijn buitenland-ervaring
begon ooit bij de Stichting Helias; in Tsjechië en
Slowakije startten we met workshops en lezingen
voor studenten en ouders. Ruim tien jaar geleden
begon via de Pedagogische Sektion in Dornach
mijn begeleiding van de Gamot Cogon Waldorf
School op de Filippijnen, die inmiddels is uitgegroeid vanaf de kleuterklas tot en met de 12de
klas. Elders in dit blad vindt u een kort verslag van
deze school, die staat in een zeer arm gebied.
Doordat ik hierdoor vaak in Azië kom, werd mij
door Bert Harms gevraagd de portefeuille
Zuid-Oost Azië over te nemen. Ik hoop de
portefeuille net zo goed te beheren als mijn
voorganger en zal regelmatig verslag doen.

6

Mededeling van het bestuur
Het IHF steunt al veertig jaar, - u leest daarover
in dit nummer meer! -, wereldwijd scholen
en projecten die gebaseerd zijn op het
vrijeschoolonderwijs. Zij kan dit doen dankzij
uw donaties en de vrijwillige inzet van haar
medewerkers. Hierdoor draagt het IHF bij aan
de enorme groei van de vrijeschoolbeweging in
de wereld. Dit zullen we met uw steun ook in de
toekomst blijven doen.
Maar nieuwe tijden in een veranderende wereld
leiden tot andere vragen. En daarom willen we de
vorm van ons beleid wat aanpassen.
Zo willen we het beleid van peetschappen gaan
veranderen. Lopende peetschappen worden
voortgezet tot het kind van school gaat, maar
nieuwe peetschappen willen we niet meer
aangaan. We vinden dat niet meer passen in de
huidige tijd. We zijn dan ook gestopt met foto’s
van potentiële peetkinderen in de rOndbrief, zoals
u waarschijnlijk al gemerkt hebt.
In plaats van nieuwe peetschappen wordt een
schoolfonds gevormd, waarmee het schoolgeld
voor kansarme kinderen gegarandeerd kan
blijven. Ook andere noden kunnen daaruit worden
betaald.
Het studiefonds voor opleiding en bijscholing van
leerkrachten, bleek een groot succes te zijn. Het
blijft dan ook bestaan en we streven ernaar dit
fonds te versterken.
Verder gaan we meer aandacht schenken aan
nieuwe projectinitiatieven. Om daarvoor geld
vrij te maken willen we kritisch kijken of we een
aantal langlopende projecten nog verder moeten
blijven steunen.
U zult, als trouwe donateur, in het voorjaar van
2020 een brief van ons ontvangen met meer
uitleg over deze beleidsaanpassingen en wat dit
eventueel voor uw donatie betekent.
In de volgende rOndbrief zullen we ook meer in
detail terugkomen op onze beleidsvoornemens.
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Wel en wee

Inkanyezi Waldorf School
CEF Steiner School Zanzibar: CEF Zanzibar
Steiner School zoekt ervaren leerkrachten

In Memoriam
Op 5 oktober is Claartje Wijnbergh overleden. Zij
werd 95 jaar.
Claartje heeft veel betekend voor de Internatinale Vrijeschool gemeenschap. Zij was lange
tijd leerkracht aan de Geert Groote School te
Amsterdam. Daar richtte zij de eerste Tobias
School voor speciaal onderwijs op. In 1984 vertrok
zij naar Zuid-Afrika, waar ze zich vooral inzette
om ook voor zwarte kinderen vrijeschool onderwijs mogelijk te maken. Samen met Truus Geraets
richtte zij in 1987 op een zwerverskamp bij
Johannesburg, waar mensen in autowrakken
wonen, de Inkanyezi Waldorf School op. 30 jaar
later is de school met 360 leerlingen de grootste
Waldorf School in Zuid-Afrika. Haar zonnige
karakter en aanstekelijke enthousiasme hebben
veel kinderen en volwassenen in Afrika en in
Nederland geïnspireerd. Ook voor de portefeuillehouders van het IHF was zij een lichtend voorbeeld.
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Onze vrijeschool is gevestigd op het tropische
eiland Zanzibar (Tanzania, Oost-Afrika) in een
prachtig ruraal gebied dat vol staat met fruit- en
kruidenbomen. Met trots kunnen we zeggen dat
we al zeven jaar een krachtige en positieve basis
vormen voor 72 kinderen, van wie de meerderheid
in armoede leeft. Onze zes leerkrachten (allen van
Zanzibar of Pemba) hebben een training voor
vrijeschoolonderwijs gevolgd in Nairobi en zetten
zich elke dag in om de kinderen te voorzien van
inspirerend onderwijs. Om onze leerkrachten
hierin te ondersteunen, zijn we doorlopend op
zoek naar extra inspiratie en expertise op het
gebied van het vrijeschoolonderwijs.
Op dit moment zijn we op zoek naar Vrijeschool
leraren, die de Engelse taal vloeiend beheersen,
met ervaring op het gebied van :
1 . MUZIEKONDERWIJS
2. REKENONDERWIJS
3. REMEDIAL TEACHING
Wanneer: tussen februari en november 2020
Duur: tussen 3 en 6 weken (langer in overleg)
Voor meer informatie : zie onze website : www.
internationaalhulpfonds.nl
Of stuur een mail naar reiny.jobse@internationaalhulpfonds.nl

Sponsorloop klas 9 voor Kakuma
Dit jaar hebben onze zeven negende klassen geld
opgehaald voor het project Kakuma.
Op de atletiekbaan in het Kralingse Bos hebben de
leerlingen zo veel mogelijk rondjes gelopen. Ieder
gelopen rondje leverde geld op van sponsoren. De
sfeer was goed, al regende het af en toe wel. De
leerlingen waren extra gemotiveerd, omdat ze in
de week voorafgaande aan de sponsorloop van
Reiny Jobse een presentatie hadden gekregen
over hoe belangrijk het onderwijs is voor de
kinderen in het kamp. Op dit moment is nog
onduidelijk hoeveel geld er is opgehaald, maar als
we het net zo goed doen als vorig jaar wordt het
weer meer dan €7000,-!
Marieke Cooiman
Teamleider klas 9 RSC
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Waldorf 100
Asian Waldorf 100 viering
Van 5 tot 11 mei 2019 werd in Bangkok het
100-jarig bestaan van de Vrije scholen gevierd. In
de Panyotai School, waar dr. Panosot al een groot
aantal jaren de voortrekker is, was een grote
bijeenkomst. Uit alle landen in Azië kwamen
leraren naar Thailand. Namens het IHF bezocht ik
deze conferentie, omdat het een uitgelezen
moment was, om vele leraren uit “de portefeuille
Azië” te ontmoeten. De titel van de conferentie
luidde: “Deepening the understanding of the
foundations of Waldorf Education “. Gedurende de
conferentie waren er voordrachten en workshops,
goed geregeld door Die Freunde der Erziehungskunst, maar wat veel indruk op me heeft gemaakt
is, hoe de ouders, leraren en ook leerlingen van de
Panyotai school zich ingezet hebben om deze
bijeenkomst mogelijk te maken. Niet alleen moest
voor een paar honderd mensen onderdak
gevonden worden, maar je kon iedere dag
uitgebreid op de school eten.
Net voordat deze conferentie begon, was een
grote zaal naast de school opgeleverd, zo werd
ons verteld. Deze zaal is voor muziekonderwijs,
opvoeringen en toneelstukken en werd nu met
deze viering eigenlijk ingewijd. De conferentie
begon met een ontvangst door de leerlingen van
de Bovenbouw, die met hun muziekleraar
traditionele Thaise muziek hadden ingestudeerd.
Het was geweldig! Niet alleen spelen deze
leerlingen allerlei verschillende instrumenten,
zoals een soort gamba, bamboe klokkenspelen en

fluiten, maar ook waren ze allen gekleed in de

traditionele Thaise kledij. Heel indrukwekkend.
De voordrachten betroffen de pedagogische
impuls, die meer dan 100 jaar geleden begon,
maar tot op de dag van vandaag niets van haar
glans heeft verloren. Toen Rudolf Steiner bij de
totstandkoming van de eerste Freie Waldorfschule
zei, dat de intrede van deze pedagogie in de
wereld een “Festesakt der Weltenordnung” was,
had hij misschien voor ogen, wat voor een grote

sociale verdieping dit wereldwijd zou kunnen
betekenen.
De betekenis van deze woorden kwam onder
andere tot uiting in de voordrachten van Christoph
Wiechert en Nana Goebel, maar vooral ook in die
van dr. Panosot, die aanvankelijk begon als arts
voor kinderprostituees en misbruikte kinderen in
Bangkok. Na 10 jaar hard werken realiseerde hij
zich, dat hij dit fenomeen niet kon genezen als er
niet een gezonde opvoeding van de hele maatschappij plaats zou vinden. In 1998 stichtte hij de
Panyotai Waldorf School in Bangkok en is er
sindsdien de schoolarts. In zijn voordracht schetste
hij de ontwikkeling van de kinderen in Azië; hoe
het kind eigenlijk zou moeten binnentreden in de
realiteit van de omgeving, van land en volk, maar
in plaats daarvan soms de virtuele realiteit
voorgeschoteld krijgt. Hij gaf als voorbeeld een
groot warenhuis, dat als “catcher” voor de
kinderen van de consumenten de mogelijkheid
had, om –virtueel – dolfijnen te zien springen,
tijgers langs te zien lopen en zelfs een dinosaurus
te ontmoeten. Technisch is het uiterst knap en ook
allemaal mogelijk, maar jonge kinderen zitten in
“the virtual reality”.
Het antwoord hierop zoekt en vindt dr.Panosot in
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het sociale gebied. Hij liet op het terrein van de
school een theehuis/lunchroom bouwen en deze
wordt geheel door de schoolbevolking gerund,
door ouders en leerlingen samen. In alle vakken
vind je daardoor iets van deze impuls terug: in het
tuinbouwonderwijs bijvoorbeeld, waar een aantal
producten voor de winkel verbouwd worden, in de
economie les, waar op inkoop/verkoop ingegaan
kan worden, enz. De grootste –pedagogische
-winst echter vindt plaats in de praktijk van het
samenwerken, waar uiteindelijk de idee tot
werkelijkheid kan worden.
Uit de ontmoetingen met de leraren uit de
verschillende landen bleek hoe divers het aanbod
van Waldorf scholen is: zo waren er twee leraressen uit Siberië, één uit Tomsk en één uit Irkutsk,
beide kwamen van een volledige Waldorf school
met 12 klassen. Ik ontmoette leraren uit Vietnam,
Malaysia, South Korea, de Filippijnen, China, Hong
Kong, Japan en Indonesië. Ook uit India was een
grote delegatie gekomen. En zelfs waren er
collega’s uit Brazilië en Argentinië, die zich bij Azië
hadden aangesloten.
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De noden van al deze scholen zijn zeer verschillend, gemeenschappelijk echter is er steeds de
vraag naar opleiding van docenten.
U kunt zich voorstellen hoe uiterst veelzijdig de
avond was, waarop alle scholen zich in de grote
zaal presenteerden. Er was muziek en dans uit de
eigen cultuur en streek. Het was een rijke en bonte
viering van een jarige schoolbeweging.
Max van der Made

Europa Waldorf 100
De Waldorfschool viert haar honderdste
verjaardag.
Op verschillende momenten en op verschillende
momenten wordt er dit jaar binnen de vrijescholen
feest gevierd. Op 19 september was het immers
100 jaar geleden dat de eerste Waldorfschule in
Stuttgart haar deuren opende voor de kinderen.
Na veertien dagen intensief inhoudelijk werk
onder de bezielende leiding van Rudolf Steiner
traden de eerste vrijeschoolleraren voor hun
klassen. Emil Molt, directeur van de Waldorf-Astoria-sigarettenfabriek wilde na de eerste wereldoorlog een nieuwe school oprichten voor de
kinderen van de arbeiders die in zijn bedrijf
werkten. Hij wilde een nieuw onderwijsconcept
mogelijk maken zodat de kinderen hun eigen weg
in het leven beter zouden kunnen vinden.
Al snel startten in andere steden van Duitsland,
maar ook in het buitenland, de eerste Waldorfscholen. Groot-Brittannië, Nederland, de Verenigde
Staten, Zwitserland volgden in de eerste jaren na
1919. Nu, honderd jaar later, is de vrijeschoolbeweging over alle continenten verdeeld. Meer dan
1100 scholen in 80 landen mogen zich tot de
grote Waldorf-familie rekenen.
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Er zijn al veel festiviteiten geweest rondom dit
jubileum. Duitse vrijescholen vieren al maandenlang met allerlei acties. In Nederland werden al
meerdere feestelijkheden georganiseerd: de
scholen pakten uit met grootse manifestaties
zoals in de Doelen Rotterdam en Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Op 20 september was er dan voor
de leraren het grote Waldorf 100-festival in De
Fabrique in Maarssen. En in Dornach was er in juli
al een conferentie rondom de eerste lerarencursus.
Enkele IHF-portefeuillehouders waren er ook.

De Waldorfschule op de Uhlandshöhe in Stuttgart
Dornach in het kader van Waldorf 100.
Begin juli waren uit de verschillende continenten
veel vrijeschoolleraren bijeengekomen in Dornach
om samen met de Pedagogische Sectie de inhoud
van de eerste lerarencursussen samen door te
werken. Het werd een heel inspirerende bijeen-

komst. Er waren collega’s uit Nepal, Peru, Brazilië,
Afrika,…

Veel hartelijke ontmoetingen vonden plaats. Het
IHF mocht ook deelnemen: voor het Internationaal
Hulpfonds werd letterlijk ruimte en tijd gemaakt.
We hadden een stand in een exporuimte. Bij de
kraam werden veel spullen van de IHF-voorraad
verkocht. Er kwamen ook geïnteresseerde
collega’s uit scholen om informatie vragen. Met
enkele scholen zijn warme contacten gelegd. Wij
kregen de tijd voor een presentatie van 75
minuten over het internationale werk.

Duitse postzegel uit 2019 ter gelegenheid van
Waldorf 100.
Naast de gezamenlijke inhoudelijke verdieping
was er voldoende ruimte en tijd om elkaar te
ontmoeten. Het was voor het Internationaal
Hulpfonds een goede gelegenheid om samen met
Florian Oswald en Claus-Peter Röh in gesprek te
komen. Samen met de pedagogische sectie in
Dornach delen wij de missie dat we vrijescholen
over de hele wereld willen ondersteunen. De
gesprekken leverden mooie kansen voor samenwerking op.
Waldorf 100 in Maarssen
Op 20 september was het dan in Nederland zover.
De vrijeschoolleraren mochten in De Fabrique in
Maarsen ook hun feest vieren met zo’n 3000
collega’s. Een kleindochter van Emil Molt, 85 jaar,
zelf oud-leerlinge van de eerste Waldorf School
opende de bijeenkomst. Een bont gezelschap
oud-leerlingen uit alle sectoren van de samenleving droegen hun steentje bij. Olympisch kampioen snowboarden Nicolien Sauerbreij, wol-kunstenares Claudy Jongstra, directeur van
debatcentrum De Balie Yoeri Albrecht, tv-presentatrice Floortje Dessing, danseres Conchita Boon,
musicus Merlijn Twaalfhoven, schrijver Mark
Mieras en vele anderen.

Francis van Maris bracht het werk van het IHF
voor het voetlicht met enkele voorbeelden van
wat er met de IHF-steun gebeurt in de wereld. Het
was bijzonder dat we tijdens deze presentatie ook
collega’s mochten begroeten: Valeria van Monte
Azul in Brazilië en Mussa van de CEF Waldorfschool iin Zanzibar vertelden over hun werk daar.
Een bijzondere dag die het dubbele jubileum nog
meer glans gaf. Veertig jaar IHF en 100 jaar
Waldorf. Heel passend bij dit feest was het feit dat
Dolf van Aalderen, die aan de wieg van het
Internationaal Hulpfonds stond, ons een hart
onder de riem kwam steken door zijn aanwezigheid en zijn bemoedigende woorden.
Nicolien Sauerbreij en leraar Mussa
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Zuid-Afrika
Waldorf School Imhoff
Een aantal jaren geleden kocht Imhoff Waldorf
School een eigen stuk land van de Imhoff Farm.
Daarmee kon de huur-overeenkomst die de school
23 jaar geleden afsloot, beëindigd worden. De
verhuizing naar het eigen stuk land begon in
september 2019 . Alle bestaande houten klaslokalen zijn overgebracht naar het nieuwe land. In de
tweede week van oktober begint de basisschool
voor de laatste maanden van het schooljaar op het
nieuwe terrein. In de natuur tussen de bomen, een
unieke plek!

Het plan dat bestond om een mooi nieuw gebouw
neer te zetten waar ook de bovenbouw en de
eerste jaren voor beroepsonderwijs zouden
plaatsvinden gaat helaas niet door. Dat heeft te
maken met de kosten, maar ook met het lot van
de school. Hoewel de school al opgeklommen was
tot de 13e klas is er van de bovenbouw niets meer
over.
Vlak voordat de toenmalige 13e klas examen zou
moeten doen zijn ze door de gemeente uit het
gehuurde gebouw gezet. Die wilde de ruimte voor
brandweer doeleinden hebben. De 13e klassers
konden ondergebracht worden bij andere vrije
scholen, maar dat was natuurlijk rampzalig zo vlak
voor het examen. Andere scholen lagen tientallen
kilometers verderop. Dat heeft veel leerlingen uit
lagere klassen van de bovenbouw doen besluiten
meteen naar een andere school met voortgezet
onderwijs te gaan. Er was niet meteen een goed
gebouw voorhanden en de situatie was onduidelijk. Er bleven uiteindelijk te weinig leerlingen over,

zodat er besloten is om pas later weer met een
bovenbouw verder te gaan op het nieuwe terrein.
Imhoff in de nieuwe opzet begint met een
kleuterklas t/m de 7e klas. Iedere klas heeft een
eigen gebouwtje als een gezellig dorp in het bos.

De verhuizing heeft veel kosten met zich meegebracht en we zijn het IHF zeer dankbaar voor hun
bijdrage. Mede dankzij het IHF hebben we
waterleidingen kunnen aanleggen en het resterende bedrag zal gaan naar het financieren van
kindjes die gesponsord worden. Op het moment
zijn er twintig kinderen die worden ondersteund
(twee per klas), waarvan een aantal wordt
gesponsord vanuit het buitenland, en het grootste
gedeelte door de school zelf. We zijn daarom hard
op zoek naar donateurs, om de bouw van de
school af te ronden.
Ook hier komen veel van deze kinderen uit de
omliggende townships.
Help mee om onze school af te maken! Er was al
genoeg tegenslag in deze (de meest zuidelijk
gelegen) school in Afrika!
Wat we nog voor school nodig hebben:
Afronding toiletblokken, brandveilig maken van
een aantal klaslokalen, een kettingzaag om
laaghangende takken die potentieel gevaarlijk zijn
af te zagen, een watermeter en de huur van een
graafmachine om het sportveld egaal te krijgen
(er liggen veel grote rotsblokken).
Toiletblokken
€18.000
Brandveilig maken € 9.000
Kettingzaag
€ 780
Watermeter
€ 3000
Graafmachine
€27 x 12 uur
Marijke Holsboer en Irene Storm
U kunt doneren via het IHF
NL03 TRIO 0212 1950 50 m.v.v 10009205
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Zuid-Afrika
De School in McGregor
Het afgelopen jaar deden er verschillende
berichten over de vrije school in McGregor de
ronde.
Ik bericht u graag over de huidige stand van zaken
In het bergdorp McGregor is al lange tijd een
vrijeschool. De school begon in 1994 met een
kleuterklas, en groeide in de loop der jaren tot en
met de twaalfde klas. Ook het Breede Centre waar
vaker over bericht is in de rOndbrief ligt in dit
dorp. Het is ongeveer twee uur rijden van
Kaapstad.
Over de school werd verteld dat het niet langer
een vrijeschool kon zijn, omdat de docenten vooral
in de bovenbouw de principes van het vrijeschool
onderwijs niet meer gebruikten. Ze zijn aangesloten bij de staatsexamens en de lessen van de staat
worden ook gevolgd. Wel worden nog steeds
kunstvakken gegeven en drama zoals op de vrije
school gebruikelijk is.

Men hoopt dat de onderbouw in 2020 als nieuw
initiatief kan starten. De onderbouw zal dan de
Fountain Primary School gaan heten, en naar we
hopen weer een volwaardige vrijeschool onderbouw zijn.
De bovenbouw krijgt de naam McGregor College.

De docenten van de onderbouw staan volledig
open voor het vrijeschool onderwijs en worden
verder begeleid door leden van de federatie. Veel
klassen zijn dubbele klassen en het is bewonderenswaardig wat de docenten bereiken. De leraren
zien de school als hemel op aarde voor de
kinderen.
Voor de school is het heel belangrijk dat donateurs geld naar de school blijven overmaken. Het
is een gevoel van erkenning voor de leraren voor
al het werk dat ze doen.
Brian Grimley (mentor van de school)

De onderbouw daarentegen deed alles wat ze
konden om toch een vrijeschool te blijven.
De federatie van Vrijescholen in Zuid-Afrika heeft
besloten, dat de onderbouw opnieuw een
vrijeschool kon worden, als de bovenbouw en
onderbouw zich los van elkaar zouden maken en
de docenten weer een degelijke begeleiding
zouden krijgen op het gebied van het vrijeschool
onderwijs.
Op het moment wordt de schier onmogelijke
verstrengeling van beide uit elkaar gerafeld.
Omdat er ook veel financiële zaken uit elkaar
gehaald moet worden moet het allemaal ook
rechtsgeldig zijn.
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U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van
het IHF:
NL03 TRIO 0212 1950 50 m.v.v. code 10009212

Zuid-Afrika
Khayelitsha.
“Ukubona” is het geesteskind van Veronika
Nakanuku (geboren Zwipf), kunstzinnig therapeut
uit Duitsland. Na een jaar vrijwilligerswerk in
Khayelitsha besloot zij om Ukubona (het betekent
“te zien”) te initiëren. “Ik geloof dat elk kind de
mogelijkheid moet hebben om zich vrij en creatief
uit te drukken. Alleen basisschool-training zal onze
kinderen niet laten zien wat ze kunnen. Ukubona
wil helpen bij het creëren van veilige ruimtes waar
kinderen gewoon kunnen ‘zijn’.”
In 2014 begon Veronica in Khayelitsha aan de
Zenzeleni Primary school met het creëren van zo’n
veilige ruimte. Het werk werd in eerste instantie
gedaan op beschikbare plaatsen op de hele
school; in klaslokalen na school en in een kleine
opslagruimte tijdens de lessen. Momenteel is de
accommodatie voor het project een kleine smalle
container gelegen aan de achterkant van de
school.

Samen met Zuid-Afrikaanse collega’s heeft zij
daar een eigen pedagogische werkplaats opgezet.
Ukubona omvat drie verschillende manieren van
werken: de “open container”, “één-op-één
sessies” en verschillende projecten met de
kinderen of hele klassen.
In de “Open container” kunnen kinderen met

papier of klei werken, om hun zintuigen te leren
gebruiken. Door met kleuren te leren werken
kunnen ze hun eigen creativiteit verkennen. De
container wordt tijdens de pauzes meestal
bezocht door kinderen van de laagste drie klassen.
Soms komen ook leerlingen van hogere klassen.
“One-on-one Sessions” Er wordt met de leraren
overlegd wie hieraan mee mogen doen. Er worden
15 kinderen gekozen die het op dat moment het
meest nodig hebben. Gedurende een periode van
ten minste één jaar krijgen ze persoonlijk kunstzinnige therapie. Deze sessies vinden plaats
tijdens de lessen met kinderen uit bijna alle
klassen.
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van
het IHF : NL03 TRIO 0212 1950 50 m.v.v. code
10009206 (Ukubona)
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Zimbabwe
Cursus Antroposofie op Kufunda Village
School
Kufunda Village School is in 2012 opgericht niet
ver van Harare als onderdeel van een community
development, een Learning Village. Dat wil zeggen
dat de hele gemeenschap in ontwikkeling is.

Oost-Afrika af om de tuinlieden van de scholen
te leren hoe ze compost moeten maken en hoe
ze de droogte en de hitte de baas kunnen blijven.
Ze geven cursussen, waar ook de boeren uit de
omgeving aan mee kunnen doen.
Dit jaar viel de jonge school Kufunda de eer te
beurt om gastheer te zijn van de AAAT, de All
African Antroposophic Training voor de OostAfrikaanse landen, die dit jaar voor de tweede
keer gehouden werd. Dit keer onder leiding van
Michaela Glockner en Friedeman Schad.
De laatste week van augustus kwamen daarvoor
115 deelnemers uit zeven Afrikaanse landen
bijeen om antroposofie te bestuderen. Er waren
workshops voor artsen, voor verpleegsters en
verloskundigen, voor boeren, voor leraren, en
voor mensen met interesse in de economische
ontwikkeling. Er was een vertelcursus, een
jaarfeestencursus. Daarnaast was er elke dag
euritmie, meditatie, natuurobservatie en studie
van boeken van Steiner.

Iedereen is daarom ook bij de groei van de school
betrokken.
Jaar na jaar groeit de school steeds met de bouw
van een nieuw lokaal. Rond de school zijn met
behulp van Anne en Rolf Bucher, uit Duitsland,
biologisch-dynamische tuinen aangelegd. Zij
reizen in winter en voorjaar de scholen van
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Getuige de reacties van de cursisten is er veel
behoefte aan een verdiepingscursus als deze.
Volgend jaar zal de cursus gehouden worden in
Tanzania.
Reiny Jobse

Zimbabwe
Zimbabwe, Kufunda School
IHF besteedt steeds meer geld aan de opleiding
van Waldorf-leraren. Zo financiert zij ook de
opleiding van een van de leraren aan de Kufunda
School in Zimbabwe. Deze bedankbrief werd ons
gestuurd.
Waldorf-leraar worden.
Het behalen van mijn leraarsdiploma was een
grote prestatie voor me. Ik wist toen nog niet dat
het lot grotere bedoelingen met mij had. Toen ik
om economische redenen Zimbabwe verliet voor
Zuid-Afrika riep Waldorf mij.
Ik kreeg een baan aan de Hermanus Waldorf
School in de Kaapprovincie. Daar had ik twee
excellente mentoren, Louise Oberholzer en
Marrian Penfold, die me inzicht gaven in de
methodologie van het Waldorf-onderwijs. Toen de
situatie in Zimbabwe verbeterde ging ik terug en
vond een baan aan een door Waldorf geïnspireerde school. Ik voelde me ongedekt, nerveus en
onzeker over wat ik met de kinderen moest doen.
Af en toe kwamen er buitenlandse bezoekers met
eigen adviezen en individuele inzichten, vaak
tegengesteld aan wat ik van mijn Zuid-Afrikaanse
mentoren had geleerd. Ik voelde me als de takken
van een boom heen en weer gezwiept door de
wind. Het opvolgen van de adviezen zorgde ervoor
dat ik steeds meer in de war raakte en mijn
zelfvertrouwen als leraar verloor. Als er bezoekers
waren was ik bang voor hun vaak demoraliserende commentaar.
Vorig jaar meldde ik me aan bij de East African
Teacher Training in Kenia. Het programma maakt
mogelijk het hele jaar aan het werk te blijven, en
drie maal per jaar in de vakanties de cursus te
volgen.
Deze training is door God gezonden. Ik werd weer
enthousiast voor het lesgeven.
Ik voel me nu trots, zelfverzekerd en geïnformeerd.
Ik snap nu waarom we bepaalde dingen doen op
een bepaalde manier. Ik krijg steeds meer grip op
mijn werk en kan uitleggen waarom we doen wat
we in de Waldorf school doen. Ik voel nu dat ik bij
de Waldorf-beweging hoor en kan dat verbinden

met mijn dagelijks leven. Het aspect van in- en
uitademen helpt me rust te nemen in mijn
lesgeven De samenhang met de natuur en de
individuele verschillen tussen de temperamenten
helpen me de kinderen als individuen te zien. Ik
ben dankbaar voor hun individuele gaven. Ik ben
rijper geworden als leraar en ik heb meer zelfbewustzijn gekregen, en meer onafhankelijkheid en
autoriteit in mijn werk. Ik ben nu een betere leraar,
goed geïnformeerd, verantwoordelijk, empathisch
en zorgzaam. Ik realiseer me ook dat leren nooit
stopt. Daarom ben ik steeds meer aan het lezen
over de grondlegger van deze verbazingwekkende
beweging, Rudolf Steiner. Ik verbaas me over
hoeveel waarheid er zit in wat hij zolang geleden
heeft gezegd. Het meeste wat hij heeft gezegd
manifesteert zich nu.

Deze training heeft deuren geopend voor mij in
andere sferen, zoals de biologisch-dynamische
landbouw. Ik zal eeuwig dankbaar blijven voor de
kans die ik heb gekregen om deze training te
doen.
Elisabeth Madanire
Wilt u ook de opleiding van Waldorf-leraren
steunen? Stort uw bijdrage dan op: IHF NL03
TRIO 0212 1950 50 ovv studiefonds,( als u dat wilt
met het land / portefeuille erbij.)
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Kenia
Kenia, Naretoi
Drie maanden werken Angela en Anne Machiel
,--tot voor kort nog leraren op een Vrijeschool in
Zutphen,-- op de Naretoi school, in Maasailand
Selengei, in Kenia. Een van de leerkrachten van de
school, Grace, studeert dit jaar af aan de vierjarige
lerarenopleiding van de East African (Waldorf)
Teacher Training in Nairobi. Het IHF betaalde haar
opleiding en was sinds de oprichting betrokken bij
de school.
Maar er moet nog veel gebeuren voor het een
echte school is. Hieronder een impressie van
Angela :
NARETOI
Ewudo enkakanye, eshomo enkewuarrie,
Niserianana pookii, naserian sii nanu.
Morning has come, night is away,
All you are fine, also to me.
Asubuhi imeingia, usiku umetoweka,
Kila mtu mzima, mimi pia mzima.
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De kleuterjuf zingt het ochtendliedje in de kring
in drie verschillende talen: in Maasai (de moedertaal van de kinderen), in het Engels (de officiële
voertaal) en in het Kiswahili (de Keniaanse
voertaal).
Met het naar school gaan krijgen de kleuters er
meteen twee vreemde talen bij. In beide vreemde
talen leren ze ook lezen en schrijven. Een enorme
opgave voor de kinderen en hun leerkrachten!
Het streven is om een gesubsidieerde school te
worden. Dan kunnen de leerkrachten een
acceptabel inkomen verdienen. Nu de erkenning
nog niet rond is, zijn de salarissen afhankelijk van
de ouderbijdragen. In tijden van droogte, er is al
jarenlang veel te weinig regen gevallen, kunnen
veel ouders die bijdrage niet opbrengen. Het vee
vindt te weinig gras, geeft daardoor geen melk, en
de inkomsten stagneren.
We zijn nu vijf weken in Kenia en stapje voor
stapje proberen we de armoedige aankleding en
uitstraling van de Naretoi school te verbeteren. De
leerkrachten zijn zonder uitzondering van goede
wil. Twee van hen lopen dagelijks acht kilometer
naar school en weer acht kilometer naar huis. Ze
gaan leuk met de kinderen om, hebben plezier in
hun werk en ze klagen niet over het gebrek aan
schoolmateriaal. Ze zijn als kinderen zo blij met de
mooie spullen die we vanuit Nederland meegekregen hebben en willen er graag meteen mee aan
het werk.

Aan ons de opgave om ze eerst vertrouwd te
maken met de rekenrekjes, de bijenwas en het
transparantpapier.

hun kale hoofdje aanbieden om er een aai over te
geven) maken dat we iedere dag met veel plezier
onze kleine voettocht door de bushfield naar de

De Maasai zijn oorspronkelijk nomaden. Met hun
vee trokken zij van het ene groene gebied naar
het andere, altijd op zoek naar voldoende gras. Ze
bouwden hutten die even gemakkelijk weer
verlaten werden als de omstandigheden hen
dwongen verder te trekken. Dat ‘niet-omkijken-maar-verdergaan’ zit als principe diep
geworteld in de leefwijze van de Maasai. Het
betekent dat er niet veel waarde wordt gehecht
aan blijvende zaken. Dat heeft als gevolg dat er
weinig aandacht wordt besteed aan een mooi
verzorgde omgeving. De mensen zijn praktisch
ingesteld en leven bij de dag.
Naast dat we ons hebben gericht op: zorg voor
meubilair, aankleding en gebruik van schoolmateriaal werken we ook basaal aan belangrijke
didactische en methodische uitgangspunten
zoals: uitgaan van een geheel, kunstzinnige
verwerking, motiverend aanspreken. We hebben
dat samengevat in: ‘working with head, heart and
hand.
Een mooie, maar intensieve opgave, waarbij kleine
successen en frustraties hand in hand gaan.
De vrolijke snoetjes van blije kinderen die je
allemaal wel drie maal een hand komen geven (of

Naretoi School maken!
Anne en Angela Machiel
Er is dus nog veel materiaal nodig. U kunt uw
bijdrage overmaken op de rekening van het IHF :
NL03 TRIO 0212 1950 50 m.v.v. code 10009242
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Zanzibar
CEF Rudolf Steiner School
Op de Rudolf Steiner School Zanzibar zitten
jongens en meisjes bij elkaar in de klas. Dat is
een unicum op dit eiland. Op de reguliere scholen
wordt er gescheiden les gegeven in klassen van
60 tot 100 leerlingen. Het belangrijkste daar zijn
de Koranlessen. Op de Steinerschool mogen de
leraren zelf de lessen religie geven

Voor de lunch mag je zomaar een enorme
avocado uitlepelen. Dat wordt weer smullen.

De meeste kinderen komen uit heel arme
gezinnen. Als er al geld is om een kind naar school
te laten gaan de jongens altijd voor.
Het onderwijs op de Rudolf Steiner School op
Zanzibar begint altijd bij de ervaring. Wat dat
betreft werkt de omgeving van de school een
stevige hand mee. Wat is er spannender dan
biologieles aan het strand?

Op het terrein van de school is er ook veel te
beleven. Je kunt er in de bosjes spelen, de eieren
van de kippen rapen, kijken of de bijen al honing
hebben gemaakt, en met elkaar de tros bananen
naar binnen slepen.

We zoeken nog ervaren leerkrachten
voor tijdelijke ondersteuning. (zie de
advertentie op p8.)
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Wilt u het mogelijk maken dat er nog meer arme
kinderen naar deze
Vrije school gaan ? Maakt u dan een bijdrage over
op de rekening van het IHF: NL03 TRIO 0212 1950
50 m.v.v. code 10009244.

Natuurkundeles, proef met een ballon
Een jonge imker in opleiding

Tekenen met een spiegel
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Nepal
Himalaya Waldorfschool, Kathmandu, Nepal

De Himalaya Waldorfschool is gestart in januari
2019. Het initiatief voor deze school kwam van
een groep ouders en leerkrachten die eerst
verbonden waren aan de Tashi-Waldorfschool in
Kathmandu. Zoals in de vorige rOndbrief vermeld,
kwamen er bepaalde misstanden aan het licht en
het lukte niet om die binnen de school zelf op te
lossen. Daarom heeft deze groep besloten zich
terug te trekken en een nieuwe school op te
richten. Want dat het vrijeschoolonderwijs de
kinderen van Nepal veel te bieden heeft, daarvan
waren zij allen overtuigd. Omdat het ging om een
reeds bestaande groep leerlingen die al onderwijs
genoten, was het belangrijk om snel een andere
oplossing te vinden, zodat de kinderen naar
school konden blijven gaan. De groep ouders heeft
héél hard gewerkt om een geschikte plek te
vinden waar gebouwd kon worden én om een
licentie te krijgen. De school ligt in het noorden
van de stad, maar dichtbij een ringweg, zodat hij
goed bereikbaar is; tevens dichtbij de uitlopers
van de Himalaya, zodat ook natuur in de buurt is.
Zo was er al wel grond, maar nog geen gebouw.

De kinderen kregen les in tenten. Maar ook in
Nepal is het in januari en februari nog koud. Dus
met mutsen op en warme kleding en vooral door
veel te bewegen hielden ze zich warm. In de
pauzes kon iedereen zich opwarmen aan het vuur.

En toen met de bouw gestart werd, hielpen de
kinderen mee met sjouwen en bouwen!
In deze omstandigheden deden de leraren vol
toewijding hun werk. Veel lessen werden ook
buiten gegeven, als het maar even kon. In het
voorjaar werd Holi, het Hindoeïstische kleurenfeest, uitbundig en vreugdevol gevierd. Want niet
alleen werd het toen weer warmer, maar ook het
gebouw kon spoedig daarna betrokken worden, zij
het dat nog lang niet alles al af was.

De Himalaya Waldorfschool heeft als doel, dat het
vrijeschoolonderwijs geworteld is in de Nepalese
cultuur en dat deel uit maakt van de (kleine)
vrijeschoolbeweging die er al is binnen Nepal. Er
is contact met de andere vier vrijescholen in Nepal
en gezamenlijk wordt gewerkt aan een Nepalees
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vrijeschoolleerplan. De voertaal is dan ook
Nepalees; wel wordt Engels als vakles gegeven.
De kinderen komen veelal uit arme gezinnen of uit
een weeshuis, maar er zijn ook enkele kinderen uit
gezinnen met hoger opgeleide ouders. Het zijn
ook deze ouders die het voortouw hebben
genomen bij dit initiatief. Maar het is hun
uitdrukkelijke wens dat de school er is voor zowel
deze kinderen uit kansarme situaties én voor
kinderen uit de meer welgestelde kringen. Zodat
het gewoon wordt dat zij met elkaar samen leren
en opgroeien.

Het uiteindelijke doel is om als school financieel
zelfstandig te zijn. Het streven is om dat in enkele
jaren te bereiken. Maar de hulp van buitenaf die
nu gevraagd wordt, is noodzakelijk als investering
om verder te kunnen.
Dragen jullie je steentje bij om deze school een

financieel fundament te geven?
Anselma Remmers, portefeuillehouder West- Azië
Bijdragen kunnen worden overgemaakt aan:
Internationaal Hulpfonds,
NL03 TRIO 0212 1950 50 o.v.v. Himalaya , Code
60009371

Inmiddels (ten tijde van dit schrijven, aug. 2019)
is het gebouw zo goed als klaar. Maar er moet
nog veel afgewerkt worden en er moet nog
meubilair bij komen. Ook leermiddelen en boeken
zijn nog nodig. En de leraren hebben behoefte aan
meer begeleiding en opleiding.
Tot nog toe hebben twee ouders veel eigen geld in
dit initiatief gestoken en één van hen heeft grote
leningen gedaan vanuit zijn bedrijf voor Himalaya-trekkings, om te kunnen bouwen.
Wat er nu nodig is, is geld om deze schulden te
kunnen aflossen, de benodigde materialen aan te
schaffen en te voorzien in de lerarensalarissen
tijdens deze startfase.
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Zuid-Afrika
Zuid-Afrika, Khanyisia

Als je in Afrika geboren wordt en je bent een
beetje anders dan de meeste mensen wordt het
leven niet makkelijker. De gemiddelde school
klassen bestaan uit 70 of meer leerlingen en lang
niet alle leraren zijn opgeleid tot leraar. Speciaal
onderwijs is heel schaars. Vaak is het een privé
initiatief van een ouder en daardoor wordt het
onderwijs ook niet goedkoper.
In het hart van Plumstead in het Zuiden van

zes klassen krijgen daar les van zes leraren. Zeer
toegewijde leraren, die precies weten waar iedere
leerling aan toe is in zijn of haar ontwikkeling.
Er zijn drie onderbouw klassen, ieder met twaalf
leerlingen en drie bovenbouw klassen met ieder
vijftien leerlingen. Veel praktische lessen worden
er gegeven. In de onderbouw tuinbouw, houtbewerking en euritmie. De houtbewerking is een
voorloper voor de bovenbouw waar het vak
uitgebreid wordt, zodat de leerlingen leren om van

alles te maken en te repareren en te bouwen. De
tuinbouw wordt landbouw, zodat leerlingen
makkelijker werk kunnen vinden door hun bredere
opleiding. Ook krijgen ze naailessen en leren ze de

Kaapstad achter de leraren-opleiding voor
vrijeschool-onderwijs ligt een kleine school
verborgen. Eén en tachtig leerlingen verdeeld over
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fijne kneepjes van de horeca. Deze vakken passen
goed in hun belevingswereld en dat bevordert
later de mogelijkheid voor het vinden van een
baan. Zo wordt hun horizon gaandeweg verbreed.
De leerlingen komen overal vandaan. Uit hele rijke
wijken van Kaapstad maar ook uit de armste
sloppenwijken. Ze komen met taxi of busje omdat
alleen reizen te gevaarlijk voor ze is.

Maar het geld is ook nodig om een nieuw lokaal
te bouwen, of om nieuwe computers te kopen.
Irene Storm
Mocht u iets voor deze leerlingen willen doen, dan
kunt u geld overmaken naar de rekening van het
IHF : NL03 TRIO 0212 1950 50 m.v.v. code
10009226 Khanyisa

De leerlingen worden zoveel mogelijk meegenomen op allerlei excursies. Het zien van de dingen
is voor hun veel makkelijker om op te nemen dan
het praten er over.
Uiteraard moeten die uitstapjes betaald worden.
Er worden voor en door de leerlingen acties
gehouden om geld in te zamelen, omdat mogelijk
te maken.
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Filippijnen
Oost-Azië
De Gamot Cogon Waldorf School, Filippijnen.
Over een twee kilometer lange weg van betonplaten rijd je vanuit het slaperige stadje Zarraga het
platteland in. Links en rechts rijstvelden, daar een
modderige karbouw met een wit kraanvogeltje op
de rug en af en toe een gehucht van bamboe
huisjes. Dan een boomstam met de letters
GAMOT COGON SCHOOL erop, je slaat linksaf en
honderd meter verder over een hobbelig weggetje
staat een bamboe hek. Achter dit hek - je gelooft
je ogen niet - nette paden, heggetjes met borders
met bloemen, kleine gebouwtjes waaruit kinderstemmen klinken, ze zingen! Verderop klinkt
blokfluitmuziek, je loopt langs een administratiegebouwtje waar de Filippijnse vlag wappert, witte
duiven scharrelen op de grond. De bocht om, links
een groentetuintje, rechts sporten jongens en
meiden van een hogere klas op een betonnen
sportveld in de brandende zon. Voor ons een
groter gebouw van twee verdiepingen, er klinkt
vioolmuziek.

De Gamot Cogon school bestaat nu zo’n twaalf
jaar, waarvan ik de laatste acht jaar de begeleiding verzorg. Het begon ooit met vier leerlingen

als een ouder-initiatief van Jim Sharman en zijn
vrouw Tesa Jalandoni voor hun eigen kind.
Spoedig echter kwamen ook kinderen uit het nabij
gelegen gehucht met de bamboe huisjes kijken
(de barangay) en hun ouders meldden hun
kinderen aan. De school groeide snel, niet alleen
met de arme kinderen uit de local community,
maar ook werd in de stad bekend, dat er ergens
een school was met muziek en tekenen en kleuren
en zingen! Als je de keuze hebt uit een State
School in de stad met soms meer dan 40 kinderen
in een klas en deze private school midden in de
natuur, dan hoef je niet lang na te denken. Zij het
dan dat deze school wel een aparte achtergrond
had; in het begin was het een Waldorf-inspired
school. Na jaarlijkse cursussen voor de leraren,
teacher trainingen, begeleiding en veel studie kun
je nu echt van een Waldorf School spreken. Het
uitgangspunt blijft echter steeds van kracht: door
vanuit een gezond makend curriculum kinderen
van kleuter tot klas 12 op te voeden en zoals the
Mission Statement vermeldt:…”to become a
healing social force that works outward to build
community and renew society.”…
Zo kwamen dan ook kinderen op de school vanuit
de stad. Ze worden gebracht met de auto, met de
tricycle en enkele jaren geleden regelden een
aantal ouders zelf een kleine schoolbus. De
verhouding arm/rijk veranderde en er kwamen
meer leerlingen uit gegoede gezinnen. Voor de
inkomsten en het in bedrijf houden van de school
is dat van groot belang, immers de ouders uit de
barangay kunnen soms met moeite het schoolgeld
opbrengen. Toch is het Jim in de loop der jaren
gelukt om met behulp van fondsen en schenkingen een volledige school tot en met de 12de klas
op te richten.
De groei van de school is enorm geweest. Op dit
moment zijn er 285 leerlingen en sinds er in de
stad een peuterzaaltje is gestart stromen de
aanmeldingen voor de kleuterklas binnen. Er staan
nu ruim 50 kinderen op de wachtlijst. Het
probleem is dus nu ook een ruimtelijk probleem:
kan de school naast de bestaande twee kleuterklassen nog een derde openen? En die twee
kleuterklassen zijn de oudste lokaaltjes, waarmee
de school ooit begon. Zij zijn zo langzamerhand
aan renovatie en vernieuwing toe. Ze liggen op
het laagste punt in het gebied naast de rivier, die
regelmatig overstroomt. Ook het vinden van
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leraren is een voortdurende zorg. De eigen
lerarenopleiding is daarbij een goede ondersteuning. Met de Adriaan Roland Holstschool in
Bergen NH is een zuster-project gestart. Verschillende leraren uit Bergen zijn in hun zomervakantie
naar de Filippijnen gereisd en hebben in de
Bovenbouw een periode gegeven.
Wensen en dromen voor de toekomst? Tja, te veel
om op te noemen. Toch maar een paar: naast die
nieuwe derde kleuterklas een Handenarbeidlokaal.
Gereedschap. Een Natuur- en Scheikundelokaal.
Een dak boven het basketbalveld tegen de
brandende zon…..maar bovenal: gelukkige
Filippijnse kinderen, die een mooie en vruchtbare
schooltijd hebben, die hen in staat zal stellen
betekenisvol voor hun omgeving te zijn.
Max van der Made
U kunt uw bijdrage overmaken op Internationaal
Hulp Fonds
NL03 TRIO 0212 1950 50 mvv code 60009364
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Haïti
DRAMATISCHE SITUATIE in Haïti.
De laatste weken bereikten ons vanuit Torbeck op
Haïti dramatische berichten. Het heeft enige tijd
geduurd voor wij contact kregen met de mensen
van L’Ecole du Village. Er was geen elektriciteit,
geen toegang tot telefoon en internet. Communicatie met Europa was daardoor onmogelijk.

Oproep om steun voor de opbouw van een nieuw,
eigen atelier op het schoolterrein. Dit geld maken
wij over naar de Franse bankrekening van de
stichting ter ondersteuning van de school omwille
van de torenhoge inflatie op Haïti.
Francis van Maris
U kunt uw bijdrage overmaken op Internationaal
Hulp Fonds NL03 TRIO 0212 1950 50 mvv code
30092893

Sinds juli 2018, toen de opstanden tegen de
regering van president Moïse begonnen, is de situatie met de dag verslechterd. De prijzen zijn
enorm gestegen. Op veel plaatsen werden
wegblokkades opgericht, vaak was er geen
brandstof te krijgen. De economie en het normale
leven in het land liggen plat. De prijzen in het land
zijn vertienvoudigd. Het nieuwe schooljaar zou
begin september 2019 starten. Dat lukte niet; tot
10 november (datum van dit schrijven) is het niet
mogelijk gebleken om de school te openen. Het is
te onveilig in het land; chaos en honger beheersen het dagelijkse leven.
Het openbare leven is zo goed als stilgevallen. De
school dus ook. Het liefste willen de leerkrachten
zo gauw mogelijk weer met de kinderen aan de
slag. Gelukkig hebben zij wat hun schoolgebouw
betreft op dit moment alles redelijk op orde.
Alleen ontstaat er met de crisis-situatie een nieuw
probleem rondom het meubelatelier.
Op school kunnen de kinderen die naar het
“Atelier de René” gaan, een beroep leren. Zo
kunnen zij zichzelf later zelfstandig maken in het
leven; daarnaast is dit atelier een bron van
inkomsten voor de school, die op deze manier ook
onafhankelijk kan worden van steun uit het
buitenland (o.a. ook het IHF).
Door de crisis in het land zijn de prijzen zo hard
gestegen en is de onzekerheid zo groot geworden,
dat de eigenaar van de grond waarop het atelier
staat, de huur heeft opgezegd. Het atelier wil
L’Ecole niet opgeven : op het schoolterrein wordt
nu plaats vrijgemaakt om het atelier daar
opnieuw op te bouwen.
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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, Solidariteitsactie. Dit geld gaat naar het
kinderfonds van de school van uw keuze.
N.B.: 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

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-materiaal, worden
aangevraagd bij het secretariaat.
Contactpersoon op een vrijeschool

Internationaal Hulpfonds
Guldenstraat 16
6532 RL Nijmegen

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

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

Als er in een vrijeschool een markt wordt gehouden wilt u dan de datum en de plaats doorgeven
aan markten@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.

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@
internationaalhulpfonds.nl

Machtigingskaart
Stuur de ingevulde machtigingskaart in een gefrankeerde envelop naar:

Giften aftrekbaar
Wist u dat uw giften volledig aftrekbaar zijn?.
Contact
Het IHF is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur. Bij geen gehoor kunt u de
voicemail inspreken of een sms-bericht sturen. U
wordt dan teruggebeld.
Kantooradministratie:
Annette van Soest
06 26972310 / 0492-322872
info@internationaalhulpfonds.nl
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De webshop is vernieuwd, met nieuwe producten, zoals
euritmietjes in meerdere kleuren, en diverse nieuwe poppen.
U kunt ook eenvoudig bestellen en afrekenen op de site. Met
het kopen van deze producten steunt u rechtstreeks de
makers in Chili, waarvoor wij dit verkopen.
Onderstaande kerstgroep, bestaande uit 12 figuren, kunt u
nu bestellen en dan in week 51 geleverd krijgen, dan heeft u
het voor kerst in huis. De prijs is €125 plus verzendkosten

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)
○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: …………………………………….

