Groot artikel over India

De rOndbrief
najaar 2018

Colofon
de rOndbrief najaar 2018
34e jaargang, no 2. november 2018
de rOndbrief is een uitgave van het Internationaal
Hulpfonds (IHF) en verschijnt tweemaal per jaar.
abonnement + donateurschap: € 30 per jaar
druk: Druk Tan Heck, Delft
website : Wilfried Nauta, Jelle Kuiper

Marion Beijer
Bert Harms
Karin van Hulzen

Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretariaat

Portefeuillehouders
ZO-Azië en China
Oost-Afrika en
redactie rOndbrief
Jelle Kuiper
pr, website en
rOndbrief
Francis van Maris
Zuid- en Midden-Amerika
Ina Winkler
Zuid- en Midden-Amerika
Anselma Remmers
West-Azië
Irene Storm
Zuidelijk Afrika
Jan Sint
Brazilië
Stasja van Suchtelen
marktcoördinatie

Bert Harms
Reiny Jobse

Ondersteuning
Meriam van Herpen
Financiële administratie en kantoor
Annette van Soest
Kantooradministratie

Internationaal Hulpfonds
Guldenstraat 16,
6532 RL Nijmegen
Triodosbank
IBAN code: NL03 TRIO 0212 1950 50
Kamer van Koophandel 30167248

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 26972310/04922-322872
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
W: www.internationaalhulpfonds.nl
Bij de foto op de voorkant: leerlingen en leerkrachten van Nanhi Dunya, Dehra Dun, Noord
India
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Van de redactie
Bedankt
Wat kunt u doen

Van de redactie
Van de redactie
Toen de Imhoff school in Kommetjie, Zuid-Afrika
van het Internationaal Hulpfonds een donatie
kreeg om hun natuurkunde lokaal van spullen te
voorzien wisten de leraren direct wat ze als eerste
gingen aanschaffen: Een Chladni Plaat! Dit vrij
eenvoudige instrument bestaat uit een metalen
plaat. Als je zand of meel op de plaat strooit
en hem met een strijkstok aanstrijkt komen er
prachtige geometrische figuren tevoorschijn op
de plaat. Geluidgolven worden in beeld gebracht.
Bij wisseling van de toon verandert het beeld. De
leerlingen, maar ook de ouders van de school reageerden allemaal enthousiast : dit was echt een
wonder! Wat helemaal leuk is: zelf de plaat aanstrijken en een mooi beeld tevoorschijn roepen.

dat de aantrekkingskracht van het Waldorf onderwijs vooral dat ervaringsleren is. Eerst doen, dan
voelen, dan denken. Zelf met een klas een huisje
bouwen, een tuintje aanleggen en verzorgen,
samen de Chladni plaat uitproberen en dan
beschrijven wat je eigenlijk gezien hebt. Rekenonderwijs door te klappen en te dansen spreekt
de kinderen van de Masaai stam meer aan dan
wat er in de reguliere schooltjes gebeurt, waar nu
nog alleen uit verouderde boekjes geleerd wordt.
O ja, daar vindt ook vernieuwing in het onderwijs
plaats, zoals in Kenia: er wordt een overgang
gemaakt voor alle leerlingen naar werken met
tablets. Ook in het lager onderwijs. De overheid
heeft er veel geld voor vrijgemaakt en wil het
voor alle scholen verplicht maken. Ik hoop dat de
Waldorf scholen die stap niet hoeven te maken.
Reiny Jobse

Instrumentarium voor het maken van
Chladnifiguren. zie ook blz. 22

Voorbeelden van Chladni figuren. zie ook blz. 22
Ik heb zelf op een school gezeten, waar nagenoeg
alles uit boeken met kleine plaatjes of tekeningen
geleerd werd. Toen ik op de vrijeschool les ging
geven merkte ik wat een ongelooflijk verschil het
is als je mag leren vanuit ervaring en beleving, in
plaats vanuit theorie en uitleg. Nu heeft het reguliere onderwijs in Nederland ook een verandering
doorgemaakt in die richting. Maar er zijn ook veel
scholen die van boeken meteen overgestapt zijn
op het digitale computerwerk. Misschien beleven
de leerlingen er meer aan, maar de ervaring is
tweedehands.
Als ik de scholen in Afrika bezoek merk ik steeds
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Bedankt
Kenia

Waldorf Kakuma Project breidt maar uit.
Sinds een half jaar geleden is er veel veranderd
in Kakuma. Dankzij het geld dat de leerlingen van
de Stichtse Vrije School Zeist en het Geert Groote
College Amsterdam op de WOW-dag bij elkaar
brachten ….
Bellah, de vrouw die het Waldorf Kakuma Project
in het vluchtelingenkamp leidt, schrijft ons :
We hebben de bus nu vijf maanden in Kakuma.
Het heeft echt onze grootste problemen opgelost:
Hiervoor moesten we elke dag een auto huren.
(80 dollar per dag). Meestal was daar niet genoeg
geld voor. Nu kunnen we heel gemakkelijk van de
ene locatie in het kamp naar de andere rijden. Wat
scheelt dat een gedoe! Bovendien kunnen we met
de wagen naar Lodwar rijden en weer terug naar
het kamp. ( Lodwar is het dichtstbijzijnde dorp,
waar het vliegtuigje uit Nairobi op de vliegstrip
landt). De rit door de woestijn duurt met een
-- meestal heel slechte-- huurauto, zo’n vier uur,
omdat er van een weg eigenlijk geen sprake is.
We zijn ongelooflijk dankbaar voor dit gebaar en
we kunnen jullie niet genoeg bedanken. Hierbij
nog een paar foto’s van de mooie bus die we van
jullie geld konden kopen.

komen steeds meer kinderen.
En we hebben weer een heleboel nieuwe medewerkers (zelf vluchtelingen) uit het kamp. Die
moeten we allemaal ook trainen.
We denken erover om de lerarenopleiding in het
kamp te houden in plaats van de leraren naar de
Steiner School in Nairobi te sturen.
Een leraar die regelmatig trainingen komt geven
in het kamp zou veel efficiënter zijn.
Op deze link kan je zien wat we in Kakuma zo al
in samenwerking met UNICEF doen.
https://www.unicefusa.org/stories/bringing-hope-children-kenyas-kalobeyei-refugee-settlement/34474
Daarnaast gaan we door met het werk in de 7
centra in Kakuma and Kalobeyei (dit kamp is
enkele jaren geleden 50 kilometer verderop in de
woestijn aangelegd. Er werken nu 36 mensen die
uit het kamp zelf komen en 8 Keniaanse leraren.
UNICEF is bezig om in beide kampen een kleuterklas voor ons in te richten. Die in Kakuma en
de andere in Kalobeyei waar we niet minder dan
2000 kinderen verwachten.
Bedankt voor de voortdurende steun.
Bellah
U kunt uw bijdragen overmaken op het rekeningnummer van Internationaal Hulpfonds
NL03 TRIO 0212 1950 50 m.v.v. code 10009245
Kakuma

Ik ben heel blij te horen dat er nog meer scholen
geld gaan inzamelen. We hebben zoveel materiaal
om met de kinderen te werken nodig, want er
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Bedankt
Oost-Afrika
Selenkay, Kenia
Masaai school Naretoi
Enkele nieuwsbrieven terug heeft u kunnen lezen
dat de Masaai School Naretoi in de savannen van
Selenkay, in Kenia een heus stenen gebouw heeft
gekregen.
Naast het gebouw is nu een speelterrein aangelegd. Dankzij een gulle gever van het IHF konden
er speeltoestellen worden aangeschaft. Hoofdman
van de stam, Leonard Onetu reisde helemaal naar
Nairobi om bij de Waldorf School daar te informeren wat er op dat gebied mogelijk is. Enkele
weken later kwamen een glijbaan, schommels en
een wip bij de Naretoi School aan. De opwinding
bij de kinderen was natuurlijk groot. Maar ook de
volwassenen moesten voor het eerst van hun
leven de toestellen proberen. Ze hadden zeker net
zoveel plezier als de kinderen, die in een lange rij
op hun beurt stonden te wachten. Van lesgeven is
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er die dag niets meer gekomen.
Reiny Jobse, portefeuillehouder Oost-Afrika.
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van
Internationaal Hulpfonds NL03 TRIO 0212 1950 50
m.v.v code 10009242 (Naretoi)

Portugal
Hartverwarmende hulp voor Caracol ao Sol
Onze hartelijke dank gaat uit naar alle gulle gevers die een bedrag schonken om ons te helpen de
gevolgen van de bosbranden te boven te komen.
Jullie hulp maakt een enorm verschil voor de
manier waarop we dit schooljaar konden beginnen, aangezien we de getroffen families daardoor
nog steeds kunnen steunen bij de heropbouw van
hun huizen en hun levens en hun kinderen naar
Caracol kunnen blijven komen.
De brand van 15 oktober 2017 was de grootste
brand ooit in Portugal. De hulp die we ontvangen
hebben, was hartverwarmend en heel erg hard
nodig.
Inmiddels werken de gezinnen keihard om er weer
bovenop te komen. Sommigen zijn al bezig hun
huis te herbouwen, anderen moeten nog steeds
afwachten of hun aanvraag om hulp bij het herbouwen wordt goedgekeurd.

elkaar op alle mogelijke manieren en de sfeer
is heel positief. We groeien door, weliswaar met
minder kinderen dit jaar, maar met meer ervaring
en een groeiende liefde voor wat we doen, voor
ons mooie gebouw, voor dit bijzondere land en
vooral voor de inspirerende pedagogie die ons
leidt.
Wie ons wil volgen kan op facebook kijken onder
de naam: Caracol ao Sol.
Ook is het mogelijk lid te worden van onze
non-profit organisatie door een jaarlijkse bijdrage
van 36€ waarmee u ons schooltje steunt. Een
steun die we nog steeds heel erg goed kunnen
gebruiken.
Een kleurrijke herfst toegewenst,
Namens heel Caracol ao Sol: Rosalinde Schön

De bijzondere band die wij met elkaar hebben,
is na de brand alleen maar sterker geworden en
dat is te voelen in ons schooltje. Families steunen
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India
Zuid-West Azië
Reisverslag India, Anselma Remmers
In de zomer van 2018 was ik vijf weken in India en
Nepal, om de scholen te bezoeken die het IHF de
afgelopen tijd heeft gesteund, of waarmee al
jarenlang contact is. Ook was ik gevraagd om een
paar nieuwe scholen te bezoeken in Mumbai. Ik
schrijf dit keer over de scholen in Delhi, Dehra Dun
en Hyderabad. Over de scholen in Mumbai en
Nepal zal ik een volgende keer schrijven.
Net als bij mijn eerdere bezoeken was ik ook nu
weer onder de indruk van de ontwikkeling die de
vrijescholen doormaken binnen de zeer uitdagende omstandigheden van deze landen. Als ‘reiziger’
kunnen die omstandigheden behoorlijk uitputtend
zijn. Ten eerste is daar het benauwde, vochtige
klimaat, daarnaast is de combinatie van bevolkingsgroei en economische groei alomtegenwoordig en dat zie je vooral aan het verkeer. Waar je
ook naar toe wilt: je moet daardoor heen. Overal
krioelen de weggebruikers non-stop kriskras en al
toeterend door elkaar: voetgangers, fietsers,
scooters, riksja’s, bussen en eindeloos veel auto’s,
zowel gammele wrakken als supermoderne
bakbeesten. Er is iets minder straatvuil en er zijn
minder bedelaars dan tien jaar geleden; sloppenwijken worden vervangen door torenflats; de
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Leerlingen van de Aarambh school
projectontwikkelaar mag de krotten ontruimen, als
hij voor de slumbewoners gratis een flat bouwt;
de overige grond mag hij met winst bebouwen. Er
is een nieuwe wet, die bedrijven verplicht 1% van
hun omzet te besteden aan ‘sociaal verantwoorde
projecten’. Maar ondanks deze ‘ontwikkeling’ is
het duidelijk dat er een enorme gelaagdheid en
daarmee grote ongelijkheid is in de samenleving,
die net als het verkeer kriskras door elkaar heen
beweegt. De economie van de rijken en de
groeiende middenklasse draait op de diensten van
de armen: in de krottenwoningen worden de
lunches bereid en de kleding gewassen voor de
mensen in de kantoren en daar wonen ook de
talloze taxi-en riksja-chauffeurs en de huishoudsters. Overal op straat zie je kleine winkeltjes en
straatverkopers en schreeuwende reclameborden.
Voor wie het betalen kan zijn er de luxe shoppingmalls met Starbucks en Mac Donalds. Materialisme, commercialisme en consumptie tieren welig,
maar net zo goed is het religieuze leven nog
springlevend, soms ingetogen, maar vaak
schreeuwerig en kitscherig. India is het land, waar
je de resten en tradities vindt van een oeroude
cultuur, naast de meest moderne technische
noviteiten – en alles wat daar tussen is. Iedereen
(incl. de overheid) lijkt vooral zíchzelf en de eigen
familie vooruit te helpen; voor de publieke ruimte

die ‘van iedereen’ is, neemt niemand verantwoordelijkheid. Ruimtelijke ordening lijkt niet te
bestaan, hier heerst ruimtelijke chaos! En of je nu
binnen of buiten bent, het is er nooit stil. Want
binnen giert de airco of draait de fan op volle
toeren. Naast het getoeter dringt in steden als
Hyderabad en Mumbai ook de roep van de
muezzin vijf maal per dag vanaf de straten de
huizen binnen. Mijn nachtrust dank ik aan de
oordopjes die ik bij me had!
In deze ‘zindering’ zijn de vrijescholen oases van
rust en schoonheid. India telt er nu zo’n twintig en
Nepal vier. Langzaamaan lijken de scholen wat
meer te gaan samenwerken en begint er iets van
een Indiase en een Nepalese vrijeschoolbeweging
te ontstaan.
Waar alle scholen bovenal behoefte aan hebben is
scholing! Een aantal Indiase en Nepalese leraren
volgt de vijfjarige euritmieopleiding die in India
gestart is. Daarnaast zijn er leerkrachten die in
Europa een opleiding willen volgen, omdat een
echte vrijeschoolopleiding in India ontbreekt. Met
de grootste moeite proberen ze de gelden die
daarvoor nodig zijn bijeen te schrapen.
U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van het Internationaal Hulpfonds NL03
TRIO 0212 1950 50 o.v.v. code 60009346, teacher
training India-Nepal.

Aarambh, Delhi, India
Aarambh telt ongeveer 35 leerlingen, verspreid
over een kleuterklas en klas 1, 2 en 4. Het
schoolplein heeft een prachtige tuin, waar de
papaya’s aan de bomen rijpen en waar groente
wordt verbouwd. De lokaaltjes zijn sober en klein;
klas 4 (met vier leerlingen) heeft geen eigen
ruimte, maar als één van de andere klasjes buiten
speelt, krijgen zij les in dat lokaal. Er werken heel
toegewijde juffen, onder de bezielende leiding van
initiatiefneemster Namita Porwal. De school heeft
twee vaste begeleiders uit India en krijgt regelmatig bezoek van vrijeschoolleerkrachten uit de hele
wereld, want Aarambh is niet ver van Delhi-airport. In het kleine appartement (dichtbij de school)
van Namita is iedere ‘Waldorfer’ welkom en op die
manier ontvangt het schooltje hulp en input uit
vele richtingen. De huidige vierde klas heeft vorig
jaar in de huizenbouwperiode meegewerkt aan
het bouwen van een leslokaal voor slum-kinderen.
Ook werken de kinderen regelmatig op een
biologische boerderij even buiten de stad. De
moessonregen betekent voor de kleuters het
ultieme buitenspel: dansen in de modder en deze
lekker in je haren smeren!
Toen Aarambh op 18 juli haar vijfde verjaardag
vierde kwamen alle ouders op school om dat te
vieren. Het zijn moderne, bewuste ouders, van wie
Spelen in de regen, Aarambh
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een aantal mededragers zijn van de schoolorganisatie, de financiën en de administratie. De
leerlingen zijn echte stadskinderen, maar sinds
mijn vorige bezoek drie jaar geleden, valt op, dat
er veel meer rust en regelmaat is gekomen in het
schoolleven en dat doet hen zienderogen goed! Ze
zijn leergierig en hun ogen twinkelen.
Namita en haar team gaan niet voor een snelle
groei van de school, maar voor kwaliteit, diepgang
en échte vrijeschoolpedagogie. Toch zal er binnen
één of twee jaar gezocht moeten worden naar een
nieuwe ruimte, want hoe sfeervol ook, de huidige
behuizing zal al gauw te klein zijn. De school
vraagt niet direct om financiële steun, maar wel
om hulp in de vorm van Engelstalige boeken en
vrijeschoolmateriaal. Hebt u iets te bieden? Mail:
a.remmers@internationaalhulpfonds.nl

Nanhi Dunya, Dehra Dun, Noord India
Nanhi Dunya, het oudste vrijeschool-initiatief in
India, is al jaren een plek waar arme of gehandicapte kinderen welkom zijn, maar evengoed zij die
het wat beter hebben. Daarmee is het werk dat
hier gedaan wordt vooral sociaal werk. Het taalen rekenonderwijs wordt op reguliere wijze
gegeven, maar het schoolleven is doordrongen
van vrijeschool-elementen: er wordt veel gedaan
aan handwerk, tekenen, zingen, bewegen en
vooral aan dans en toneel. Er zijn acht schooltjes
in de omgeving van Dehra Dun. Sommige
schooltjes zijn heel klein en slecht behuisd. In
Vikas Nagar gaat het heel goed, daar wordt
(deels gefinancierd door het IHF) een verdieping
op de school gebouwd. Een groep van zes
leerlingen van dit schooltje is in juli 2018 door
Ashy Goyal (kleindochter van de oprichters van
Nanhi Dunya) meegenomen naar Polen en
Oekraïne om India te vertegenwoordigen op het
zgn. ‘Brave Kids-dansfestival’.
Dat was een geweldige ervaring! De leerlingen
waren ongelooflijk blij en met recht trots dat ze dit
mochten doen. Deze reis heeft hun zelfbewustzijn
vergroot. Terug in India namen ze het op zich om
álle leerlingen hun dansen te leren.
Nanhi Dunya wil zich graag verder ontwikkelen.
Omdat de kinderen uit arme gezinnen komen, is er
eigenlijk altijd geld tekort. Bijdragen voor de
voltooiing van de bovenverdieping in Vikas Nagar
zijn erg welkom, als mede voor het opknappen
van de andere gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van het Internationaal Hulpfonds NL03
TRIO 0212 1950 50 onder vermelding van code
60009367 (Nanhi Dunya).
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Leerlingen van Nanhi Dunya
De scholen in Hyderabad, India
In Hyderabad, een miljoenenstad met een grote
moslimpopulatie, bezocht ik Prerana en Abhaya;
daarnaast zijn er ook nog de vrijescholen Sloka en
Dikhsa.
Prerana telt inmiddels ruimt 600 leerlingen, een
verdubbeling sinds mijn vorige bezoek, vijf jaar
geleden! Daarom is ook het gebouw uitgebreid
met twee extra verdiepingen; in totaal zijn dat er
nu vijf. Er wordt nog gewerkt aan een grote zaal
met een houten vloer, zodat daar euritmie
gegeven kan worden. De kwaliteiten van Prerana
zijn, dat deze school zeer goed gestructureerd is
en dat er op een hoog niveau wordt gewerkt, met
inhoudelijk rijke lessen. Het lerarenteam (95 %
vrouwen!) is ingedeeld in subteams bestaande uit
de leraren van twee of drie opeenvolgende
leerjaren met een ervaren leerkracht als teamleider. In deze subteams worden gezamenlijk de
lessen voorbereid. Op die manier leren de jonge en
nieuwe leerkrachten van de meer ervarene en
worden kennis en ervaring doorgegeven. Dit werkt
goed, alleen is er wel het gevaar dat de lessen in
de parallelklassen identiek worden; veel juffen
durven nog niet helemaal ‘vrij’ met het leerplan
om te gaan en kopiëren dan elkaar. Er is ook
duidelijk sprake van hiërarchie in deze school.

Wellicht trekt dat ook mensen aan, die zich graag
schikken in zo’n structuur. De leraren kennen zelf
alleen het reproductieve en competitieve Indiase
onderwijs waarin ze zijn groot gebracht. Een vaste
vrijeschoolopleiding is er niet in India en de
(Amerikaanse) mentor die Prerana jarenlang
begeleidde, is helaas overleden. Indira, de
directrice, is op zoek naar één of meerdere nieuwe
mentoren: ervaren vrijeschoolleraren die óf in de
onderbouw of in de bovenbouw de teams voor
enkele weken per jaar kunnen begeleiden. En dan
gaat het er dus vooral om, de vaardigheden van
de leerkrachten te versterken, zodat zij zich
zelfstandig verder kunnen ontwikkelen en met
eigenheid voor de klas kunnen staan.
Ben je zo iemand en heb je zin in een uitdaging
voor enkele weken per jaar ? Meld je bij a.
remmers@internationaalhulpfonds.nl
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Handwerk-les in klas 7
Abhaya telt nu ruim 400 leerlingen en ook die
school is extra ruimte aan het bouwen voor het
groeiende leerlingenaantal. Deze school ademt,
vergeleken met Prerana, meer vrijheid. Hier
werken leraren die juist behoefte hebben aan
individuele ruimte. Ieders kwaliteit wordt gezien
en ingezet. Voor de lerarenvergadering wordt er
bijvoorbeeld eerst gezamenlijk Bothmer-gymnastiek gedaan onder leiding van de gymleraar, en zo
is er elke week iemand die een opmaat verzorgt.
Ook in de klassen proef je de sfeer van vrijheid,
die bijna ‘on-Indiaas’ is. De leerlingen zijn
ontspannen en ‘los’, ze durven zich makkelijk te
uiten, net zoals onze Nederlandse kinderen. Niets
van de braafheid en gemanierdheid uit het
gangbare Indiase onderwijs! Maar zoals elke
kwaliteit zijn valkuil heeft: Abhaya kampt
momenteel met kritische ouders, die het leerniveau te laag vinden… Dus ja, het lijkt erop dat het
gaat om het vinden van de gulden middenweg
tussen structuur en vrijheid!
Deze school vraagt niet direct om financiële hulp,
maar vooral bovenbouwdocenten zijn van harte
welkom, die willen helpen om het vrijescholleerplan verder te ontwikkelen én af te stemmen op
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de Indiase eindexameneisen. Belangstelling? Meld
je bij a.remmers@internationaalhulpfonds.nl

Leerlingwerk klas 6 Prerana

Zuid-Afrika: Lesedi
Zuid-Afrika, Lesedi
De Lesedi school ligt ten noorden van Johannesburg en heeft meer dan tweehonderd leerlingen.
Honderd dertien van de tweehonderd wonen in
het hostel dat door vier “tantes” gerund wordt.
Tien leraren en twee conciërges zorgen voor de
school en vooral ook voor het welbevinden van de
leerlingen. Het hoofd van de school Sylvester
Msimanga, heeft de school op een niveau
gebracht, dat respect opbrengt bij het ministerie
van onderwijs en de Federatie van Vrije Scholen in
Zuid-Afrika. Dit heeft geleid tot een garantstelling
van de subsidie en de continuïteit van de school.
Stap voor stap zijn de processen gegaan en
hebben inzichten en de resultaten ervan een plek
gekregen. De mandaathouders werken samen en
hebben regelmatig vergaderingen met elkaar om
het proces verder te laten uit kristalliseren.
Mr. Msimanga is gevraagd om deel te nemen aan
de LISA (onafhankelijke school associatie van
Limpopo) en de Federatie van de Vrije Scholen.
Ook de gezondheidsorganisatie is heel tevreden
met de situatie op school.
Toch zijn grotere projecten niet mogelijk zonder de
hulp van buitenaf. Zoals het vervangen van de
stapelbedden, die letterlijk op instorten stonden.
(het IHF deed een donatie hiervoor).
Water kan in de winter erg schaars zijn, daarom
heeft de school watertanks geplaatst om het
regenwater op te vangen en de waterputten meer
in gebruik genomen. Maar het waterprobleem zal
desondanks blijven bestaan in de droge periodes.
De actieve samenwerking met de Michael Mount
School (Johannesburg) en een sociaal project van
de tiende klas van deze school maakte een

uitbreiding van het schoolterrein mogelijk.
Onlangs is het nieuwe euritmielokaal, dat ook
dienst doet als zaal geopend. Ook was Lesedi de
eerste plek waar de fakkel van Waldorf 100
gestopt is, om nu verder te gaan rond de wereld.
Ondertussen participeren de ouders steeds meer
bij diverse projecten. Er wordt hard gewerkt aan
gemeenschapsvorming. Niet alleen met mooie
festivals maar ook door regelmatige ouderavonden en open-deur bijeenkomsten.
De leraren werken veel aan het curriculum en
hebben wekelijkse vergaderingen. Ze trainen met
behulp van de federatie. Alle leraren waren vorig
jaar op de nationale leraren-bijeenkomst van de
vrijescholen in Z-Afrika op één na. Er wordt
consequent aan scholing en de omgang met
leerlingen en collega’s gewerkt.
Er zijn extra lessen zoals sport, koor, muziek en er
vinden culturele activiteiten plaats. Met behulp
van de Duitse vrijwilligers ( vervangende dienstplicht, red.) krijgen de kinderen ook na de lessen
extra aandacht. (De Z-Afrikaanse regering wil
buitenlandse vrijwilligers gaan weigeren. Voor de
vrijescholen wordt dat een groot gemis, omdat
bijna iedere school een a vijf vrijwilligers heeft
red.). Veel excursies verbreden de horizon van de
leerlingen.
Met behulp van de “Freunde der Erziehungskunst”
werd het mogelijk om een euritmist een aanstelling te geven. Salarissen op de school zijn nog
steeds (zoals overal) lager dan op de reguliere
scholen waardoor de school regelmatig leraren
moet missen, maar tot nu toe wordt er aldoor nog
vervanging gevonden. Het geeft aan dat leraren
opleiding en fondswerving voor de opleiding een
zeer urgent aandachtspunt is in het hele land.
Als conclusie kan gezegd worden dat de school
economisch stabiel is; goed geleid en pedagogisch
en sociaal strevend, maar niet zonder hulp van
buitenaf kan.
Wilt u de school steunen? U kunt uw bijdrage
overmaken op het rekeningnummer van het
Internationaal Hulpfonds: NL03 TRIO 0212 1950
50 onder vermelding van code 10009214 (Lesedi)
I.Storm
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Haïti: Torbeck
Haïti, L’Ecole du Village Torbeck
Met de donaties van het IHF en de WOW-actie
2017 van het Novalis College Eindhoven is er in
Torbeck veel tot stand gekomen.
De generator die de meubelwerkplaats draaiende
houdt, is aangeschaft en wordt goed gebruikt.
Met de bouw van een nieuw gebouw dat beter
bestand is tegen aardbevingen en orkanen is men
al ver gevorderd.
De school biedt de kinderen van het dorp een
veilig thuis : de kinderen voelen zich geborgen op
school, ze krijgen er dagelijks een warme maaltijd,
ze leren lezen en schrijven en vanaf de leeftijd van
12 jaar kunnen ze voor een beroepsrichting
kiezen. Dankzij de steun van het IHF kunnen ze al
aanbieden : houtbewerken en meubels maken,
landbouw, koken. Er komt uit de omliggende
dorpen meer vraag naar het soort onderwijs dat
L”Ecole du Village biedt.
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Nieuwe beroepsrichtingen staan op stapel :
schoenen maken, hoeden maken, metselen,
artisanale voorwerpen op basis van koralen en
grote schelpen maken. Ook is de behoefte
ontstaan om de leerlingen van de school les te
geven in de Engelse taal. Hiervoor is geen geld ter
beschikking; donaties voor deze doelen zijn nog
steeds welkom. Het doel van de school is dat de
school na een aanloopperiode zelfvoorzienend zou
worden. Dit lijkt alvast te lukken met de gelden
die de meubels opleveren.
Francis van Maris
U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van het Internationaal Hulpfonds: NL03
TRIO 0212 1950 50 onder vermelding van code
30092893 (Haiti)

Gezamenlijk bouwen op Haïti

De schooltuin is klaar op Haïti

Meubelmaken

Opening nieuw schooljaar
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Zimbabwe: Kufunda
Zimbabwe, Kufunda Village School
In 2012 werd in Harare, de hoofdstad van
Zimbabwe, door ouders de Nyeredzi school,
geïnspireerd door het Waldorf onderwijs, opgericht.
Niet lang daarna werd er even buiten Harare, in
Kufunda Village een eerste en tweede klas
opgericht. Sinds april werken we nu als twee
zelfstandige scholen, in goede samenwerking
naast elkaar. Kufunda Village is een centrum voor
gemeenschapsontwikkeling. Wij werken met en
voor plaatselijke Zimbabwaanse gemeenschappen.
We hebben momenteel 47 kinderen verspreid over
kleuterschool, klas één, klas twee, en een samengestelde klas drie en vier.
Een van onze docenten, Gilbert Guvakuva, is dit
jaar in Stuttgart afgestudeerd als een volledig
gediplomeerd vrijeschoolleraar. Hij geeft les aan
onze samengestelde klas.
Elizabeth Madanire, de leraar van de eerste klas is
een gekwalificeerde basisschool leraar, met zes
jaar ervaring op de Waldorf School van Hermanus
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Kufunda, welkom op de grote school

(Z-Afrika). Onlangs is ze begonnen aan de
vrijeschoolopleiding East African Teacher Training
in Nairobi, Kenia. Internationaal Hulpfonds zal een
deel van de kosten betalen.
We hebben goede hoop dat de school gauw
groeit. Om de leerlingen die er nu zijn te herbergen hebben we in elk geval twee nieuwe lokalen
nodig. Ouders van de school, die te weinig
verdienen om al het schoolgeld te betalen werken
mee aan de bouw.
De school is uitgekozen om volgend jaar als gast
school de andere scholen van Afrika te ontvangen
om samen het 100jarig bestaan van de Waldorf
Scholen te vieren. Hoofdspreker in deze zevendaagse Antrposofische Conferentie zal Michaela
Gloeckler uit Dornach zijn.
Wilt u helpen de nieuwbouw van de school
mogelijk te maken ? Er is nog 8500 dollar nodig.
U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van het Internationaal Hulpfonds: NL03
TRIO 0212 1950 50 onder vermelding van code
10009261 (Kufunda)

Ik kan vliegen op mijn paard
Schilderles, Kufunda
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Zuid-Afrika: Hermanus
Zuid-Afrika, Hermanus Waldorfschool
Zoals we op het nieuws hebben kunnen horen is
er weer onrust in Z-Afrika vanwege de huisvesting. Nog steeds wonen vele miljoenen mensen in
de townships, of doordat ze vluchteling zijn (dat
zijn vele miljoenen), of doordat ze geen goede
opvoeding en scholing hebben gehad waardoor ze
geen werk kunnen krijgen. De politieke partijen
manipuleren er zelfs mee:” Als je op ons stemt
krijg je van ons een huis”. Inderdaad zie je hier en
daar wat houten huisjes verschijnen. Niet groter
dan een schuurtje, voor diegene die op de partij
gestemd heeft.
In Hermanus begon de onrust in april. Bewoners
van Zwelihle, een “wijk” van de township dat
grenst aan de Hermanus school, begonnen op de
gemeentegrond plekken af te bakenen voor
zichzelf. Toen de gemeente hierop reageerde werd
er een staking uitgeroepen. Niet alle bewoners
(zeker de vluchtelingen niet) deden mee aan deze
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De school met vernielde ruiten
staking. Maar de staking escaleerde al snel in een
wilde strooptocht langs winkels en woonhuizen.
De protestleiders werden opgepakt wat tot nog
meer geweld leidde. Er kwam een dringende
oproep aan bewoners van Hermanus om land af te
staan. Maar de bewoners van Hermanus die zelf
soms al twintig jaar wachten op een huis begonnen ook te protesteren.
Toen de school na de vakantie weer begon was er
dringend hulp nodig voor veel leerlingen. Sommigen waren opgehitst om te plunderen en brand te
stichten en van anderen, die gevlucht waren was
de hut in brand gestoken. Met therapie als schilderen, euritmie, ritme en muziek werd de draad weer
opgepakt.
Echter in het bijzijn van de media werd in juni de
afscheiding tussen het voetpad en het schoolplein
kapot gemaakt. De bewoners van Zwelihle zagen
die afscheiding als racistisch. De leider werd
opgepakt en dit leidde opnieuw tot heftige
reacties. De ramen van de school werden ingegooid en er werd brand gesticht. Gelukkig kon de
politie de brand op tijd blussen, zodat de schade

beperkt bleef. Maar in de township werden veel
mensen waaronder ook gezinnen van de school
uit hun huizen gejaagd, die vervolgens in brand
werden gestoken.
Behalve de fysieke schade is er ook grote
psychische schade. Mensen vertrouwen elkaar niet
meer en beschuldigen elkaar.
De school heeft een groot verlies aan inkomsten,
maar ook van leerlingen. Mensen zijn opnieuw
gevlucht en weggetrokken met hun kinderen.
Als school probeert men om een baken van hoop
te zijn en de kinderen een veilige plaats te
bieden. De gemeente heeft voor een nieuwe
afscheiding gezorgd en nieuwe ramen. Ook de
andere vrije scholen hebben geholpen om de
school weer op gang te krijgen.
Toch hangt er in Hermanus nog een gespannen
sfeer, want het probleem van huisvesting is nog
lang niet opgelost.
Irene Storm
Wilt u deze school steunen?
U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van het Internationaal Hulpfonds: NL03
0212 1950 50 onder vermelding van code
10009238 (Hermanus)

Onderstaande foto hoort bij het volgende artikel

Lerares met kinderen van
Waldorf School Inkanyezie
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Zuid-Afrika: Alexandra
Zuid-Afrika, Alexandra, Johannesburg
Heeft de Inkanyezie vrijeschool nog toekomst?
In de jaren tachtig toen de Waldorf School
Inkanyezie opgericht werd in Alexandra, een
township voor zwarte mensen bij Johannesburg,
leefde dat bij veel vrienden uit de hele vrijeschoolwereld. Zonder deze grote belangstelling zou
deze school nooit opgericht zijn. De eerste
Vrijeschool voor zwarte kinderen gedurende de
Apartheid! Na deze doorbraak begon een verdere
integratie bij andere vrijescholen om gekleurde en
zwarte kinderen op te nemen.
Voor ieder, die niet op de hoogte is van het
ontstaan van de school een kort overzicht: De
Inkanyezie school is begonnen met een groepje
vrienden aan de rand van een enorm township
waar een half miljoen mensen wonen. Mensen,
die wonen op een oppervlak van een vierkante
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mijl in kartonnen en golfplaten hutten soms van
drie bij drie meter voor het hele gezin. De
werkeloosheid is enorm en doordoor ook de
criminaliteit. Ook internationale bendes opereren
daar.
Als een van de oprichters merkte ik dat direct toen
ik twee keer door mannen werd aangeklampt (
één keer met pistolen en één keer met messen) die
de auto die ik reed opeisten.
Om een school op zo’n plaats op te richten is
natuurlijk een enorme uitdaging, niet alleen
financieel maar ook vooral wat veiligheid betreft.
In de tijd dat Nelson Mandela president was was
er een opleving. Hoe konden we vermoeden dat zo
snel na zijn dood alles zo zou veranderen in het
tegendeel. Corruptie heerst er in overvloed en ook
op andere manieren is het land in een enorme val
geraakt.
Maar hoe dan ook, een van de verbazingwekkende feiten is, dat bijna alle leraren van Inkanyezie,
die er in het begin al waren er nu nog zijn! Het
doet er voor hun niet toe om lange afstanden
vanuit Soweto of elders af te leggen. Ze zijn
tevreden met de lage salarissen. Ze houden van
hun school en zijn in staat om hoop aan de vele

kinderen en hun ouders te geven al gedurende zo
een lange tijd.
Nadat de leraren de vrijeschool training gedaan
hadden en toen ook nog de staatsopleiding, kreeg
de school kleine subsidies per leerling van de
staat. De hoeveelheid kinderen die de school nu
bezoeken is 293 van klas 1 tot en met 7 en 47 in
de twee kleuterklassen. Een paar ouders kunnen
het volledige schoolgeld betalen, maar de meeste
alleen het minimale.
De HIV epidemie heeft Z- Afrika hard getroffen en
gaat nog steeds door. Inkanyezie heeft 10
weeskinderen opgenomen waar helemaal geen
geld van verwacht wordt.
Triest genoeg heeft de regering onlangs besloten,
om alle financiële bijdragen te stoppen van zo’n
50 tal scholen in de townships. Ook die van
Inkanyezie. Zonder deze( hoewel geringe) bijdrage
kan de school niet overleven. Het is duidelijk dat
er andere besluiten genomen moeten worden,
maar het lijkt nu al heel belangrijk, dat de school
ondersteund wordt met blijken van medeleven en
begrip.
Zulk medeleven kan gestuurd worden naar truus.
geraets@gmail.com
Deze plek is al zoveel jaren een vruchtbare plaats
voor kinderen, ouders en de omgeving.

In het verleden werd deze plek als een Baken van
Hoop beschreven in de kranten in Z-Afrika. Die
hoop is meer dan ooit nodig. We zijn ieder die een
blijk van medeleven stuurt heel dankbaar. Laten
we samen de volgende 100 jaar mogen vieren en
beleven. Het is mijn hoop, dat door dit soort
multi- culturele scholen we een belangrijke
bijdrage leveren aan de Wereld Vrede.
Helpt u daarom aub deze veel belovende school te
overleven.
“Die Freunde’ van Duitsland en het IHF van
Nederland hebben in de afgelopen jaren vaak
substantieel bijgedragen, maar nu hopen we ook
individuele personen te vinden, die een bijdrage
willen geven.
Als u meer financiële inzichten wilt hebben kunt u
die van mij krijgen. Alle mensen die mij een mail
sturen met een boodschap beloof ik, dat ik zal
zorgen dat de leraren (zelfs een euritmieleraar)
jullie boodschap zullen krijgen.
Truus Geraets, mede oprichtster (momenteel
wonende in Nederland)
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening van
het Internationaal Hulpfonds. NL03 TRIO 0212
1950 50 met vermelding van code 10009211
Inkanyezie .

Aan de andere kant van het hek om de school ...
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Zuid-Afrika: Kommetjie

Zuid-Afrika, Imhoff school
In Kommetjie, even ten zuiden van Kaapstad staat
de zuidelijkste vrije school van Afrika. In 1996
stichtten leraren en ouders uit alle lagen van de
bevolking hier in een landelijke omgeving tussen
bomen en wilde dieren de Imhoff School.
Nu na zoveel jaren moet de school verhuizen en
gaan we naar een stuk eigen land. Omdat op dat
stuk land Dragon Trees groeien is het project
Dragon Tree Project genoemd. Op deze nieuwe
plek willen we doorgaan met ons streven om een
school te zijn met visie, met een goed academisch
niveau, esthetisch verantwoord, maar ook
milieubewust. Ons doel is, om aan de opvoedkundige vraag op dit zuidelijke schiereiland te
voldoen.
Geïnspireerd door de antroposofie is het bouwplan gebaseerd op duurzame ontwikkeling en
ingepast in het landschap met een geringe impact
op het milieu. Er wordt rekening gehouden met de
huidige omgeving, de heuvels en verhogingen
worden op natuurlijke wijze benut. Bomen worden
gerespecteerd, net als de andere vegetatie. Het
gebouw zal bestaan uit hout, glas en steen,
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Het wonder van de Chladni Plaat.

natuurlijke materialen. Het wordt een gebouw
voor de toekomst waar een nieuwe ecologische
generatie op zal groeien. Bij de bouw van een
nieuwe school komt zoveel kijken. Het is als een
fysiek lichaam waar leraren, ouders en de
leerlingen met elkaar aan werken en het is ons
doel om dat op alle niveaus samen te doen. Nu de
lente komt en alle plannen ingediend zijn, hopen
we op een positief antwoord, zodat we aan de
slag kunnen gaan.
In de tussentijd bereiden we de eerste fase voor;
een lokaal voor klas 5, 6 en 7 en een kantoor voor
de administratie. En met de warmte van de lente
hopen we dat snel het geluid van het bouwen om
ons heen klinkt.
Ondertussen wordt er nog steeds lesgegeven. Voor
die lessen waren er allerlei materialen voor de
lessen nodig. Zo schonk het IHF het afgelopen jaar
geld voor de inventaris van het Science ( natuurwetenschappen) lokaal. Als dank kwam dit bericht:
De eerste zesde klas die van de nieuwe materialen
gebruik maakte heeft enorm genoten van de
periode science. Vooral de Goetheanistische
manier van wetenschappelijk onderwijs die zo
belangrijk is voor het kind om zich te kunnen

inleven en zich te kunnen ontwikkelen aan de
lesstof wordt door deze materialen zoveel
aanschouwelijker. Het is moeilijk je voor te stellen
hoe leraren dat voordien deden. Ze moesten naar
omliggende scholen om het materiaal te lenen en
brachten hun halve huisraad mee naar school. Het
kostte veel tijd en voorbereiding. Nu is dat
voorgoed voorbij.
De Chladni Plaat ( waar geluidstrillingen op
zichtbaar worden) was een groot wonder voor de
kinderen en ouders. Van de rest van het geld
hebben we een wereldbol gekocht en atlassen
voor de aardrijkskundelessen. Dank aan alle
schenkers namens de leraren en de leerlingen!
Wilt u dit project steunen ?
U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van Internationaal Hulpfonds met
vermelding van code 10009205 Imhoffschool
Vertaling I. Storm

De nieuwe materialen worden
opgeborgen in de kast.
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Ecuador: Nina Pacha
Zuid-Amerika, Ecuador, Nina Pacha
In Conocoto, op 30 minuten van de hoofdstad
Quito bevindt zich de school Nina Pacha. Sinds
vele jaren steunt het IHF deze school. Enkele jaren
geleden heeft de minister toestemming gegeven
om de school uit te bouwen tot en met klas 10. In
het schooljaar 2017-2018 was de school zo ver
gevorderd dat de eerste negende klas geopend
werd. Het gebouw was intussen te klein geworden. Er moest dus worden uitgebouwd. Met hulp
van de hele schoolgemeenschap is deze school
steeds verder aan het groeien.
Francis van Maris
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Leerlingen uit de 9e klas

Bouw van de zaal van Nina Pacha

Bijeenkomst bij Nina Pacha
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Marokko: Marrakesh
Een vrijeschool in Marrakesh!
Enige tijd geleden kregen we het verzoek om de
leerkrachten van deze jonge school te gaan helpen
en in oktober 2018 was het zover. Op een stuk
land, behorende bij een olijfboomgaard, is een stal
verbouwd tot school met een aantal kleine
klaslokalen voor leerlingen van klas één tot en
met tien en is er een apart gebouwtje verrezen
voor de peuter- en kleuterklas. Er zijn in het totaal
71 leerlingen, die de school bezoeken.
De klassenleerkrachten en vakleerkrachten
hanteren nog het Franse schoolsysteem maar
bestuderen de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs. De school is opgericht door een
oud vrijeschool leerling, inmiddels een moeder
met vijf kinderen, die beter onderwijs voor haar
kinderen wil. Het initiatief wordt door meerdere
mensen gezien en zij steken de handen uit de
mouwen. Ons bezoek maakte duidelijk dat ook
Nederland weet heeft van deze school, die met
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relatief weinig middelen heel hard werkt maar
nog erg zoekend is. Een teacher training stond
daarom als eerste op de verlanglijst.
We spraken over de ontwikkeling van het kind
vanuit de menskunde en koppelden dit aan
oefeningen voor in de lespraktijk naast kunstzinnig werken. Zo ontmoette het team elkaar op een
andere wijze, iets dat de samenwerking en
saamhorigheid versterkte. Naast de gezamenlijke

studiemomenten spraken we de kleuterjuffen, de
onderbouwleerkrachten en bovenbouwdocenten
ook apart in drie werkochtenden.
Vele vragen konden zo worden gesteld en
beantwoord. Er is veel kennis nodig naast
eenvoudige materialen die in Marokko moeilijk te
verkrijgen zijn. De tafels waarop de kinderen
werken zijn, dankzij het IHF, geschonken door
scholen in Nederland, zo ook de krijtjes, verf en
het schilderpapier. Maar materiaal gaat op en
aanvulling is zeer gewenst. Onze koffers stonden
bol van wat wij mee konden nemen.
De vraag naar scholing, naar hoe het vrijeschoolonderwijs in de praktijk vorm te geven, is het
meest dringend. De vraag om terug te komen is
daarom ook herhaaldelijk gesteld. Graag willen
we daarom deze kleine vrijeschool in wording in
Marrakesh aan u voorstellen met de vraag of u
hen zou willen steunen door een bijdrage te
storten op de IHF-rekening bij de Triodosbank:
IBAN: NL03 TRIO 0212 1950 50; o.v.v. Teachers
Training Marrakesh code 40093236.
Bij voorbaat onze hartelijke dank,
Ria Buscop en Saskia Barkmeijer
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Zanzibar
Periode huizenbouw Rudolf Steiner School
Op het bord : het
bouwen van huizen

Het uitmeten van het grondplan

Het bouwen begint, de muren zijn al zichtbaar
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Het dak is hoog

We vlechten de dakbedekking

Het huis is klaar !!

Ik schrijf alles op in mijn schrift.

Wilt u deze fantastische jonge Waldorfschool op Zanzibar steunen, dan kunt u
uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van Internationaal Hulpfonds
NL03 TRIO 0212 1950 50 mvv code
10009244 (Zanzibar).
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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. Hieraan is geen peetschap
verbonden.
• U kunt peet worden en - voor langere tijd - het
schoolgeld voor een kind betalen. U krijgt via het IHF de
naam en een korte beschrijving van het kind met een
foto en eens per jaar een kort verslag van z’n ontwikkeling.
N.B.1: Omdat niet iedereen het volledige schoolgeld
kan betalen (de bedragen liggen tussen € 25 en € 250
per maand) bestaat ook de mogelijkheid een peetschap
met anderen te delen.
N.B.2: Voor scholen is het vaak heel moeilijk iemand
vrij te maken die de administratie van de peetschappen
bijhoudt. Wij hopen dat u er begrip voor hebt als de informatie over de kinderen eens niet zo vlot binnenkomt.
N.B.3: Geef altijd duidelijk aan voor hoeveel jaar u een
peetschap wilt. In principe gaan we ervan uit dat u voor
langere tijd peet wordt. Stoppen met een peetschap kan
alleen door schriftelijke opzegging bij het secretariaat
van het IHF.
Giften aftrekbaar Wist u dat uw giften volledig aftrekbaar zijn?. Het IHF heeft de ANBI status.

Machtigingskaart
Stuur de ingevulde machtigingskaart in een gefrankeerde 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
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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
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
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 reiny.jobse@internationaalhulpfonds.nl

In de webwinkel en in de kraam op de markten waar het IHF staat zijn diverse producten 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.

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: …………………………………….

