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Medewerkers

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 meer dan 140 van deze projecten, verspreid 
over 50 landen.       
 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 onder-
nomen, maar ook van de ontwikkelingen binnen 
de eigen organisatie.
Omdat de projecten niet of nauwelijks gesubsidi-
eerd worden en hun voortbestaan in hoge mate 
afhangt van financiële steun uit het buitenland, 
hoopt het Internationaal Hulpfonds uw interesse 
te wekken en doet het een beroep op uw vrijge-
vigheid. 

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

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

W: www.internationaalhulpfonds.nl

Wilt u de rOndbrief liever digitaal ontvangen? 
Laat het ons even weten via: info@internationaal-
hulpfonds.nl
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belangeloos zomercursus gegeven, ze vragen 
alleen vergoeding voor de vliegtickets.  Scho-
len in India en Filippijnen die uitgroeien tot 
secundair onderwijs krijgen daarbij hulp van 
Nederlandse leraren, die aan de leerlingen en 
leraren samen periodelessen komen geven.  

In Oost-Afrika kon dankzij de opname van 
nomadenkinderen van de Masaai het oor-
spronkelijk westers georiënteerde Waldorfon-
derwijs echt Afrikaans worden, met de kamp-
vuurverhalen, rituelen en dansen als bron.
Leest u zelf maar hoe verrassend verschillend 
het in de opleidingen toegaat. Uw bijdragen 
zijn zeer welkom ! De rekeningnummers 
staan onder de artikelen.    
Reiny Jobse

Van de redactie
De rOndbrief die u hier voor u hebt heeft 
een heel ander karakter dan gewoonlijk. We 
wilden dit keer eens de lerarenopleidingen 
onder de aandacht brengen. In alle uithoeken 
van de wereld worden er door individuen of 
kleine groepen mensen vrijescholen opge-
richt. Meestal door ouders  die voor hun 
kinderen een goede toekomst wensen. Vaak 
ook door mensen die zich bekommeren om 
kinderen die de aansluiting tot het reguliere 
onderwijs gemist hebben. In dat laatste geval 
speelt armoede onmiskenbaar een rol.

Als er genoeg kinderen zijn om les aan te 
geven moeten er natuurlijk ook leraren 
komen. De laatste jaren wordt het IHF steeds 
meer gevraagd om financiële bijstand voor de 
opleiding van deze leraren. Toen we een jaar 
of wat terug een aanzienlijk legaat kregen 
hebben we dat dan ook gebruikt voor een 
studiefonds voor leraren. In samenwerking 
met de opleidingen wordt gekeken welke 
studenten het meest behoefte hebben aan 
financiële bijstand. 

De diversiteit van de opleidingen en cursus-
sen blijkt interessant genoeg om eens bij stil 
te staan. In Thailand bijvoorbeeld  worden 
op de meeste schooltjes cursussen gegeven, 
waarvoor ook de leraren van andere scho-
len worden uitgenodigd, tegen minieme 
onkosten. In Cuernavaca, Mexico trekt de 
vijfjarige opleiding honderden studenten uit 
heel Midden en Zuid Amerika. In Val de Luz, 
Brazilië, is de lerarenopleiding ondergebracht 
in het door Duitse industrie gefinancierde 
Studiecentrum voor Antroposofie, dat huist in 
een schitterend congresgebouw met over-
nachtingsaccommodatie. In het Zuiden van 
Portugal wordt elk jaar door twee bevlogen 
Nederlandse vrijeschool leraressen geheel 
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Van het bestuur
Het IHF en de AVG

Net als andere organisaties heeft ook het Internationaal 
Hulpfonds een privacyverklaring opgesteld, om te vol-
doen aan de Europese privacywetgeving (AVG) die op 
25 mei 2018 van kracht is geworden. In zo’n verklaring 
staat o.a. wat voor soort persoonsgegevens door de 
organisatie worden gebruikt (namen, adressen enz.), 
waar ze precies voor worden gebruikt en hoe lang ze 
worden bewaard.

Vanzelfsprekend ging het IHF altijd al heel secuur om 
met de gegevens van abonnees, donateurs en klanten 
van de webwinkel. In onze privacyverklaring is te lezen 
dat we dat ook in de toekomst blijven doen. Bovendien 
wordt erin uitgelegd wat uw rechten zijn m.b.t. tot uw 
persoonsgegevens. Zo mag u ons altijd vragen wat we 
precies van u bijhouden, en kunt u ons verzoeken om 
uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Ons volledige privacybeleid vindt u op de website: 
www.internationaalhulpfonds.nl 

En als u vragen over uw privacy heeft, dan horen we 
die natuurlijk graag. U kunt hiervoor terecht bij Meriam 
van Herpen, financiële administratie, 
mevanherpen@hotmail.nl, 024-7851982.

Beleidsontwikkelingen betreffende 
portefeuilles Europa

Aan alle betrokkenen bij het werk van het Internatio-
naal Hulpfonds

Het Fonds ondersteunt al sinds de oprichting initiatie-
ven over de gehele wereld, inclusief Europa. De porte-
feuillehouders behartigen hun belangen en bezoeken 
van tijd tot tijd de projecten.

Met het recent stoppen van beide portefeuillehouders 
voor Oost en Zuid-West Europa, werd de sluimerende 
vraag hoe het IHF de verhouding met de Europese pro-
jecten ziet, weer actueel. Binnen het Fonds zijn hierover 
de volgende overwegingen gepasseerd:

• in Europa zijn al verschillende andere organisaties zo-
als die Freunde der Erziehungskunst, Helias, IONA-stich-
ting en individuen actief in de lijn van het IHF.
• er zijn landen waar de conjunctuur rechtvaardigt dat 
een relatief klein fonds als het IHF aanvragen terughou-
dend beoordeelt. Donateurs hebben zich ook in deze 

zin uitgelaten
• de aanmelding van nieuwe donateurs voor Europese 
landen is bescheiden

Hoewel het niet gemakkelijk is om afscheid te nemen 
van een werkgebied waar door de jaren hechte contac-
ten zijn ontstaan, is toch besloten om de portefeuilles 
in deze vorm op te heffen en te werken met tussenper-
sonen voor de landen Portugal, Bosnië en Turkije. Zij 
kunnen specifieke aanvragen indienen; deze worden 
dan beoordeeld door bestaande portefeuillehouders. 
Alle andere contacten worden beëindigt. 

Het bezoeken van de projecten zal niet of alleen in 
incidentele gevallen plaatsvinden.
Donateurs zal gevraagd worden om hun geoormerkte 
bijdragen om te zetten naar storting in de Algemene 
Middelen.
De huidige peetschappen worden afgebouwd.

We willen de schenkers bedanken 
 
 Regelmatig ontvangt het IHF een spontane donatie. 
Dat vinden we echt fantastisch. Wel vinden we het dan 
jammer dat deze spontane donateurs hun adresge-
gevens er niet bij vermelden en we hun dan geen 
exemplaar van de rOndbrief  of een bedankje kunnen 
toesturen. 
Daarom zouden we het erg op prijs stellen als deze 
spontane schenkers voortaan niet vergeten hun adres-
gegevens te vermelden bij hun donatie. 
Alvast hartelijk dank. 
Meriam van Herpen, financiële administratie.

ING-bankrekening opgeheven

De penningmeester van het IHF heeft besloten om de 
rekening bij de ING-bank op te heffen en voortaan 
alleen nog maar gebruik te maken van de bankrekening 
van de Triodosbank. Reden is de veel grotere aandacht 
voor duurzaamheid bij de laatst genoemde bank. Het 
rekeningnummer van de Triodosbank is (en blijft): NL-
03TRIO0212195050. U wordt verzocht om bij donaties 
hier rekening mee te houden
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GROOT SUCCES   WOW-DAGEN  2017

Net als vorig jaar waren de Waldorf-One-World-da-
gen die de vrijeschool colleges voor het IHF hebben 
gehouden een groot succes. Met allerlei activiteiten, 
zoals sponsorlopen, fietstochten, maaltijden, en de 
verkoop van heel veel leuke en lekkere zelfgemaakte 
spullen hadden de leerlingen niet alleen een leuke dag, 
maar hebben ze ook heel veel kinderen en leraren in 
verre landen in staat gesteld om naar school te gaan en 
-zeker zo belangrijk- om elke dag eten te krijgen.
Het Rudolf Steiner College Rotterdam bracht 7600 
euro voor het IHF bij elkaar. Dat grote bedrag mocht 
verdeeld worden tussen het project in Haïti, (waarover 
het volgende artikel gaat); het voedselprogramma van 
de Rudolf Steiner School Mbagathi in Kenia; en de 
vrijeschool in Windhoek in Namibië. Voor elke school 
dus een ruime 2500 euro.

Een bus voor Kakuma 
De Stichtse Vrijeschool Zeist wist op het Michaels-
feest 11.500 euro bij elkaar te krijgen en het Geert 
Groote College Amsterdam 9000 euro. Samen was dit 
genoeg om een droom waar te maken voor het Waldorf 
Kakuma Project in het Vluchtelingenkamp Kakuma in 
Kenia:  Een bus om de medewerkers elke dag naar hun 

werkplekken, die heel ver uit elkaar liggen te brengen 
en zieke kinderen naar het hospitaal te vervoeren. Reiny 
Jobse, oud-docente van het Geert Groote College en nu 
portefeuillehouder van Oost –Afrika kwam op de beide 
scholen over het leven in het kamp vertellen. En over de 
hulp die de mensen van het Waldorf project bieden aan 
de honderden getraumatiseerde kinderen. Het heeft 
nog een tijd geduurd voor de auto van Nairobi naar 
het noorden van Kenia gereden kon worden, omdat er 
bruggen door de wateroverlast weggeslagen waren en 
de woestijnwegen onbegaanbaar waren. Maar binnen-
kort zal deze mooie bus- met het IHF logo erop- door 
het kamp gaan rijden.

Bedankt
Francis van Maris met een leerling van het 

Novalis College en Rutger van Empel, 
directeur van Mercurius.
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Torbeck 
De leraren en leerlingen van het Novalis College Eindho-
ven kozen er dit jaar uiteraard voor om geld te verzame-
len voor de Torbeck school in  Haïti. Hun Torbeck
 
De leraren en leerlingen van het Novalis College 
Eindhoven kozen er dit jaar uiteraard voor om geld te 
verzamelen voor de Torbeck school in  Haïti. Hun do-
centen Francis van Maris en Ina Winkler zijn vrijwilligers 
bij het IHF en hebben op hun reis door Zuid en Midden 
Amerika ook een bezoek gebracht aan Haïti.
De opbrengst was 11.500 euro!. In de vorige rOndbrief 
heeft er al een artikel over gestaan. Lees in het stuk op 
de volgende bladzijde hoe een klein beginnend school-
tje, dat weggevaagd werd door de stormen, nu uitgroeit 
tot een grote school met een stenen gebouw en een 
prachtige houtwerkplaats, waar jonge mensen kunnen 
leren hoe ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Het IHF bedankt alle leerlingen, leraren, ouders en 
vrienden die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. !! 

Ook een WOW-dag organiseren ? 
Als u voor uw school een WOW-dag wilt organise-
ren met als doel een van de projecten van het IHF te 
steunen stuurt u ons dan een e-mail. Onze portefeuille-
houders kunnen komen vertellen over de projecten en 
hebben tips over de organisatie van het feest.
 reiny.jobse@internationaalhulpfonds.nl 

Acties voor Haïti

In de vorige nummers van de rOndbrief stonden enkele 
berichten  over de situatie van L’Ecole du Village in 
Torbeck (Haïti). In het vorige jaar, 2017, heeft het IHF 
meerdere keren een donatie  voor dit project ontvan-
gen.  Wat er met dat geld gedaan is, wordt nu zichtbaar.
L’Ecole du Village is door Myriam Sylien en haar man 
Jean-René opgezet. Myriam, die  uit Frankrijk afkom-
stig is, kwam na haar middelbare vrijeschool in Haïti 
terecht. Zij wilde daar vrijwilligerswerk doen.  Eerst op 
L’Ile à Vache, waar zij haar latere man leerde kennen. 
Na enkele jaren hebben  zij met zijn tweeën een nieuwe 
school, werkend vanuit de vrijeschool-principes, in 
Torbeck opgericht.
Deze school bestaat ondertussen 14 jaar en heeft op 
dit moment zo’n 130 kinderen. Die komen uit arme 
gezinnen.  Het is niet de gewoonte dat kinderen in Haïti 
een school volgen die hun persoonlijke ontwikkeling 
centraal stelt. De strijd om het overleven is in veel ge-
vallen belangrijker dan een schooldiploma.  Naar school 
gaan komt voor ouders en kinderen in dit land niet op 
de eerste plaats. Daar wilden Myriam en Jean-René 
verandering in brengen. 
De kinderen leren er lezen en schrijven, rekenen, maar 

ook veel handvaardigheden en sociale omgangsvor-
men.  Dat is uitzonderlijk omdat er in het land vaak an-
dere prioriteiten gelden dan een goede schoolopleiding.  
De arme kinderen die naar de school komen krijgen 
twee keer per dag een maaltijd, die in de schoolkeuken 
klaargemaakt wordt. Daarvoor betalen de ouders hun 
“schoolgeld”, te weten € 35,- per jaar. 
Om de leerlingen een uitzicht te geven op een beter 
bestaan, gaan de leerlingen van de hoogste jaren naar 
een specialisatie-vak. Daar leren zij een beroep. De 
school eindigt met de negende klas. Tot die tijd kunnen 
zij in de Ecole leren meubelmaken, schoenmaken, hand-
werken of het veld bewerken. Op deze manier kunnen 
zij in hun latere leven een echt vak uitoefenen. 

In 2016 is de orkaan Matthew over het land gekomen 
en is over de school heengetrokken. Een complete 
ravage was het gevolg.  Dat werd in de vorige nummers 
van de rOndbrief wel duidelijk. 
Van verschillende kanten zijn er hulpgelden bijeen 
gekomen : verschillende donateurs hebben een bedrag 
voor deze school gegeven. Het Novalis College in 
Eindhoven heeft met de WOW-actiedag een bedrag 
van € 11.500,- bijeengekegen. De firma Mercurius uit 
Son heeft een speciaal pakket schoolmaterialen ter 
beschikking gesteld. 
In Torbeck wisten zij niet zo goed waar zij dit aan ver-
diend hadden. Voortvarend zijn zij aan de slag gegaan. 
Er werd een generator aangeschaft om de meubelwerk-
plaats te laten draaien. Er worden plannen gemaakt 
om een nieuwe keuken in te richten en met o.a. het  
Nederlandse geld van de donaties  wordt het nieuwe 
schoolgebouw, dat niet meer uit hout, maar uit steen 
en beton wordt opgetrokken, gefinancierd. 
Francis van Maris , portefeuillehouder Z en M Amerika 
en docent aan het Novaliscollege

 U kunt uw bijdrage storten op de rekening 
van Internationaal Hulpfonds 
NL03 TRIO 0212 1950 50 met vermelding 
van code: 30092893
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Zomercursus

Sinds 2013 geven Ria Buscop (Oud-Beijerland ) en 
Saskia Barkmeijer  (Gouda) op eigen initiatief zomer-
cursussen in Portugal. Beiden zijn  al sinds jaren actief 
als vrijeschoolleerkracht in Nederland.  Ze hebben veel 
lezingen en cursussen over vrijeschoolpedagogie en 
antroposofie gegeven in binnen- en buitenland. Ook 
aan de Zutphense Zomercursus.
. 
Aanvankelijk gingen ze twee keer per jaar een week 
naar Zuid-Portugal. Inmiddels een keer per jaar. De 
voertaal is Engels en bij moeilijkheden springen mensen 
bij die beide talen goed spreken. Scholen die meedoen 
zijn kleuterschool Jardim de Infancia international 
Waldorf in Lagos, A Oliveira in Figuera, Vallgorguina , 
en sinds kort boerderijschool Lua de Sementes in Boli-
quime.. De laatste jaren zijn er steeds meer scholen uit 
Spanje, die belangstelling hebben. Zo komen er leraren 
(ook van middelbare school)  van Vallgorquina, Rosa d 
‘Ábril  en Tretzvezent naar de cursus.
 Hier een verslag van Saskia zelf:.

Teacher coaching en training in de Algarve oktober 
2017

Portugal
Als oude bekenden worden we door de leerlingen 
begroet, door collega’s omhelsd. Door al meerdere  
jaren de schooltjes in de Algarve  te bezoeken, gaan we 
steeds meer de vrucht van de begeleiding zien. Toch is 
er ook een verloop van leerkrachten waar onze inzet 
met name voor is gewenst. We spreken met hen over 
de leerlingen en belichten de observaties menskundig, 
vertalen onze waarnemingen samen met de leerkrach-
ten in pedagogische handelingen.  
Het bleek noodzakelijk onze jaarlijkse bezoeken 
te omschrijven in certificaten om aan te tonen dat 
ervaren Waldorf leraren het functioneren van de jonge 
leerkrachten volgen en daar met hen op reflecteren. 
Het draagt bij aan het vertrouwen van de ouders en 
overheid. Tijdens ieder bezoek houden we ouderavon-
den, werken met de leerkrachten in de pedagogische 
vergadering en geven we een teacher-trainingsdag. Dit 
jaar lukte het om leerkrachten van de schooltjes samen 
te laten komen op het nieuwe schooltje, Lua de Semen-
tes  de Organic Farmschool in  Boliquime. De collegiale 
uitwisseling werkte enthousiasmerend, afspraken 
werden gemaakt om bij elkaar te komen kijken, iets dat 
we beogen. Een kleine school draait op impulskracht, 
enthousiasme, werklust, doorzettingsvermogen en 
verantwoordelijkheidsgevoel. Zoals overal vraagt dit 
van jonge leerkrachten, vaak ook met een jong gezin, 
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veel. Ons bezoek wordt als  een stimulans ervaren, als 
steun, als ‘ samen sterk’.  De scholen dragen daarom 
ook financieel bij om deze bezoeken te realiseren. Het 
IHF maakt de begeleiding mogelijk door de vliegtickets 
te vergoeden. Vervoer en verblijf ter plaatste wordt door 
de scholen zelf gefinancierd.

Teacher coaching en training in Barcelona en 
omstreken oktober 2017

Vanuit het rustige Portugal vliegen we door naar de 
hectiek in Spanje. De Catalaanse opstanden zijn tot in 
het klaslokaal merkbaar. De strijd die werd gevoerd was 
voelbaar tussen de kinderen,  zo vertelden de leerkrach-
ten die we, na ons bezoek in de klassen, spraken. De 
vraag was mee te kijken naar kinderen met een extra 
zorgvraag en met de lerarenteams daarover te spreken. 
Ook een teacher trainingsdag voor alle leerkrachten 
van peuterklas tot  voortgezet onderwijs stond op het 
programma. We bezochten vele klassen, observeerden 
collega’s en leerlingen, voerden gesprekken met teams, 
waren ‘ vraagbaak’ en deden oefeningen om ‘ de daad 

bij het woord’ te voegen. Bijna vijfentwintig leerkrach-
ten bezochten de studiedag en werkten met een grote 
intensiteit. Ook hier was de gretigheid  van collega’s 
merkbaar ten aanzien van de kennis van antroposofie, 
ieder met zijn eigen vraag en zoektocht. 
Er lijkt geen einde aan dit fantastische initiatief. De net 
opgerichte Waldorf school van Marrakesh toont ook 
belangstelling.

Saskia Barkmeijer
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ZUID-AFRIKA
Centre for Creative Education       Kaapstad

Tegen het einde van de apartheid rond 1990 bood het 
Novalis Ubuntu instituut een één-jarige holistische 
opleiding voor volwassenen met antroposofische inhou-
den. Een tweede jaar werd ingericht voor een opleiding 
voor vrijeschoolleraren. Toen de studenten aangaven 
dat ze interesse hadden in een volledige opleiding 
besloten drie leraren om dit mogelijk te maken.
Michael Oak een van de oudste vrijescholen(1962) in 
Kaapstad bood een ruimte aan waar de opleiding kon 
beginnen in 1993. De drie docenten  Peter  van Alphen, 
Bayta Daitz en Birgit Bernatzeder werden door het 
lerarencollege in de gelegenheid gesteld om met hun 
kennis en ervaring de studenten van dienst te zijn. Al 
snel werd de ruimte te klein en moest de opleiding ver-
huizen naar een ander gebouw. Gelukkig bood de staat 
hulp bij het vinden ervan en nog steeds is de opleiding 
daar gevestigd. Al snel werd ook duidelijk dat een 
opleiding voor vrijeschoolleraar alleen niet voldoende 
was. Er kwam een euritmie-opleiding, Kairos  en een  
opleiding voor kleuterleidsters. Sommige studenten 
volgen beide richtingen.
Sindsdien is het Centre for Creative Education een goed 

geoutilleerde opleiding voor volwassenen met een 
erkend diploma. Ongeveer 200 studenten nemen deel  
en veel  van de geslaagde studenten gaan als leraar 
naar een vrijeschool, maar soms ook naar een regu-
liere school. Het komt  vaak voor dat deze studenten 
gevraagd worden om de collega’s daar meer uitleg te 
geven over de ontwikkeling van een kind en om hun 
de kunstzinnige vakken te leren. Het is bemoedigend te 
zien hoe het vrijeschool onderwijs zijn weg vindt in het 
reguliere onderwijs.
Hoewel de staat bijdraagt is het geld lang niet voldoen-
de. Mede door de materialen die aangeschaft moeten 
worden voor de kunstzinnige vakken. Studenten 
kunnen vaak onvoldoende bijdragen.  Het sociaal eco-
nomische leven is na 24 jaar nog steeds zeer raciaal be-
paald. Dat betekent dat jong volwassenen van minder 
ontwikkelde families moeite hebben met de financiën. 
Veel van de vrijescholen in Afrika zijn gevestigd in de 
townships! Als docenten van de opleiding  geloven wij 
dat vrijeschoolpedagogie hard nodig is in de minder 
ontwikkelde gemeenschappen. Daarom doen we hard 
ons best om beurzen te creëren voor veel belovende 
studenten  met deze achtergronden.
Als u ons zou willen steunen in ons beleid zouden 
we juist voor de creatieve vakken bijdragen willen 
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vragen. Ze zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de 
studenten zelf, voor het doorgeven van de verschillende 
vaardigheden aan de leerlingen en voor het verzorgen 
van de inrichting van de  lokalen.
Fondswervers:
Johanna Oltmans 
Helen Stotko

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 
TRIO 0212 1950 50 met vermelding van code 
10009222

India
Muziekles in India!

Op vraag van Namita Porwal, oprichtster van vrije-
school Aarambh in Delhi, was Marja Maria Kanters uit 
Zutphen twee weken in Aarambh, om daar aan alle 
juffen én de kinderen muziekles te geven. Ze wilden 
graag leren blokfluit spelen en noten lezen, maar ook 
leren wat je verder met muziek kunt doen in de klassen, 
zoals werken met ritmestokjes. Het IHF maakte dit 
mede mogelijk. Namita bedankte mij en schreef: ‘Dit 
was precies wat we nodig hadden. Marja Maria heeft 
zó met ons gewerkt, dat we er voorlopig zelf mee 
verder kunnen! Maar een vervolgcursus volgend jaar 
zou heel fijn zijn’. Namens haar wil ik de donateurs 
bedanken die hun bijdrage gaven aan Fonds India. En u 
vragen: blijf steunen, zodat er volgend jaar een vervolg 
kan komen!
Anselma Remmers, portefeuillehouder West-Azië. 
 
U kunt uw bijdrage storten op de rekening van Inter-
nationaal Hulpfonds NL03 TRIO 0212 1950 50 met 
vermelding van code 60009346
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Brazilië
Opleidingscentrum Vale de Luz

Het opleidingscentrum bevindt zich ten noorden van 
het stadje Nova Friburgo in de staat Rio de Janeiro. De 
gelijknamige school werd in 1992 op dit terrein gesticht 
door de eigenaren en bewoners. Het is een terrein 
dat schitterend gelegen is op een steile helling, met 
adembenemend uitzicht over de vallei, maar slechts 
bereikbaar is over een zandweg; in het regenseizoen 
soms slecht berijdbaar. In januari 2011 werd het gebied 
getroffen door een aardverschuiving met vernietigende 
modderstromen en slachtoffers tot gevolg. Bij bezoek 
van de portefeuillehouder was het trainingscentrum 
toen onbereikbaar. 
Vanuit het ouderinitiatief en de ontwikkeling van de 
school vanaf 1992 groeide de part-time opleiding voor 
leerkrachten, die viermaal per jaar plaatsvindt: Centro 
de Formacao e Desenvolvimento. Onder andere met 
steun van het IHF kon het instituut uitgroeien tot een 
belangrijk centrum voor scholing in de regio. Nadat de 
school doorgroeide en zich in de stad vestigde bleef 
het terrein beschikbaar en werden eenvoudige, maar 
doeltreffende ruimtes gebouwd (steun van Duitse 
bedrijven Mahle en Software A.G) voor les en over-

nachting. Het programma wordt verzorgd door ervaren 
vrijeschoolleerkrachten en omvat mensbeeldstudie, 
pedagogisch/didactische modules en kunstzinnig werk 
(muziek, euritmie, schilderen). Op het moment van dit 
schrijven ondersteunt het IHF via het Studiefonds weer 
een aantal individuele studenten, die de opleiding niet 
geheel kunnen betalen.
Gezien de groei van de vrijeschool-beweging in de 
regio Sao Paulo en Rio de Janeiro en de behoefte aan 
goed opgeleide leerkrachten, is het centrum ook de 
komende jaren een belangrijke kweekvijver voor goed 
vrijeschool-onderwijs.
Een interessante ontwikkeling is dat een groep jonge 
oud-leerlingen van de school en een zoon van het 
echtpaar dat alles startte in 1992, de oorspronkelijke 
woning heeft betrokken. Onder de naam “Centro 
Holístico Urucum” zet de groep zich in om het centrum 
door te ontwikkelen als een inspirerende plek waar 
scholing, natuur en ontmoeting verbindende elementen 
zijn. Zo is het een idee om leerlingen praktijkwerk te 
bieden op het gebied van biologisch-dynamisch land- 
en tuinbouw.
Jan Sint, portefeuillehouder Brazilië
 
U kunt uw bijdrage storten op de rekening van 
Internationaal Hulpfonds NL03 TRIO 0212 1950 
50 met vermelding van code 20009277
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Midden-Amerika
Opleiding in Cuernavaca (deelstaat Morelos, 
Mexico)

Van de scholen die wij van Chantal Bosch in de por-
tefeuille Latijns-Amerika (buiten Brazilië) overnamen, 
waren er meteen drie die opvielen : Escuela Caracol in 
Guatemala, El Huerto in Costa Rica en Nina Pacha in 
Ecuador.  Zij hebben dankzij de steun van het IHF meer-
dere leraren die de vrijeschoolopleiding kunnen volgen 
in Cuernavaca, Mexico. Toen wij in 2017 op reis gingen 
naar de diverse scholen, hebben wij als eerste de oplei-
ding in  Cuernavaca (Mexico)  bezocht : zo konden wij 
tegelijkertijd onze vijf “studenten” ontmoeten, die toen 
de opleiding volgden. 
In Cuernavaca bestaat er al 29 jaar een Waldorfschool. 
Er is een groot terrein met meerdere gebouwen, een 
sfeervolle Kindergarten, een schooltuin, ruimte voor 
muziek en euritmie en meerdere gebouwen voor de 
klassen 1 tot en met 12.  De school ligt middenin de 
stad Cuernavaca. In 2001 zijn de leraren hier gestart 
met het CEDA (Centro de Desarollo Antroposófica). 
Deze verzorgt in samenwerking met de IASWECE 
(International Association for Waldorf Early Childhood 
Education) een opleiding voor vrijeschoolleraren.  De 
lessen, verzorgd door een internationaal (Europees 

en Amerikaans)  docententeam,  zijn zowel algemeen 
antroposofisch als praktisch van aard. 
Deze opleiding, die vijf jaar duurt,  vindt elk jaar gedu-
rende drie weken in de zomervakantie plaats.   Vanuit 
heel verschillende landen komen de studenten hierheen 
: uit Mexico, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, 
Colombia,  … tot aan Ecuador en Argentinië. Ook uit 
de Verenigde Staten en Puerto Rico komen (potentiële) 
leerkrachten hierheen. De voertaal van deze opleiding is 
uiteraard Spaans. 
De kosten bedragen rond de € 1.000,- per  jaar voor de 
opleiding. De meesten betalen dit zelf. Voor veel Latinos 
is dit een heel hoog bedrag; dat neemt niet weg dat wij 
in de zomer van 2017 meer dan 230 cursisten bijeen 
zagen. Er is zoveel belangstelling dat er een nieuwe 
eerstejaars-cursus kon starten, die tijdens het lopende 
schooljaar plaatsvindt.

Francis van Maris, portefeuillehouder Zuid en Midden 
Amerika 

 U kunt uw bijdrage storten op de rekening van 
Internationaal Hulpfonds NL03 TRIO 0212 1950 50 met 
vermelding van code 30009270



15



16

China
Trainingen in China

Er zijn momenteel twaalf Waldorf georiënteerde 
opleidingsinitiatieven in China in samenwer-
king met het China Waldorf Forum (CWF). Op 
academische niveau worden cursussen in het 
Waldorfonderwijs gehouden sinds 2000 aan de 
Sichuan Normal University in Chengdu, de stad 
van China’s eerste Waldorfschool. 
De trainingcentra bieden niet alleen training aan 
leraren, maar bieden ook opleidingen voor het 
publiek. Zo is er een driejarige opleiding over Wal-
dorfeducatie voor basisscholen en kleuterscholen. 
Er worden ook veel korte cursussen gegeven, met 
inbegrip van onderwijs, persoonlijke groei, cultuur 
en kunst.
Momenteel worden driejaarlijkse opleidingen voor 
kleuterleerkrachten in deeltijd aangeboden in zes 
steden: Chengdu, Beijing, Xian, Nanjing, Guang-
zhou en Hong Kong. Elk jaar zijn er meer dan 800 
studenten ingeschreven voor deze trainingspro-
gramma’s. Naast de lerarenopleidingen is er een 
scala aan gespecialiseerde cursussen en work-
shops, zoals nul-tot-drie-jaar cursussen, Waldorf 

kleuterschool management cursussen, regionale 
seminars en cursussen  antroposofie. Deze cursus 
worden georganiseerd door China Waldorf Early 
Childhood Education Forum (CECEF).
De cursus voor kleuteronderwijs is opgesteld door 
Thanh Cherry, die eerder een trainingsprogramma 
in Thailand en Vietnam had opgezet. De cursus 
is elk jaar onderverdeeld in twee sessies. Eén 
sessie van twee weken vindt plaats in Chengdu. 
De cursus wordt gegeven met financiële steun 
van de International Early Childhood Association. 
Docenten worden geselecteerd door het Comité 
van Chinese Early Childhood Teacher Training. 
Renate Breipohl-Long van de International Early 
Childhood Association ziet toe op de kwaliteit van 
de opleiding. De cursus wordt uitgevoerd in het 
Engels met Chinese vertaling.
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Portugal
Onze Lerarenopleiding Associao per Curso Waldorf  
is in 2013 opgericht door leraren die zagen dat 
er een groeiende behoefte was aan een officiële 
opleiding voor Waldorfleerkrachten in Portugal. Zij 
richtten een samenwerkingsverband op om een 
dergelijke opleiding te verzorgen. In 2016 werd de 
opleiding officieel erkend. 

Er werken zes leerkrachten die naast het onder-
wijs ook de organisatie voor hun rekening nemen: 
Andreas Schubert, Eva Herre, Fátima Mourinha, 
Marta Florêncio en Maria João Reis. Daarnaast 
komen er gastdocenten uit Spanje, Zwitserland, 
Groot-Brittannië, Brazilië, Duitsland en Nederland. 
De meesten van hen keren jaarlijks terug om les 
te geven. Er komen regelmatig ook andere gast-
docenten uit het buitenland en wij hebben ook 
studenten uit Spanje, Brazilië en Bulgarije. 
Onze Portugese studenten komen o.a. uit Escola 
Jardim do Monte (Harpa); Escola a Oliveira (Al-
garve); Escola Casa da Floresta (Lisboa); Escola da 
Terra (Sintra).
Studenten moeten aan de volgende toelatingsei-
sen voldoen: ze moeten ouder zijn dan 21 jaar en 
het 12e leerjaar van een middelbare school met 
goed gevolg hebben afgerond. 
 
De opleiding duurt vier jaar. De eerste twee jaar 
zijn voornamelijk gewijd aan Antroposofie en de 
volgende twee aan Methodologie en Didactiek. 
De vakken in het eerste jaar zijn: de Waldorfschool 
en de Antroposofische Beweging; het Antroposo-
fisch Mensbeeld, Filosofie, Kunstgeschiedenis,  de 
Evolutie van de mens; het Innerlijke Pad, Reïncar-
natie en Karma en Sociale Kunst. 
Het tweede jaar: Embriologie, Mensheidsontwik-

keling, de Temperamenten, de 12 Zintuigen, de 
School als Sociaal Organisme, de Drie Zielekrach-
ten.
Van het eerste tot het vierde jaar beoefenen stu-
denten ook de verschillende kunsten: schilderen, 
tekenenen, boetseren, muziek, drama en euritmie. 
In het derde en vierde leerjaar kiezen studenten 
voor basisschool of kleuterschool. Studenten 
besteden ca de helft van hun tijd aan theorie en 
de andere helft aan de kunstvakken. (Zie ook onze 
website  associação-percurso-waldorf.pt).

Naast het Portugees wordt er Spaans, Engels en 
Duits gesproken. 
Studenten betalen € 900 per studiejaar. Dat 
bedrag wordt meestal door henzelf of door hun 
familie betaald. Op dit moment wordt één student 
van Amoreira door het IHF gesponsord.

Met vriendelijke groet,
Maria João Reis

 U kunt uw bijdrage storten op de rekening van 
Internationaal Hulpfonds NL03 TRIO 0212 1950 
50 met vermelding van code: 40093233
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Oost-Azië
Filippijnen

Lesgeven aan de Gamot Cogon school, 
een prachtige ervaring.

Van 6 november tot 9 december ben ik op de 
Filippijnen geweest om een lesbezoek te brengen 
aan de Gamot Cogon school nabij Iloilo, dit is de 
zusterschool van de Adriaan Roland Holst school 
in Bergen. Voor mij was dit de eerste keer dat ik 
Azië bezocht dus een totaal nieuwe ervaring die 
dan ook een enorme indruk op mij heeft gemaakt. 
De eerste dagen verbleef ik in Manilla om daar 
voor het eerst de cultuur van het land te beleven, 
na drie dagen ging de reis verder naar Iloilo en 
uiteindelijk het plaatsje Zaraga waar collega Max 
van der Made al aanwezig was. Na het weekend 
volgde de eerste kennismaking met de school en 
daar ervoer ik direct al de prettige ontspannen 
en gastvrije sfeer, kortom een warme ontvangst 
viel mij ten deel. Ook voelde het natuurlijk heel 
vertrouwd om ‘s morgens met de weekspreuk te 
beginnen en elkaar daarna persoonlijk te begroe-
ten. De tweede week van mijn verblijf werd benut 
om de meegebrachte meetapparatuur (multime-
ters, adapters, zelfbouw telescopen), gesponsord 
door de ARH school, het IHF en de bijdrage van 
enthousiaste leerkrachten en vrienden tezamen 
met de accessoires en elektrische componenten 
na te lopen en de voorbereidingen voor de prac-

tica te treffen. De bedoeling 
was een volledige periode 
elektriciteit met hands-on 
practica te geven aan klas 
11 en gedurende de science 
lessen in klas 12  theorie 
over optica door te nemen 
in combinatie met het zelf 
laten opbouwen van de 
meegebrachte telescopen 
en spectroscopen door de 
leerlingen.

De weken 3, 4 en 5 waren 
de weken van de periode 
elektriciteit en de science 

lessen.  Natuurlijk begonnen we elke dag met 
het  vertrouwde ritueel van handen schudden bij 
binnenkomst, de ochtendspreuk en tijdens advent 
het mooie ritueel van het aansteken van een kaars 
door een leerling, een gezamenlijk adventslied en 
soms nog even een kringoefening om het lichaam 
en de geest vrij te maken voor het begin van de 
periode les. Gedurende de periode elektriciteit heb 
ik voortdurend gezocht naar een goed evenwicht 
tussen theorie (hoofd) en praktijk (handen) en 
daarbij hopelijk de intense beleving door de 

leerlingen (hart). Veel steun heb ik ervaren van de 
aanwezigheid en bijdrage van miss Carla, de lera-
res wis- en natuurkunde voor klas 10, 11 en 12. 
De leerlingen hebben met zorg en aandacht ge-
werkt, zowel in de periode (klas 11) als in de sci-
ence lessen (klas 12) waarbij vooral het zelf doen 
van metingen en experimenten en het uitwerken 
van de zelf gevonden resultaten voor hen en hun 
leerkracht een geheel nieuwe ervaring was. 
Uiteindelijk leverde dit voor de periode een aantal 
fraaie periodeschriften op waarin de individuali-
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teit van de leerlingen duidelijk tot uiting kwam, 
voor mij mooi om het gezamenlijke werk van drie 
weken op de valreep zo terug te kunnen zien. 
Rekenvaardigheid behoeft nog wel aandacht, de 
afsluitende toets was niet eenvoudig voor ze maar 
dat is over het algemeen een kenmerk van het 
onderwerp elektriciteit, leerlingen vinden het vaak 
een taai onderwerp temeer een reden om ze zelf 
ermee aan de slag te zetten.
We hebben de laatste dag van de periode op een 
plezierige wijze met een korte presentatie door mij 
over Nederland aan de hand van enkele foto’s en 
verder met wat lekkernijen afgesloten en het was 
hartverwarmend om zowel van de leerlingen als 
de leerkrachten zoveel dankbaarheid te ervaren. 
Ook ontroerend omdat ondanks de bescheiden 
materiële welvaart de mensen zo gastvrij en 
vrijgevig waren, iets om mee naar Nederland te 
nemen. Al met al dus een heel bijzondere ervaring 
en zo waardevol vanwege het feit dat je buiten 
je comfortzone treedt maar vooral vanwege de 
warme, hartelijke ontmoetingen.

Jim Sharman de team coördinator en voortrekker  
is permanent bezig om fondsen te verwerven voor 
de instandhouding van de school. Er is behoefte 
aan extra financiële ondersteuning van de leer-
krachten, een overkapping van het centrale plein, 
dat in de volle zon ligt, een praktijklokaal voor 
hout- en steen-bewerking en verdere inrichting 
van een science lokaal. Ook bijscholing door 
Teacher Trainingen blijft nodig, alsook de onder-
steuning door ervaren leerkrachten uit Nederland. 
De Gamot Cogon school is een bijzondere school 
waar door een enthousiast en gemotiveerd team 
hard gewerkt wordt om de leerlingen zich tot vrije 
zelfstandige mensen te helpen ontwikkelen en die 
het waard is om financieel gesteund te worden. 

Rien Homs , oud leraar Adriaan Roland Holst 
school Bergen.

U kunt uw bijdrage storten op de rekening van 
Internationaal Hulpfonds NL03 TRIO 0212 1950 50 
met vermelding van code 7000706
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Midden Oosten
Israël

Trainingscursus voor Waldorf Opvoeding 
van het jonge kind

De opleiding voor kleuterleiders en opvoeders op 
het gebied van het jonge kind dateert al uit de jaren 
negentig van de vorige eeuw en is al door verschillende 
fasen en omvormingen gegaan. In zijn huidige vorm 
bestaat de opleiding sinds 2008. De opleiding is begon-
nen door  Vered Stamper en Stefanie Allon, beide zeer 
ervaren opvoeders en kleuterleerkrachten. Zij zagen 
dat er ook in Israël steeds meer mensen geïnteresseerd 
waren in, en meer wilden weten over, de Steiner/Wal-
dorf opvoeding en besloten daarom te beginnen met 
een Waldorf Leraren Opleiding speciaal gericht op het 
Jonge Kind. 

Het betreft een parttime opleiding op één dag in de 
week gedurende drie jaren. Het grootste deel van de 
studenten (90%) werkt al op een school of bij een 
opvang voor peuters en kleuters.
De opleiding is gevestigd in Kiryath Tiv’on ( bij Naza-
reth) en maakt deel uit van de Shaked Association, een 

organisatie die behalve deze opleiding ook nog vijf 
peuter- en kleutergroepen en een tweestromige Wal-
dorfschool van klas 1 t/m 12 onder haar vleugels heeft.  
De leraren die op deze opleiding lesgeven zijn in Europa 
of in de U.S.A. opgeleid, maar komen over het alge-
meen uit de omgeving van Kiryath Tiv’on. Een enkele 
keer komt er een docent uit het buitenland om een 
college te verzorgen. 
Behalve Vered Stamper en Stefanie Allon, zijn ook de 
docenten voor euritmie, zang, schilderen, boetseren, 
houtbewerking, spraak en dergelijke, woonachtig in de 
omgeving van de opleiding. 
Er nemen ongeveer 40 studenten deel in drie jaar-
groepen. De studenten komen vanuit heel Israël. Er 
zijn studenten met een joodse, een islamitische of een 
christelijke achtergrond. Ook onder het Arabische deel 
van de bevolking groeit de belangstelling voor de Stei-
ner/Waldorf opvoeding, zeker nu er ook een Arabische 
Waldorf School in Israël is. 
Hoewel deze opleiding geen onderscheid wil maken 
in de afkomst van de diverse studenten, heeft het IHF 
laten weten met name mensen uit de armste bevol-
kingsgroep (de Bedoeïenen)  te willen steu-
nen. In 2015 steunde het IHF één studente, in 2016 
twee, en in 2017 drie studentes met deze achtergrond. 
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De laatste jaren worden er door een Amerikaanse vre-
desorganisatie ook een aantal workshops en lezingen 
gegeven in Jenin en in Samaria. Stefanie Allon is, samen 
met twee andere opleiders ook door het Palestijnse 
Onderwijsministerie uitgenodigd om een aantal 
cursussen en workshops te geven in het Arabische 
gedeelte van Israël. Ook is de Shaked Associatie mo-
menteel werkzaam voor een door Zweden geïnitieerde 
opleiding voor peuter- en kleuterdocenten in het Jenin 
Refugee Camp, waar het Waldorf curriculum alleen een 
onderdeel van het geheel is. Al deze cursussen worden 
in het Arabisch of in het Engels gegeven.   

Stefanie Grob-Allon

U kunt uw bijdrage storten op de rekening van Inter-
nationaal Hulpfonds NL03 TRIO 0212 1950 50 met 
vermelding van code 40009352

Vietnam
Waldorf Teacher Training

Geschiedenis 

In 2015 zijn twee driejarige deeltijd trainingen voor 
kleuteronderwijzers begonnen, ondersteund door de 
VCP, IASWECE ,Die Freunde en het IHF. Als gevolg 
hiervan kwamen er veel meer Steiner-geïnspireerde 
kleuterscholen. In 2016 is begonnen met een trainings-
cursus voor de basisschool, wat heeft geleid tot de 
opening van twee kleine basisscholen. In 2018 volgt 

jaar. De docenten zijn internationaal erkend en komen-
de uit vele landen.
Omdat de studentenaantallen nog steeds laag zijn 
moet het collegegeld hoog worden gehouden (zeer 
hoog volgens Vietnamese standaard) om de kosten te 
dekken (meer dan US$ 500 per module plus vervoer, 
onderdak en voedsel).  De kosten blijken echter nog 
steeds hoger dan de inkomsten, zodat we afhankelijk 
zijn van financiële steun van buiten.  
Na het voltooien van zes modules van de opleiding 
ontvangen de studenten een certificaat erkend door 
de International Association for Steiner-Waldorf Early 
Childhood Education (IASWECE). Er komt er een twee-
de ronde te beginnen in juli 2018. 

Primair onderwijs 
In januari 2016 werd gestart met een opleiding van drie 
jaar in deeltijd voor leraren (zes modules, gemiddeld 
25 studenten per module van tien dagen). De opleiding 
staat onder leiding van Helen Cock, de directeur van 
de Melbourne Rudolf Steiner Teacher Training Seminar. 
Collegegeld is US$ 430 per student plus transportkos-
ten, accommodatie en voedsel.
De gecertificeerde studenten zullen worden erkend 
door de Melbourne Rudolf Steiner Teacher Training 
Seminar. 
De toekomst van het primaire onderwijs is nog onzeker, 
maar twee modules zullen in ieder geval elk jaar 
plaatsvinden in 2016 en 2017 en in elk van de volgen-
de twee jaar één module.

Brandende kwesties 
    • De noodzaak te voldoen aan strenge overheidsei-
sen met betrekking tot het leerplan en milieu. 
    • Voldoen aan strenge hygiënische eisen in geval van 
gevaarlijke kinderziektes, zoals mond- en klauwzeer. In 
sommige gebieden is er bijna elk jaar een uitbraak van 
deze dodelijke ziekte en elke keer moet al het kleuter-
speelgoed worden gekookt en ontsmet. De uitdaging 
is hoe we kunnen zorgen voor geschikt speelgoed dat 
niet iedere keer moet worden vernietigd.  
    • Veel reguliere peuterspeelzalen wil een Steiner 
kleuterschool zijn, maar hebben weinig opleiding 
of kennis van de educatieve beginselen. Een goede  
regeling van het handelsmerk Steiner/Waldorf is een 
grote opgave. 

    • Gebrek aan lokale gekwalificeerde mentoren en 
de grote uitgaven die nodig zijn voor een internationale 
mentor.  
    • Het gebrek aan financiële middelen belemmert 
sterk de ontwikkeling van Steiner/Waldorf onderwijs. 
Bert Harms, portefeuillehouder O-Azië

U kunt uw bijdrage storten op de rekening van Inter-
nationaal Hulpfonds NL03 TRIO 0212 1950 50 met 
vermelding van code 7000705

opnieuw een training voor basisschoolleerkrachten ter 
voorbereiding van nog eens twee scholen.
Kleuteronderwijs

Momenteel coördineert Thanh Cherry de twee driejarige 
deeltijd opleidingen, één in Ho Chi Minh stad met 52 
studenten en één in Hanoi met 25 studenten. Beide 
trainingen worden in 2018 afgerond. De cursus bestaat 
uit zes modules van twaalf dagen, twee modules in elk 
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Afrika
East African Teacher Training

Waldorf Onderwijs in Oost-Afrika

Hoewel er in het regulier onderwijs in Oost-Afrika 
de laatste jaren enige vernieuwing gaande is, zijn 
de meeste scholen nog steeds opgescheept met 
sterk verouderde negentiende-eeuwse methodes 
van de westerse overheersers uit die tijd. Met als 
gevolg dat de kinderen op geen enkele manier 
toegerust zijn voor de moderne maatschappij. 
Alleen kinderen van rijke families, die naar privé 
scholen gaan krijgen de kans om later op een 
adequate manier aan de huidige economie deel te 
nemen. Maar er is hoop voor Afrika. Steeds meer 
mensen uit het onderwijs maken zich zorgen over 
de situatie en zoeken naar vernieuwing. Leraren 
die in contact komen met het Waldorfonderwijs 
raken daardoor geïnspireerd. Een initiatief in het 
bijzonder valt daarbij op. Een groep van Maasai, 
die dichtbij de grens tussen Kenia en Tanzania 
leven raakte geïnteresseerd in het Waldorf onder-

wijs.  In de moderne economische wereld is het 
leven als herders steeds ingewikkelder geworden. 
Door hun nomadische bestaan hebben ze de 
aansluiting met alle ontwikkelingen gemist en de 
meeste van hun kinderen zijn zelfs niet in staat 
geweest om naar school te gaan.
Ze realiseren zich echter dat hun traditionele 
manier van leven een zeer onzekere toekomst 
heeft. Vooral door de klimaatveranderingen. De 
perioden van droogte worden steeds langer en 
maken het houden van koeien,- hun enige bezit-, 
bijna onmogelijk. In de grote droogte tussen 
2007 en 2009 hebben ze zoveel koeien verloren 
dat een aanvaardbaar leven in de toekomst als 
herders nagenoeg onmogelijk lijkt. Ze zochten 
daarom scholen voor hun kinderen. En deze groep 
kwam in aanraking met de Rudolf Steiner School 
in Nairobi, waar een internaat aan verbonden is. 
Voor de nomadenkinderen kwam er sponsoring, 
waar ze dankbaar gebruik van maakten. Als de 
kinderen in de vakanties in de stam terugkeerden 
waren de ouders verrast door de veranderingen 
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die hun kinderen ondergaan hadden. Ze straalden 
zelfvertrouwen uit, ze waren actief en onder-
nemend en vertelden enthousiast over wat ze 
allemaal op de Waldorf School leerden.
Dit leidde tot een volgend initiatief. Er werden vier 
mensen uit de Masaaistam gekozen, die tijdens 
de schoolvakanties deel zouden nemen aan het 
trainingsprogramma van de leraren die aan de Ru-
dolf Steiner School werkten. Drie van hen zouden 
de opleiding voor de kleuterklas doen en een voor 
de lagere school. Later zouden deze studenten 
door een mentor geholpen worden om al doende 
in de stam onderwijs te ontwikkelen in harmonie 
met hun eigen culturele achtergrond. Het initiatief 
werd gesteund en gesponsord door het IHF, des-
tijds vertegenwoordigd door Truus Warrink.

Wat eerst moest gebeuren was de rijke tradi-
tie van verhalen vertellen terugbrengen. Deze 
verhalen, die ’s avonds bij de kampvuren werden 
verteld, waren de bron van de opvoeding in de 
oude tijden en verbonden de gemeenschap in een 
begrip van het bestaan, maar ook in een spiritu-
eel bewustzijn. Tegen de achtergrond van deze 
rijke culturele traditie werden verhalen en liedjes 
gezocht, en activiteiten bedacht voor de kinderen. 

Op de foto rechts Peter van Alphen

Er werd speelgoed gezocht en gemaakt dat bij de 
omgeving  en de cultuur van de kinderen past. En 
zo werd de Rudolf Steiner School Nairobi steeds 
meer een Afrikaanse Waldorf school, met Afri-
kaanse sprookjes, dierenfabels, volksverhalen etc. 
Zo ontstond er naast de Rudolf Steiner School een 
echte lerarenopleiding. Drie maal per jaar gaan de 
leraren van de Waldorfscholen uit Kenia, Tanzania, 
Zanzibar en Uganda naar de zogenaamde modu-
len. Twee weken lang, als de kinderen met vakan-
tie gaan komen hier de leraren bij elkaar om met 

en van elkaar te leren. Het bleek daarnaast ook 
belangrijk dat er mentoren in de klassen kwamen 
kijken. De opleiding en het mentorschap werden 
jarenlang verzorgd door Ann Scharfman en Peter 
van Alphen. Als mentor reisde Simon Shirley langs 
de  Afrikaanse scholen.  Sponsoring gebeurt door 
Die Freunde der Erziehungskunst (Duitsland), 
Acacia (Zwitserland), Sanduka (Denemarken), 
Internationaal Hulpfonds (Nederland).
Nu de Masaaistam steeds meer honkvast is 
geworden is er in hun woongebied Selenkay een 
kleuterklas gestart, die inmiddels is uitgegroeid 
tot de derde klas. De Waldorf School Naretoi heeft 
zelfs een stenen gebouw gekregen.
In 2012 is vanuit de EATT het Waldorf Kakuma 
Project in een vluchtelingenkamp in Noord-Kenia 
opgericht. Studenten van de opleiding verbleven 
afwisselend perioden in het vluchtelingenkamp 
en op de opleiding. Door met de kunstvakken 
van het Waldorfonderwijs te werken wordt hulp 
geboden aan de getraumatiseerde kinderen.

Reiny Jobse, portefeuillehouder Oost-Afrika 

U kunt uw bijdrage storten op de rekening van 
Internationaal Hulpfonds NL03 TRIO 0212 1950 
50 met vermelding van code 10009241

Traditionele Afrikaanse dansen



24

Thailand
Teacher Training in Thailand

De Asian Teacher Training (ATT) werd  opgericht 
door Emie van Minos en Gerda de Jong met hulp 
van het IHF, dat o.a. met vliegtickets Nederlandse 
leerkrachten ondersteunde van 2001-2011. De 
ATT werd de eerste keer in 2001 gehouden in 
Bangkok;  later volgden  andere locaties.  Samen 
met de lerarenopleiding  werd sinds 2004 ook 
een “train the teacher project” uitgevoerd in ATT 
verband. Verschillende Thaise leerkrachten werden 
opgeleid als trainer en begonnen zelf groepen te 
leiden  onder toezicht van Nederlandse leraren.  
Sinds 2012 heeft de ATT geen buitenlandse steun 
meer nodig. Het aantal studenten afkomstig uit 
Azië is gegroeid naar meer dan 100 nu. In 2014 
verhuisde de ATT voor enkele jaren naar de Filip-
pijnen.  In 2018 is de ATT weer terug in Bangkok. 
Het collegegeld voor ATT bedraagt nu  
€ 90 persoon voor vijf dagen. 

Training kleuteronderwijs

In 2003 startte de training van kleuterleerkrach-
ten, gesteund door de IASWECE (vliegtickets voor 
hoofddocenten en leerplan). Het is een driejarige 
deeltijdse opleiding van tien dagen in maart-april 
en tien dagen in oktober. Er zijn al drie groepen 
afgestudeerd.  De vierde groep zal eindigen in 
oktober 2019. Er zijn 34 studenten uit Thailand 
en 17 uit andere landen van ZO-Azië. Collegegeld 
voor de vierde groep is € 180 per persoon voor 
10 dagen.  De cursus is sinds de tweede groep 
self supporting .  Er worden kortingen gegeven 
aan  studenten met financiële moeilijkheden.  Er 
zijn veel bijdragen van vrijwilligers, docenten en 
ex-studenten.

Lerarenopleiding gerund door Panyotai 

Bert Harms met leraressen Rawinas en Jao
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Waldorf School 

Tweemaal per jaar tijdens de vakanties (maart-
april en oktober)wordt aan de Panyotai Waldorf 
School een vijfdaagse cursus georganiseerd. De 
kosten zijn voor vijf dagen  € 65 per persoon. 
De lessen worden gegeven door ervaren Thaise 
leraren. Aantal deelnemers:  60-80. De meeste 
Waldorf scholen in Thailand nemen elk jaar deel 
aan deze opleiding .

Leraren opleiding  gerund door Tripat 
Waldorf School

In oktober 2017 startte de Tripat Waldorf School 
een driejarige deeltijdopleiding. Telkens wordt er 
zeven dagen lesgegeven door Duitse en Thaise 
leraren voor kunstzinnige vorming.  Aantal deel-
nemers:  80. De kosten zijn 130 euro per persoon.

Leraren training  gerund door Dulyapat 
Waldorf in Khon-Khane

Ook de Dulyapat Waldorf School verzorgt cursus-
sen voor leraren. Hoewel het een in-huis opleiding 
is zijn ook de leraren van andere Waldorfscholen 
welkom. Eenmaal per jaar eind september of ok-
tober.  Docenten zijn Horst Helmann uit Duitsland 
en Thaise leraren voor de kunstzinnige vorming.  
Aantal deelnemers:  30-40.  De cursusduur is drie 
dagen (gratis voor leerkrachten van de Dulyapat,  
van anderen wordt een donatie gevraagd).

Zorg voor de kinderen 0 – 3 gerund door 
Dulyapat Waldorf  in Khon-Khane

Een driedaagse training kinderzorg wordt ge-
geven door Dulyapat in Khon-Khane, open voor 
iedereen.  Docenten: Susan Weber uit USA. Aantal 
deelnemers: 50 – 60.  Geen kosten.

U kunt uw bijdrage storten op de rekening van 
Internationaal Hulpfonds NL03 TRIO 0212 1950 
50 met vermelding van code7000707
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Georgië en 
Armenië

Lerarenopleidingen in Georgië en Arme-
nië

GEORGIË.  

Het is een leuke traditie geworden: De laat-
ste jaren geef ik een cursus muziektherapie in 
de Michaelsschool in Tbilisi bij gebrek aan een 
muziektherapeut in hun team. De Michaels-
school wordt tegenwoordig bezocht door 80 heil-
pedagogische kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 
jaar.
 Cursisten zijn het personeel van de school, en 
studenten van de tweejarige cursus voor Heilpe-
dagogie, en een of twee studenten uit Armenië.
Dat de Georgische zang tot cultureel erfgoed 
is verklaard is volkomen terecht:  gevoel voor 
harmonie op deze manier geuit is breed geprakti-
seerd en uniek. Zet een paar Georgiërs bij elkaar, 
op een feest of in de kerk van de Christengemeen-

schap, en ze gaan veelstemmig los. Deze thera-
peutische muzikaliteit spreek ik in hen aan.

De vrije kleuterschool in Tbilisi organiseert sinds 
twee jaar het seminar tot opleiding van kleu-
terleidsters in Georgië en Armenië. Het bleek te 
omslachtig en onbetaalbaar om studenten in het 
buitenland te laten studeren.

ARMENIË   

De eerste week in Armenië logeerde ik bij Karine, 
de muziektherapeut die met hulp van het IHF 
de opleiding in Moskou heeft kunnen volgen. Ik 
observeer en begeleid de leerkrachten van de 
heilpedagogische groep en op vraag observeer ik 
in klassen en/of zing met een klas een nieuw lied.
Naast muzieklessen in de klassen, geeft Karine 
muziektherapie aan de kinderen van de Heilpeda-
gogische groep, die al jaren een onderdeel van de 
Aregnazan (= zon) school is.
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 Deze groep is een voorbeeld voor reguliere 
scholen, die tegenwoordig ook verplicht worden 
zorgkinderen in de klas op te nemen. Een pro-
bleem is, dat de staat wel verplichtingen oplegt, 
maar hiervoor geen scholing ondersteunt. Dit zou 
een mooie inkomstenbron kunnen zijn voor deze 
school.

 In beide landen hebben de vrijescholen inmiddels 
hun twintigjarig bestaan gevierd. In ongeveer 
dezelfde periode, na het uiteenvallen van de Sov-
jet-Unie en na een geheime verboden studiefase, 
zijn de scholen opgericht. Later zijn de leerkrach-
ten elkaar wel eens tegengekomen op Duitse 
Lerarenseminars, maar tot contact onderling heeft 
dit niet geleid. Door de contacten met het IHF 
is dit op gang gekomen. Dit heeft geleid tot een 
jaarlijkse gezamenlijke zomercursus. Nu reizen 
niet meer de leerkrachten naar buitenland, maar 
de cursusgevers komen het ene jaar naar Jerevan, 
het andere jaar naar Tbilisi. Ook vindt er nu jaar-
lijks een uitwisseling plaats van de leerlingen van 
de 10e klassen. Ze logeren een week bij elkaar en 
werken samen. Nu dit een paar jaar functioneert, 
heeft men zich afgevraagd waarom ze niet eerder 
contact hebben gezocht.
 
 De tweede week logeerde ik in het sociaalthera-
peutische centrum Mayri. Drie jaar geleden is dit 
dagcentrum geopend.
Hier zijn verschillende werkplaatsen waarin 
vijftien jongelui met een bijzondere zorgvraag 
werken. Ook voor jongere kinderen, die andere 
zorg nodig hebben dan op de Aregnazanschool 
geboden wordt, is hier plaats.
In deze week vond In het Mayri Centrum een bij-
zondere conferentie voor Sociale therapie plaats: 
het Eurasia Project - Bruggen bouwen – ontwikke-
ling van op de praktijk gericht hoger onderwijs in 
de sociale pedagogie in Armenië en Georgië.
Met het oog op de sociale en culturele integratie 
van mensen met een 
verstandelijke beperking.

 Deze Conferentie is tot stand gekomen uit een 
samenwerkingsverband tussen de  Rudolf Steiner 
University College uit Oslo en de sectie psycholo-
gie en pedagogie van de Staatsuniversiteit van Ar-
menië. De klacht van afgestudeerde studenten is, 

dat na jaren studie, ze met veel onzekerheid aan 
het werk gaan, door het gebrek aan praktijkerva-
ring. Het is de bedoeling dat Mayri een officieel 
erkende stageplaats gaat worden. Deze conferen-
tie is de eerste en zeer geslaagde stap hier toe. De 
laatste dag vond plaats in het enige kinderhuis 
dat Armenië heeft, voor wezen en zorgkinderen 
van 6 tot 18 jaar, even buiten Jerevan, in the 
Childrens House of New Kharberd. 
Deze staatsinstelling is ook zeer gebaat met een 
project als Mayri: de integratie van de volwasse-
nen. Het is de bedoeling dat  er vervolgscholingen 
sociaaltherapie georganiseerd worden in een 
voorjaars- en najaarsblok, waar ondergetekende 
ook deel van uit gaat maken.

Gooyke van der Schoot, voormalig portefeuille-
houder Oost-Europa van het IHF
 
U kunt uw bijdrage storten op de rekening van 
Internationaal Hulpfonds NL03 TRIO 0212 1950 
50 met vermelding van code: 0009339
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Teken voor de Toekomst 

Bijna nergens ter wereld bestaat voor vrijescholen de 
luxe van overheidssubsidie zoals wij die kennen. Met 
de Solidariteitsactie willen wij zoveel mogelijk kinderen 
in de gelegenheid stellen om toch vrijeschoolonderwijs 
te volgen. Deze vorm van fondswerving blijkt heel 

positief te werken, omdat er een constante bron van 
inkomsten ontstaat waardoor de leerkrachten, kinderen 
en ouders in de projecten zich gewaardeerd en erkend 
voelen door betrokken mensen in het buitenland. Met 
de Solidariteitsactie kunt u buitenlandse vrijescholen 
steunen door het schoolgeld te betalen voor kinderen 
van weliswaar onvoldoende draagkrachtige, maar 
vaak erg gemotiveerde ouders. Het geld gaat naar het 
kinderfonds op de school. U kunt bij uw sponsoring 
aangeven van welke school u kinderen wilt sponsoren. 
Ook individuele peetschappen zijn mogelijk via dit Soli-
dariteitsfonds. Zie daarvoor o. a. de kinderen hieronder.

Als je tijd doorbrengt met Adam Abdul Turuki, 
gaat je aandacht als vanzelf  naar zijn welwillende en 
verlegen lach die niet van zijn lippen wijkt. Hij geniet 
van het gezelschap van zijn klasgenoten en van het 
leren van alles wat wordt aangeboden. Tijdens de les 
wil hij het naadje van de kous weten over wat er wordt 
aangeboden aan lesstof. Hij helpt zijn vrienden graag 
met hun werk en stelt veel vragen over de stof. In de 
pauzes speelt hij met zijn vrienden en rent energiek 
over het terrein.
In zijn vrije tijd is hij graag bij zijn moeder en broers 
en zussen. Zijn vader is vroeg overleden, en moeder 
worstelt om genoeg geld te verdienen om school te 
betalen naast alle andere uitgaven door groente en 
fruit te verkopen langs de weg.
Adam zit in de eerste klas van de Hekima Waldorf 
School. (2018)

Peetkinderen

Voor een dochter van een drukke alleenstaande 
moeder was er voor Gertruda Lucius Mwakalila 
weinig kans op een geode opvoeding. Toen Casmir 
Msigwa , leraar op de Hekima Waldorf School en fa-
milie van haar , het afgelegen dorpje waar zij woonde 
bezocht bood hij spontaan aan de zorg voor haar op 
zich te nemen . Haar moeder nam dat aanbod dank-
baar aan. In haar nieuwe huis ontpopte Gertruda zich 
als een lief en  rustig meisja , dat graag in het huis en 
in de tuin helpt. Ze houdt van verhalen lezen, rekenen 
en  geschiedenis. In de pauze zit ze graag te tekenen, 
maar ze houdt ook van buiten rennen.
Gertuda zit in de tweede klas van de Hekima Wal-
dorf School. (2018)
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Joshua Emmanuel Pinga is een warme per-
soonlijkheid. Zijn gelukkige, wat verlegen 
glimlach is aanstekelijk voor wie hem ont-
moet. Hij maakt heel gemakkelijk vrienden 
in de klas. Hij houdt van spelen en plezier 
maken op het speelterrein . Hij heeft altijd 
waskrijt bij zich  en in alle lessen is hij aan 
het tekenen en kleuren.   
 Zijn alleenstaande moeder , die een klein 
straatwinkeltje heeft,  verdient niet genoeg 
om zijn schoolgeld te betalen, maar weet 
zeker dat hij op de Hekima school uit kan 
groeien tot een goed mens.
Joshua zit in de eerste klas van de Hekima 
Waldorf School. (2018)

Samen met zijn twee jongere zusjes wordt Herman 
Jonas  Masiringi elke dag door  zijn vader, die leraar 
op de Hekima School is, in de motor-riksja naar school 
gebracht. Herman is een vrolijke, nieuwsgierige en 
serieuze leerling. Als hij gevraagd wordt een bepaalde 
taak op zich te nemen, aarzelt hij niet, maar neemt de 
tijd ervoor en weet het altijd creatief tot een einde te 
brengen.
Thuis rijdt hij graag op zijn fiets en kan uren bouwen 
met houten blokken. Hij helpt zijn moeder vaak in het 
huishouden. Op zaterdag kijkt hij graag tekenfilms. 
Hij heeft een heel goede band met zijn vader. Deze 
verdient als leraar niet genoeg om het hele schoolgeld 
te betalen.
Herman zit in de eerste klas van de Hekima 
Waldorf School. (2018)

Shantel Nanjala Matanji is geboren op 22 maart 
2012 in Nairobi. Ze is het vijfde kind van zes kinderen, 
vijf meisjes en een jongen. Haar vader komt uit het 
westen van het land van de Luhya stam en haar moeder 
uit een centraal deel uit de Kikuyu stam.
Ze leven in een eenkamer huis zonder electra, met water 
elders in de nederzetting. Shantels vader verdient een 
minimaal inkomen met los werk en haar moeder doet 
de was bij anderen om het inkomen aan te vullen.
Shantel is onopvallend en verlegen. Ze speelt graag 
met keukenspullen en rent graag. Ondanks haar leeftijd 
helpt ze haar moeder in het huishouden. Ze zit nu in de 
kinderopvang, waar ze naartoe gaat in gezelschap van 
haar oudere zus. Ze gaat graag naar school.
Shantel zit op de Rudolf Steiner School in Mba-
gathi
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Wat kunt u doen?
• U kunt donateur van het IHF worden voor een bedrag 
naar keuze. Per maand (minimaal 2.50 euro) of per jaar 
(minimaal 30 euro). U ontvangt dan twee maal per jaar 
de rOndbrief.
• U kunt een bijdrage storten voor een specifiek project 
(o.v.v. de code).
• Of voor de algemene middelen
• U kunt denken aan een legaat ten behoeve van het 
IHF.
• U kunt de Solidariteitsactie steunen door een bedrag 
te storten op onze rekening o.v.v. code 9370, Solida-
riteitsactie. Dit geld gaat naar het kinderfonds van 
de school van uw keuze. Hieraan is geen peetschap 
verbonden.
• U kunt peet worden en - voor langere tijd - het 
schoolgeld voor een kind betalen. 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 in-
formatie 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 secretari-
aat van het IHF.

Machtigingskaart

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

Internationaal Hulpfonds
Guldenstraat 16
6532 RL Nijmegen

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

Donaties via IDEAL 

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

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

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

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

Kijk ook eens op onze website voor meer informatie 
over ons en de projecten die wij ondersteunen:
www.internationaalhulpfonds.nl

PR Help ons het IHF bekend te maken onder een groter 
publiek. Artikelen uit de rOndbrief mogen worden 
gekopieerd onder vermelding van de bron en gebruikt 
worden bij acties, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een 
jubileum of verjaardag. Ook kunnen artikelen, extra 
exemplaren van de rOndbrief en informatie- en pr-ma-
teriaal, worden aangevraagd bij het secretariaat.

Contactpersoon op een vrijeschool 

Heel graag komen wij in contact met vrijeschoolouders 
of leraren die op ‘hun’ school de contactpersoon voor 
ons kunnen zijn. Neem contact op met PR functionaris
Jelle Kuiper pr@internationaalhulpfonds.nl
Triodos-bank : IBAN-code NL03 TRIO 0212 1950 50
Kamer van Koophandel 30167248

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

WOW dag of Michaëlsfeest: Wilt u met de leerlingen 
een Waldorf-One-World of Michaëlsfeest organiseren 
met als doel een project van ons te steunen, neem dan 
contact op met reiny.jobse@internationaalhulpfonds.nl
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Machtigingskaart
Dhr./Mw.: ……………………………….....................… E-mail: …………………………………………………..........…
Adres: ……………………………………………………................................. Tel.: ………………………………………
Postcode/Plaats:  ………………………………………………………………………………............................…………

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

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

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

○Een door het IHF te bepalen project

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

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

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

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

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

○Ik wil graag eenmaal gratis de rOndbrief ontvangen

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

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

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

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

met opa en oma
Alle figuren voor de kerststal

Allerlei vingerpoppetjes
kunstkaarten

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

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



Deze kaart in een voldoende gefrankeerde envelop-
pe sturen naar bovenstaand adres.

Guldenstraat 16
6532 RL Nijmegen


