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Inleiding 
Ook in 2011 heeft het Internationaal Hulpfonds (IHF) gedaan waarvoor het is opgericht: „hulp 
aan initiatieven buiten Nederland waarbij de vrijeschool pedagogie het uitgangspunt is‟. Dit 
jaarverslag biedt een overzicht van de hulp van het afgelopen jaar en de ontwikkelingen in 
de eigen organisatie. Met nadruk heeft het bestuur vastgesteld dat hulp geen eenzijdige 
relatie is, maar juist wederzijdse betrokkenheid inhoudt. We leven met elkaar in één wereld 
en zijn met elkaar verbonden. Leerlingen op vrijescholen worden gestimuleerd zich vrij en 
veelzijdig te ontwikkelen, met hun hoofd, hart en handen en met aandacht voor de sociale 
omgang met elkaar. Vrijeschool pedagogie is geen standaard onderwijssysteem, maar een 
visie op de ontwikkeling van kinderen die overal ter wereld vorm kan krijgen, passend bij de 
eigen cultuur en met respect voor de diversiteit en eigenheid van mensen. Ook in gebieden 
met conflicten en tegenstellingen floreren vrijescholen, omdat ouders en kinderen met 
diverse achtergronden zich er thuis voelen. “Vrijeschool onderwijs slaat een brug tussen 
meerderheden en minderheden”, zoals een aanvrager (in Hongarije) het formuleerde.  
 
Het IHF is een klein fonds, dat samenwerkt met andere antroposofische fondsen in 
Nederland en Europa. Het bestuur is blij een steentje te mogen bijdragen aan positieve 
wereldwijde ontwikkelingen, dankzij initiatieven van mensen elders in de wereld en 
hartverwarmende schenkingen van donateurs in Nederland en België.  
 
Hulp aan werelddelen 
Algemeen 
De kracht van het IHF zijn de korte lijnen met de projecten in de diverse werelddelen. 
Portefeuillehouders, die tevens lid zijn van het bestuur, hebben de verantwoordelijkheid voor 
een bepaald werelddeel, dat zij meestal goed kennen door eerdere (werk-)ervaringen en 
regelmatige bezoeken aan de projecten. Aanvragen voor financiële hulp komen hierdoor niet 
uit de lucht vallen, maar kunnen in hun context worden gezien en beoordeeld. Aanvragers 
van hulp voelen zich gesteund, omdat ze de portefeuillehouder kennen en weten dat er 
mensen met hen meeleven. Wanneer portefeuillehouders langere tijd in functie zijn, groeien 
hun deskundigheid en hun netwerk, waardoor zij soms ook inhoudelijke steun en advies 
kunnen geven.  
 
Afrika (Oost) 
De portefeuille Afrika werd te groot en is daarom gesplitst in Oost Afrika en Zuidelijk Afrika. 
De portefeuillehouder van Afrika is doorgegaan met Oost Afrika en de contacten in dit gebied 
zijn versterkt. Totaal 11 projecten en 31 kinderen (via peetschappen) hebben steun 
ontvangen, onder andere: 

 East African Teachers‟Training (EATT) in Nairobi (Kenia): een deeltijd bijscholing 
voor leerkrachten in Oeganda, Kenia en Tanzania voor het diploma van vrijeschool 
leraar. Deze training wordt nu nog door Europeanen verzorgd, maar er wordt gewerkt 
aan de opleiding van Afrikaanse leraren om deze taak over te nemen. 

 Weeskinderen van de Hekima Waldorf School (Tanzania) en Masai kinderen van de 
Rudolf Steiner School Mbagathi (Kenia): deze kinderen leven in extreem arme 
omstandigheden en zouden zonder financiële steun geen onderwijs kunnen volgen. 

De portefeuillehouder is uitgenodigd om tijdens de East African Conference on Waldorf 
Education in Dar es Salaam (Tanzania) een lezing te verzorgen. Zij heeft dit met veel plezier 
en succes gedaan en heeft hierdoor vrijeschool leerkrachten uit Oost Afrika en vele anderen 
ontmoet. 
 
 



Afrika (Zuidelijk) 
Voor Zuidelijk Afrika is een nieuwe portefeuillehouder gekomen, die zich het afgelopen jaar 
heeft ingewerkt. Met sommige vrijescholen zijn de contacten vlot opgepakt, met name op 
scholen met een Europeaan als fondsenwerver. Met andere scholen duurde het wat langer. 
De ervaring leert dat de contacten pas echt op gang komen, wanneer de portefeuillehouder 
op bezoek komt en men weet met wie men van doen heeft. Totaal hebben 11 projecten en 
17 kinderen (via peetschappen) steun ontvangen van het IHF, onder andere: 

 Centre for Creative Education in Cape Town, 

 Mc. Gregor Waldorfschool in Mc. Gregor, 

 Hermanus Waldorfschool in Hermanus. 
De vorige portefeuillehouder (voor geheel Afrika) heeft in samenwerking met de stichting 
Brandaan een reis naar vrijescholen in Zuid-Afrika georganiseerd, die in het najaar 2011 
heeft plaats gevonden. Er was veel belangstelling voor deze reis, ook van mensen die geen 
donateur van het IHF waren. De vrijescholen in Zuid-Afrika hebben de bezoekers met veel 
enthousiasme en gastvrijheid ontvangen, waardoor deze reis grote indruk heeft gemaakt op 
alle betrokkenen.  
 
Latijns Amerika (Spaanstalig) 
In Midden Amerika zijn de contacten met vrijescholen geïntensiveerd, met name in Costa 
Rica, Guatemala, Nicaragua en San Salvador. In deze landen zijn onvoldoende vrijeschool 
leerkrachten; gelukkig is er vooruitgang geboekt met de bijscholing van leerkrachten. Totaal 
9 projecten hebben steun ontvangen, onder andere: 

 Bijscholing voor 8 leerkrachten uit Midden Amerika in Cuernavaca (Mexico) en 
Buenos Aires (Argentinië),  

 Colegio Micael in Lima (Peru): bijdrage aan het schoolgeld voor kinderen van minder 
draagkrachtige ouders (niet via individuele peetschappen), 

 3 zomerscholen van Aynimundo in Lima (Peru): in de maandenlange zomervakanties 
is het belangrijk om kinderen uit de criminaliteit en de prostitutie te houden; dit 
gebeurt in deze zomerscholen met onder andere culturele en ambachtelijke 
activiteiten. 

Dit jaar heeft de portefeuillehouder zelf geen reizen naar projecten gemaakt, maar wel heeft 
Annemie de Vos voor het IHF drie projecten in Argentinië bezocht.  
 
Latijns Amerika (Brazilië) 
De portefeuille Brazilië wordt door twee mensen verzorgd en één van hen heeft dit jaar de 
projecten in dit land voor het eerst bezocht, met een nieuwe impuls voor de contacten als 
gevolg. Besloten is de steun aan enkele projecten af te bouwen, om ruimte te maken voor 
vernieuwing. Totaal 4 projecten en 1 kind (via een peetschap) hebben steun ontvangen, 
onder andere: 

 Casa do Sol: productie van een video als voorlichtingsmateriaal, onder andere om 
sponsoren te vinden, 

 Vale de Luz: steun voor de lerarenopleiding en noodhulp na overstromingen in dit 
gebied,  

 Aramitan: een cultureel project in één van de sloppenwijken van Sao Paolo, met 
onder andere een kleuterschool en een ambachtencentrum. 

 
Azië en Pacific 
Begin van het jaar is afscheid genomen van de portefeuillehouder voor Azië en Pacific, 
terwijl er nog geen opvolger beschikbaar was. Deze portefeuille heeft hieronder te lijden 
gehad. Aan het eind van het jaar hebben zich twee nieuwe mensen aangemeld, die de draad 
weer zullen oppakken. Totaal 4 projecten en 19 kinderen (via peetschappen) hebben steun 
ontvangen, onder andere: 

 In India: cursussen in kunstzinnige activiteiten voor kleuterleidsters, door Miriam 
Haenen,   



 In Bangkok (Thailand) de Asian Teachers‟ Training (ATT): bijscholing van vrijeschool 
leerkrachten uit Thailand en andere Aziatische landen, door Nederlandse en 
Aziatische docenten, 

 Peetschappen voor kinderen op kleuterscholen in Vietnam. 
 
Europa (West) en Midden-Oosten 
Nieuwe ontwikkelingen zijn hier het ontstaan van vrijescholen in Portugal en de opleving van 
het vrijeschool onderwijs in Frankrijk. De Arabisch-Joodse vrijeschool Elzitoun en de Joods-
Arabische school Ein Bustan in Israël (beide voor alle kinderen ongeacht hun etnische of 
religieuze achtergrond) geven hoop op een betere toekomst. De creditcrisis zorgt vooral in 
Spanje, Portugal en Italië voor problemen. Totaal 5 projecten en 6 kinderen (via 
peetschappen) hebben steun ontvangen, onder andere: 

 de Arabische vrijeschool Tamrat Elzitoun in Shfar‟am (Israël) die om onbekende 
redenen het door de Israëlische regering toegezegde geld niet kreeg, 

 A Oliveira, het schooltje in de Algarve (Portugal) dat er wonderwel in slaagt te 
groeien, 

 Meniñeiros, de Waldorfschool in Lugo (Spanje), die net erkend is en toestemming 
heeft gekregen om een eigen gebouw neer te zetten. 

Er is een bezoek gebracht aan Caminarem bij Alès (Frankrijk), aan de Waldorfschool in 
Palermo en aan vier Portugese initiatieven. 
 
Europa (Oost) en de Kaukasus 
De nood in Oost Europa en de Kaukasus is vaak hoog en de financiële steun is slechts 
beperkt, mede ten gevolge van de economische recessie. Elk bedrag is daarom een 
lichtpuntje, dat positieve ontwikkelingen versterkt. Totaal 13 projecten en 2 kinderen (via 
peetschappen) hebben steun ontvangen, onder andere: 

 De Aregnasanschool in Jerevan (Armenië): er zijn veel kinderen met 
ontwikkelingsstoornissen en de financiële steun voor de opleiding van een 
muziektherapeute en heilpedagoge was daarom van groot belang. 

 Waldorfschool Tbilisi (Georgië): door nieuw overheidsbeleid moet deze school een 
fors bedrag betalen voor de grond waar de school op staat. Samen met andere 
Europese fondsen heeft het IHF hiervoor geld geschonken. Ook hebben leraren van 
deze school financiële steun ontvangen om bijscholing te volgen.  

 Creatief therapeutisch centrum Crea Thera in Srebrenica (Bosnië): hier vinden 
kunstzinnige workshops plaats, gericht op de verwerking van oorlogstrauma‟s van 
kinderen en volwassenen. De portefeuillehouder heeft hier het afgelopen voorjaar 
deelgenomen aan een studieweek Narratieve Therapie. 

 
Peetschappen en Solidariteitsfonds 
Via een zogeheten peetschap betalen mensen in Nederland en België het schoolgeld voor 
een individueel kind of soms voor een hele klas. Het IHF heeft daarnaast het 
Solidariteitsfonds voor de betaling van schoolgeld, wanneer een peetschap niet (meer) 
beschikbaar is. Dankzij deze steun hebben 90 kinderen uit arme gezinnen over de hele 
wereld vrijescholen kunnen bezoeken. De portefeuillehouders van de diverse werelddelen 
onderhouden de contacten met de betrokken scholen en zorgen voor informatie over de 
kinderen, ook ten behoeve van de mensen die een peetschap betalen. Vaak gaat dat prima, 
maar soms stagneert de informatie door allerlei omstandigheden. 
 
Noodhulp 
Het afgelopen jaar heeft het IHF zich beraden over het geven van noodhulp bij calamiteiten 
e.d. Het IHF is een kleine vrijwilligersorganisatie met betrekkelijk weinig middelen en vindt 
zich hierdoor onvoldoende geschikt om in vaak complexe noodsituaties hulp te geven. Alleen 
in samenwerking met een grotere zusterorganisatie zoals die Freunde der Eriehungskunst 



(Duitsland) zal het IHF daarom nog noodhulp geven. Het afgelopen jaar is noodhulp gegeven 
aan de vrijeschool in Vale de Luz (Brazilië) na ernstige overstromingen in dat gebied. 
 
Waldorf One World (WOW)  
Onder het motto „Waldorf One World‟ (WOW) vinden in heel Europa in de Michaelstijd acties 
plaats. Scholieren bedenken creatieve en sportieve activiteiten om geld in te zamelen voor 
vrijescholen elders in de wereld. Juist door rechtstreekse contacten kijken jongeren over de 
eigen grenzen en ontwikkelen interesse voor jongeren elders. Ook in Nederland groeit 
hiervoor de belangstelling en het IHF heeft diverse keren bemiddeld bij contacten tussen 
scholen hier en elders. Het IHF heeft besloten extra aandacht te besteden aan WOW-acties 
en enkele bestuursleden hebben in dit kader diverse vrijescholen bezocht om voorlichting te 
geven, onder andere in Eindhoven en Amsterdam. Met als prettig gevolg: meer 
verbondenheid tussen jongeren over de hele wereld en extra financiële steun voor 
vrijescholen.  
 
Bijzondere schenkingen 
Alle schenkingen aan het IHF zijn bijzonder, of ze nu klein zijn of groot. De intentie is 
gemeenschappelijk: financiële steun aan vrijeschool onderwijs vanuit een warm hart, vanuit 
medemenselijkheid. Enkele bijzondere schenkingen van het afgelopen jaar: 

 Yvonne Hermsen heeft voor haar 60e verjaardag haar beeldhouwwerken verkocht ten 
bate van de East African Teacher Training (EATT) in Nairobi (Kenia). 

 Het lerarenfonds van de Aregnazanschool in Jerevan (Armenië) ontvangt jaarlijks een 
vorstelijk bedrag van één persoon. 

 De opbrengst van de herfstmarkt van de Vrije School Valentijn in Harderwijk is 
geschonken aan de Hermanus Waldorf School in Zuid-Afrika. Ook hebben de leraren 
het geld van hun kerstpakketten aan deze school geschonken.  

 
Markten en winkel 
Een IHF-kraam op diverse markten levert veel op: meer bekendheid voor het IHF en door de 
verkoop van producten ook extra geld voor projecten. Het afgelopen jaar heeft het IHF 
deelgenomen aan 10 markten, iets meer dan vorig jaar, maar de totale opbrengst was iets 
minder, waarschijnlijk ten gevolge van de recessie. Het IHF is blij met alle hulp die ze hierbij 
heeft gekregen. Daarnaast zijn ook weer producten via de IHF-webwinkel verkocht. Helaas is 
de verkoop hiervan het afgelopen jaar flink gedaald.  
 
De rOndbrief 
De rOndbrief, het blad van het IHF, is het afgelopen jaar weer twee maal verschenen, vol 
inspirerende berichten over projecten, acties en oproepen voor hulp. Donateurs weten 
hierdoor welke projecten hulp nodig hebben en wat er met hun geld gebeurt. Elk project 
heeft een eigen schenkingscode, zodat donateurs zelf kunnen bepalen waar hun geld naar 
toe gaat. De rOndbrief draagt hiermee bij aan heldere informatie, korte lijnen en grote 
betrokkenheid tussen schenkers en projecten.  
Het afgelopen jaar hebben de beide redacteuren van de rOndbrief, die deze functie jarenlang 
met veel toewijding en deskundigheid hebben vervuld, hun taak overgedragen aan twee 
nieuwe redacteuren. Voor de opmaak en druk van de rOndbrief is ook in 2011 weer prettig 
samengewerkt met drukkerij Tan Heck te Delft.  
 
Website 
De website van het IHF is het afgelopen jaar weer verzorgd door Wilfried Nauta. Hartelijk 
dank daarvoor! 
 
Samenwerking met andere organisaties 
Het IHF neemt in Nederland deel aan het NAFO-overleg, Nederlandse antroposofische 
fondsen voor ontwikkelingsprojecten, samen met Stichting Helias, IONA Stichting en 
Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie. Het afgelopen jaar heeft het NAFO-overleg 



een ontmoeting gehouden voor alle bestuursleden van de vier NAFO-fondsen om elkaar 
beter te leren kennen en de werkzaamheden op elkaar af te stemmen. In Europees verband 
maakt het IHF deel uit van de ENDA, het netwerk van Europese antroposofische fondsen, 
dat in 2011 in Berlijn heeft vergaderd met als hoofdthema „Antroposofie en Islam‟.  
 
Kantoor 
Het afgelopen jaar hebben de kantoormedewerker en het DB hard gewerkt om het kantoor 
op orde te krijgen. Ten gevolge van verschillen van inzicht heeft het DB eind 2011 besloten 
de samenwerking te beëindigen en te zoeken naar een nieuwe vorm voor het kantoor. 
Inmiddels heeft het DB nieuwe mogelijkheden gevonden, die begin 2012 zullen worden 
geëffectueerd.  
Het postadres van het IHF blijft: Internationaal Hulpfonds, Herengracht 276, 1016 BX 
Amsterdam, telefoon 06-26972310 (op woensdagen van 9 tot 17 uur), e-mail 
info@internationaalhulpfonds.nl.  
 
Bestuur 
Het algemeen bestuur (AB) van het IHF heeft in 2011 10 keer vergaderd, waarvan 2 keer in 
een vergaderruimte van het Edith Maryon College te Zeist en 7 keer bij de Vereniging van 
Vrijescholen te Driebergen. Het IHF is deze organisaties dankbaar voor de geboden 
gastvrijheid. De zomervergadering van het IHF vond plaats in Groningen, ten huize van één 
van de bestuursleden. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur (DB) 15 keer vergaderd. 
 
Op de vergaderingen van het AB stond onder andere op de agenda: besluitvorming over 
aanvragen uit de algemene middelen, verslagen van portefeuillehouders over reizen naar 
projecten, het beleidsplan van het IHF voor de komende vijf jaar en een inleiding over sociale 
driegeleding. Het DB heeft onder andere vergaderd over de volgende onderwerpen: 
organisatie van het kantoor, zoeken en inwerken van nieuwe bestuursleden, voorbereiding 
van AB-vergaderingen en de financiën van het IHF. 
 
Beleidsplan 2012 – 2017 
Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar intensief gericht op de toekomstvisie voor het IHF, 
met als vraag: „Waar willen we zijn over vijf jaar?‟ Dit gebeurde met name tijdens de 
zomervergadering in Groningen. Ook hebben we gekeken naar de vertaling van deze visie in 
praktisch handelen. Dit heeft geleid tot het Beleids- en werkplan IHF 2012 – 2017, dat eind 
van het jaar is gepubliceerd, onder andere via de website van het IHF. Enkele punten die het 
vermelden waard zijn: 

 Het IHF blijft helder kiezen voor „hulp aan initiatieven waarbij de vrijeschool 
pedagogie het uitgangspunt is‟, met extra aandacht voor kinderen uit arme gezinnen 
en voorkeur voor kortdurende hulp van hooguit enkele jaren. 

 Veel huidige activiteiten worden voortgezet, omdat deze zinvol en succesvol zijn. 

 Het IHF zal extra aandacht besteden aan jongeren (12 tot 18 jaar) op vrijescholen in 
Nederland en België, onder andere in het kader van WOW- en Michaelacties. 

 Er wordt in 2012 een dag over het werk van het IHF georganiseerd voor donateurs en 
andere belangstellenden.  

 Samen met zusterorganisaties in Nederland en Europa wil het IHF zich inzetten voor 
een eenvoudige en effectieve methode om geboden hulp te evalueren.  

 
Samenstelling bestuur  
Het is bijzonder dat alle bestuursleden zich vrijwillig voor het IHF inzetten, met veel 
enthousiasme en deskundigheid. Sommigen doen dit in de comfortabele positie als senior 
met veel tijd en werkervaring, die ze graag inzetten voor het goede doel. Maar de meesten 
doen dit naast een druk leven met betaald werk, zorg voor (klein-)kinderen en/of andere 
taken. Dan is het soms ploeteren tot in de kleine uurtjes om alles rond te krijgen. Het is 
weliswaar vrijwilligerswerk, maar het is zeker niet vrijblijvend. We weten hoe belangrijk ons 
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werk is en dat kleine bedragen soms net de doorslag geven of een project van de grond kan 
komen. Hulde voor ieders inzet! 
 
Rhea Vincent heeft het afgelopen jaar afscheid genomen van het IHF als portefeuillehouder 
Azië en Pacific. Heide Hemminga en Annette van Soest zijn gestopt met de redactie van de 
rOndbrief. Annette blijft bij het IHF als portefeuillehouder voor West Europa en het Midden 
Oosten.  
 
De samenstelling van het algemeen bestuur van het IHF was per 31 december 2011: 
Dagelijks bestuur: 

- Voorzitter – Gijs Langeslag  
- Secretaris – Annelies de Vries 
- Penningmeester – Martine Boermeester 
- Public Relations  - Diana Rozendaal (kandidaat DB-lid, door omstandigheden is zij 

nog niet in functie) 
Portefeuillehouders werelddelen: 

- Afrika (Oost) – Truus Warrink 
- Afrika (Zuidelijk) – Ulric Roldanus  
- Azië en Pacific – Anselma Remmers en Bert Harms (beiden kandidaat-

portefeuillehouder; deze portefeuille zal tussen hen beiden worden verdeeld)  
- Europa (West) en Midden-Oosten – Annette van Soest 
- Europa (Oost) en de Kaukasus – Gooyke van der Schoot 
- Latijns Amerika (Spaanstalig) – Chantal Bosch 
- Latijns Amerika (Brazilië) – Liard Kranen en Jan Sint  

Overige portefeuillehouders: 
- Coördinatie markten – Bep Janson 
- Redactie de rOndbrief – Reiny Jobse en Gerard Reijngoud (kandidaat-

portefeuillehouder). 
 
 


