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Inleiding 
 

Ook dit jaar hebben veel vaste donateurs hun schenking voortgezet. 

Daarnaast hebben wij veel nieuwe donateurs mogen verwelkomen, 

sommigen met een eenmalige schenking, anderen met een regelmatige 

bijdrage. Ook ontvingen wij weer enkele legaten.  

Donaties aan het IHF komen rechtstreeks terecht bij vrijeschool 

projecten over de gehele wereld. Veel projecten elders geven blijk 

van grote wilskracht en doorzettingsvermogen, waardoor zij ook in 

moeilijke omstandigheden in staat zijn hun werk voort te zetten. 

Dank zij onze donateurs zijn wij in staat die projecten te 

ondersteunen, waardoor heel veel kinderen zich vrij kunnen 

ontwikkelen zodat zij later een waardevolle bijdrage kunnen leveren 

aan de maatschappij waarin zij leven.    

Opvallend is dat weer regelmatig geld wordt aangevraagd en ook 

geschonken voor opleiding en bijscholing van leerkrachten.  

 

 

Algemene gegevens  
 

Het Internationaal Hulpfonds (IHF) is een Stichting. De stichting is 

officieel opgericht op 31 augustus 2000 te Driebergen-Rijsenburg en 

staat ingeschreven in het Stichtingregister van de Kamer van 

Koophandel te Utrecht onder nummer 30167248.  

Op 1 januari 2008 heeft het IHF de ANBI status verworven. Zij is 

geregistreerd onder nummer (RSIN) 816117585.  

  

Het IHF is bereikbaar per e-mail, via 

info@internationaalhulpfonds.nl.  

Telefonisch is het IHF bereikbaar op nummer 06 26972310. Bij geen 

gehoor kan een bericht op het antwoordapparaat worden achtergelaten.  

Het postadres van de stichting is                  Internationaal 

Hulpfonds  

Guldenstraat 16 

6532 RL Nijmegen    

 

 

Doelstelling  
 

Het IHF is een vrijwilligersorganisatie, die ontstaan is uit de wens 

om vrijeschoolpedagogie wereldwijd te stimuleren. De doelstelling 

van het IHF is “het verlenen van hulp in materiële en 

immateriële zin ten behoeve van initiatieven buiten Nederland 

waarbij de Vrije Schoolpedagogie het 

uitgangspunt vormt.” 

 
 

Bestuur 
 

Het IHF heeft in 2015 negen keer vergaderd. De vergaderingen vonden 

deels plaats in een vergaderruimte in Utrecht die belangeloos 

beschikbaar werd gesteld door de Vereniging van Vrije Scholen. Het 

IHF dankt deze Vereniging voor de geboden gastvrijheid. Twee 
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zaterdagvergaderingen vonden plaats in de kerk van de 

Christengemeenschap te Driebergen.  

 

Op de agenda van de vergaderingen stond onder andere: 

 Berichten uit de portefeuilles, waaronder verslagen van reizen 

naar projecten.  

 Uitvoering van het beleids- en werkplan 

 De jaarplannen, opgesteld door de portefeuillehouders 

 Public relations 

 Interne afspraken en procedures 

 Voorbereiding van de IHF-dag  

  

De vorig jaar ingevoerde splitsing in vergaderstructuur, waarbij 

afwisselend de bestuurlijke kant en de inhoudelijke kant van het 

werk centraal stond, bleek niet te voldoen. Sinds september 2015 

komen weer in iedere vergadering zowel inhoudelijke als bestuurlijke 

zaken aan de orde.  

De zomervergadering van 2015 vond plaats in Amsterdam, ten huize van 

Reiny Jobse. Het thema van deze vergadering was kwaliteitszorg. In 

dat kader werd gesproken over o.a. heldere communicatie, 

vergaderstructuur, evaluatie van het werk en verantwoording afleggen 

naar donateurs.      

De leden van het in 2014 nieuw gevormde bestuur hebben in 2015 hun 

tussentijdse vergaderingen gecontinueerd. De waardevolle steun van 

oud-gedienden Anselma Remmers, Jan Sint en Bert Harms, werd hierbij 

nog graag aanvaard.   

 

De samenstelling van de diverse groepen binnen het IHF was per 31 

december 2015 als volgt: 

 

Dagelijks bestuur: 

Begin 2014 is het bestuur geheel vervangen. Michiel Brave heeft na 

een periode van kennismaken en inwerken afgezien van de post van 

penningmeester. Sindsdien bestaat een vacature voor penningmeester. 

Zolang in die vacature niet is voorzien behartigt Bert Harms ad 

interim de penningen.    

 

- Voorzitter      Marion Beijer  

- Secretaris     Karin van Hulzen  

- Penningmeester ad interim    Bert Harms 

 

Portefeuillehouders: 

In de groep portefeuillehouders zijn in 2015 wijzigingen opgetreden. 

Annette van Soest, die vele jaren de portefeuille West-Europa en 

Midden-Oosten heeft beheerd, is opgevolgd door Anton Klein. Gooyke 

van der Schoot, ook vele jaren werkzaam bij het IHF, heeft haar 

portefeuille Oost-Europa en de Kaukasus overgedragen aan Liard 

Kranen.  

 

- Afrika (Oost)     Reiny Jobse  

- Afrika (Zuid)     Irene Storm  

- Azië (West: India, Pakistan en Nepal)  Anselma Remmers 

- Azië (Oost: China, Vietnam en Filipijnen) Bert Harms 

- Europa (West) en Midden-Oosten   Anton Klein  

- Europa (Oost) en de Kaukasus  Liard Kranen  



- Latijns Amerika (Spaanstalig)   Chantal Bosch 

- Latijns Amerika (Brazilië)   Jan Sint 

- Coördinatie markten & winkel   Stasja van Suchtelen  

 

Overige medewerkers:  

De rOndbrief, die twee maal per jaar aan de donateurs wordt 

verzonden, werd ook dit jaar weer verzorgd door Reiny Jobse en Sanne 

Ruhaak. Steeds meer donateurs verzoeken om digitale ontvangst van 

deze rOndbrief, wat papier en portokosten bespaart.  

De kantoorwerkzaamheden zijn in september overgenomen door het 

kantoor van Meriam van Herpen. Zij is een kundig administrateur met 

wie het prettig samenwerken is. Door deze wisseling is het adres van 

het IHF gewijzigd van Almere naar Nijmegen.  

 

- Redactie “de rOndbrief”     Reiny Jobse en Sanne 

Ruhaak 

- Public Relations     Liard Kranen 

- PR Facebook     Mirte de Hart  

- Financieel kantoor     Meriam van Herpen   

 

 

Activiteiten  
 

Algemeen 

Aanvragen voor financiële hulp vanuit de verschillende werelddelen 

worden altijd gericht aan de 

desbetreffende portefeuillehouder van het IHF.  

Ook dit jaar hebben diverse portefeuillehouders reizen gemaakt naar 

‘hun’ projecten om de mensen daar beter te leren kennen, te 

bespreken wat er nodig en mogelijk is, en om te controleren of de 

gedane schenkingen op een goede manier zijn besteed overeenkomstig 

de doelstelling van de stichting. Soms kunnen zij advies geven of 

vrijescholen in een bepaald gebied stimuleren tot onderlinge 

samenwerking. Zoals op veel plaatsen draait het hier om vertrouwen 

in elkaar. De projecthouders maken tijdens de reizen regelmatig 

kennis met nieuwe initiatieven, wat nieuwe aanvragen in de hand 

werkt. Deze ervaringen onderstrepen het belang van persoonlijke 

contacten en continuïteit in de samenwerking. Vrijwel altijd komen 

de portefeuillehouders van hun reis terug met nieuwe inzichten en 

inspiratie, die in de vergaderingen worden gedeeld en zo voor allen 

aanstekelijk werken.  

 

De portefeuilles   

 
Portefeuille Oost-Afrika 

 

In het voorjaar van 2015 brachten de scheidende portefeuillehouder 

Truus Warrink en haar opvolgster Reiny Jobse een bezoek aan 

verschillende scholen van de portefeuille. Ook bezochten zij het 

Waldorf Kakuma Project in het vluchtelingenkamp Kakuma in Noord-

Kenia. De volgende projecten werden ondersteund:   

 De Rudolf Steiner School Mbagathi in Kenia kreeg een donatie 

voor de bouw van een veilige metalen trap voor het Meisjes 

Internaat. Voor 11 kinderen van deze school wordt door 

donateurs het schoolgeld betaald.  



 Een assistent-leraar van de Naretoi School in Masaailand 

Selenkay volgt de opleiding aan de EATT.  

 Voor 22 kinderen van de Hekimaschool in Dar es Salaam, 

Tanzania, wordt door donateurs het schoolgeld betaald. 

 Het lerarencollege van de CEFschool op Zanzibar kreeg een half 

jaar lang begeleiding van een ervaren leerkracht.  

 Het Waldorf Kakuma Project kreeg een donatie van 19.000 euro.   

 De lerarenopleiding EATT kreeg 2600 euro voor reiskosten van de 

staf. 

Een aantal leraren uit Tanzania en Kenia kreeg de reiskosten naar de 

Oeganda Conferentie vergoed door het IHF.  

 

Portefeuille Zuid-Afrika 

 

Het afgelopen jaar hebben weer verschillende kinderen hun opleiding 

kunnen vervolgen dank zij de peten, die zo trouw deze kinderen 

sponsoren. Eén leerling heeft de school helemaal doorlopen en is met 

een goed resultaat van school gegaan. De betreffende peetouder heeft 

de schoolkosten voor een nieuw kindje, dat in de eerste klas 

begonnen, op zich genomen.  

Twee leraressen van de Hermanus school, die heel graag aan de grote 

lerarenconferentie van april 2016 in Dornach wilden deelnemen, maar 

de kosten niet konden dragen, zullen via een donatie van het IHF 

toch naar de conferentie kunnen gaan.  

Op de kleuterschool in Windhoek ontstond een onverwacht probleem 

toen een stuk grond waar het speelplein van de kleuters op lag 

onteigend werd. Het speelplein moest daardoor verplaatst worden naar 

een andere plek, wat ook een nieuwe inrichting met zich meebracht, 

met inbegrip van een nieuwe afscheidingsmuur. Aan deze onvoorziene 

kostenpost heeft het IHF een bijdrage geleverd. Mede daardoor kunnen 

de kinderen weer fijn buiten spelen. 

 

Portefeuille West-Azië  

 

Portefeuillehouder Anselma Remmers heeft in de zomer van 2015 een 

aantal scholen uit haar portefeuille bezocht. De volgende projecten 

ontvingen steun:  

 De Tashischool in Nepal kreeg een bijdrage om de door de 

aardbeving beschadigde muren te repareren. Maar er was meer 

hulp nodig, onder andere om kinderen uit de verwoeste naburige 

dorpen een tijdelijk onderdak te bieden. Daarom is via de 

Triodosfoundation een tijdelijke actie gestart. Het IHF heeft 

hieraan via oproepen op facebook een bijdrage geleverd. In 

totaal is er in dit tijdelijke fonds €17.740,- gestort, dit 

geld is verdeeld over Tashi, Maitreya Pathsala en Ankuran.  

 Daarnaast heeft het IHF het financieel mogelijk gemaakt dat 

Peter Giessen, vrijeschoolleraar uit Venlo, in oktober een 

cursus voor Nepalese vrijeschoolleraren kon geven in Pokhara.   

 De WOW dag van het Novaliscollege in Eindhoven zamelde via 

allerlei acties ruim €10.000,- in voor Nepal. Dit grote bedrag 

is besteed aan een schoolbus en aan een teachertraining voor 

Nepal en Noord-India, waar vier Nederlandse docenten  met name 

het periode-onderwijs in natuur- en scheikunde in de 8e en 9e 

klas hebben behandeld.   



 In Aarambh in India is in juli een nieuwe eerste klas gestart, 

de leerkracht is negen dagen door Anselma begeleid tijdens haar 

bezoek.  

 In Vikas Nagar is een financiele bijdrage geleverd aan extra 

ruimte die op het dak van het huidige schoolgebouw is 

gerealiseerd, en wordt een leerling door peetouders 

ondersteund.   

 Op de Abbhayaschool zijn met steun van het IHF en hulp van een 

Nederlandse leraar  prachtige houten boten gebouwd, waarmee een 

meerdaagse tocht over de rivier is gemaakt.  

 Het IHF heeft geholpen bij het financieren van een 

masteropleiding voor een Indiase kleuterleidster. Zij is als 

begeleider betrokken bij de teachertraining van de leerkrachten 

in Nepal, zodat zij de opgedane kennis weer kan doorgeven. 

 Tot slot heeft het IHF aan verschillende scholen uit deze 

portefeuille een aantal Engelstalige boeken over 

vrijeschoolpedagogie en antroposofie geschonken. 

 

Portefeuille Zuidoost-Azië en China 

 

In het afgelopen jaar heeft zich in Vietnam een bijzondere 

ontwikkeling voorgedaan. Na jaren met weinig vooruitgang bij de drie 

kleuterklassen in Ho-Chi-Min-City kan nu gesproken worden van een 

doorbraak: veel nieuwe kleuters, nieuwe initiatieven ook elders in 

Vietnam en de start van een basisschool in HCM-City!  De doorbraak 

is voor een belangrijk deel te danken aan twee ouders uit HCM-City 

en Hanoi, die via facebook propaganda hebben gemaakt voor de 

pedagogiek op antroposofische basis. 

 

De volgende projecten hebben in 2015 steun ontvangen: 

 Er is een bijdrage geleverd aan de Early Childhood Teacher 

Training in Vietnam ter bevordering van de kwaliteit van de 

leerkrachten aan de kleuterklassen. De training werd gegeven door 

onze Australische zusterorganisatie, het Vietnam Children’s 

Project (VCP). 

 Zoals ieder jaar zijn via het VCP de schenkingen van de 

peetschappen overgemaakt voor de vrijekleuterschool Thanh Lan in 

Ho-Chi-Min-City. 

 De He Zhi Pan School in Hancheng (China) heeft een bedrag 

ontvangen voor de herinrichting van een gemeenschapshal. 

 

Portefeuille West-Europa en Midden-Oosten  

 

Portefeuillehouder Anton Klein bezocht de volgende scholen: de 

Escuela Waldorf Alicante in Spanje en Caracol ao Sol, Casa da 

Floresta Verdes Anos en Harpa in Portugal. Hij begeleidde enkele 

maanden de nieuwe leerkrachten en de docent handenarbeid op Escola 

Livre do Algarve A Oliveira in Figueira (Portuga)l en ondersteunde 

het nieuwe bestuur van de kleuterschool Jardim de Infancia Waldorf 

International in Monte Judeo, eveneens in Portugal.. 

Er werden ongeveer honderd gebruikte tafeltjes en stoelen vanuit 

Nederland naar Escola Livre do Algarve in Portugal getransporteerd. 

Het IHF zorgde voor de logistiek en financierde het transport. Een 

zomercursus door Nederlandse leraren in Portugal werd financieel 



ondersteund. De jaarlijkse Teacher Training in de Algarve wordt door 

een groeiend aantal cursisten uit deze regio gevolgd. Het IHF heeft 

deze training voor een deel gefinancierd. 

Er werden 15 peetkinderen ondersteund.  

 

Portefeuille Oost-Europa en Kaukasus 

 

De nieuwe portefeuillehouder Liard Kranen bezocht Sarajevo en hielp 

daar mee aan de start van kleuterklas Kolibica in september.  

In de zomer kwamen drie leden van het vrijeschool-initiatief in 

Istanbul drie dagen voor training naar Nederland.   

Een aantal kinderen wordt door peetouders geholpen bij de 

schoolkosten, waarvoor dank! Peetschappen blijven een goed middel om 

hulp te kunnen bieden aan ouders die voor hun kinderen 

vrijeschoolonderwijs zoeken maar het schoolgeld niet kunnen betalen.   

In Oost-Europa is veel vraag naar ons onderwijs, er ontstaan veel 

nieuwe initiatieven. Daardoor overstijgt de vraag om hulp de 

beschikbare middelen.  

 

Portefeuille Latijns-Amerika (Spaanstalig)    

 

In totaal zes leerkrachten uit Guatemala (3), Costa Rica (2) en 

Ecuador (1) zijn in het kader van de 5-jarige opleiding tot 

vrijeschoolleraar (t/m klas 6) in hun zomervakantie naar  het 

opleidingscentrum in Cuernavaca/Mexico geweest.   

Eén leerkracht uit Guatemala heeft in de USA zijn 3-jarige opleiding 

als leraar voor klas 1 t/m 8 voltooid. De school waaraan deze leraar 

is verbonden, Escuela Caracol, is de eerste vrije school in Centraal 

Amerika die vanaf 1 september onderwijs biedt aan leerlingen t/m 14 

jaar. 

In 2015 heeft voor de 5e keer de jaarlijkse conferentie 

plaatsgevonden van leerkrachten uit Centraal Amerika. Daar zijn 

verschillende thema’s uit het leerplan behandeld, verder is er hard 

gewerkt aan het verder vormgeven van een federatie van vrije scholen 

in dit werelddeel. 

De uitbreiding van de kleuterschool Casita de Juegos ( Lima/Peru) 

tot een lagere school startte in 2014. In dat jaar en in 2015 heeft 

IHF financieel bijgedragen aan  de inrichting van twee klaslokalen 

en de aanschaf van leermiddelen. 

 

Portefeuille Latijns-Amerika (Brazilië)  

 

Na het bezoek van de portefeuillehouder aan de regio in het najaar 

van 2014 heeft het accent In 2015 gelegen op ondersteuning van drie 

nieuwe projecten in de regio Sao Paulo en Rio de Janeiro. 

Interessant is dat het contact met twee van deze projecten, Quintal 

Magico en Alecrim, voortkomt uit de jarenlange ondersteuning van de 

teachertrainingen in Vale de Luz. Studenten die, mede door steun van 

het IHF, aldaar werden opgeleid, verbonden zich aan startende 

initiatieven. Zij zetten hun kennis en enthousiasme in om, samen met 

gemotiveerde oudergroepen, vrijeschoolonderwijs voor alle kinderen 

te realiseren. De donaties aan deze initiatieven worden gebruikt 

voor scholing en schoolgeld  voor minder draagkrachtige deelnemers. 

 

Portefeuille Public Relations  

 



In 2015 heeft Mirte de Hart de sociale media tak van de PR verder 

verzorgd. Zij is met name actief op Facebook, dat leverde al leuke 

reacties op. Zo kan het IHF direct contact onderhouden met 

geïnteresseerden en snel zichtbaar maken wat het doet in actuele 

situaties.  

Wilfried Nauta heeft wederom de technische verzorging van de website 

op zich genomen waarvoor onze dank. Tijdens de jaarlijkse Open Dag 

van het IHF waren we dit jaar op bezoek bij de Meiboom in Hoofddorp. 

Voor de PR bestaat een vacature, we zoeken iemand die dit van Liard 

Kranen gaat overnemen. 

 

Portefeuille Markten 

  

Het IHF is in 2015 door omstandigheden minder op markten en bazaars 

aanwezig geweest. Dat heeft uiteraard voor minder opbrengsten 

gezorgd. Het contact met bezoekers, een belangrijk aspect van de 

aanwezigheid op markten, is daardoor ook minder geweest. De verkoop 

in de webwinkel was ook minder dan de afgelopen jaren. Dit kan 

(deels) veroorzaakt worden doordat het aanbod minder exclusief is 

dan enkele jaren geleden.    

 

  



Solidariteitsfonds en peetschappen 
 

Het IHF kent een Solidariteitsfonds, waaruit het schoolgeld wordt 

betaald voor kinderen waarvan de ouders zich dit niet kunnen 

veroorloven. Donateurs kunnen gericht aan dit Solidariteitsfonds 

schenken. Donateurs kunnen ook (een deel van) het schoolgeld voor 

een individueel kind of soms, groepsgewijze, voor een hele klas 

schenken via een zogeheten peetschap.  

De portefeuillehouders van de diverse werelddelen onderhouden de 

contacten met de betrokken scholen en zorgen voor informatie over de 

kinderen, die naar de peetouders wordt gestuurd. Helaas staan er nog 

veel kinderen op een wachtlijst, voor hen konden we (nog) geen 

peetschap realiseren. 

 

 

De rOndbrief 
 

Ook in 2015 zijn er twee nummers van de rOndbrief verschenen.  De 

samenwerking met Hilde de la Riviere en drukkerij Tan Heck verliep 

weer naar volle tevredenheid. De rOndbrief is ook digitaal 

beschikbaar.  

 

 

Samenwerking met andere organisaties 
 

Het IHF neemt in Nederland deel aan het NAFO-overleg (Nederlandse 

antroposofische fondsen voor 

ontwikkelingsprojecten), samen met Stichting Helias, de IONA 

Stichting en Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie.  

In Europees verband maakt het IHF deel uit van de ENDA, het netwerk 

van Europese antroposofische 

fondsen. Twee bestuursleden van het IHF hebben deelgenomen aan de 

ENDA bijeenkomst op 5 en 6  

februari 2015 in Basel. Op het programma stonden inhoudelijke 

bijdragen in de vorm van verslagen over het werk van de 

verschillende fondsen. Ook is gesproken over (verbetering van) de 

onderlinge samenwerking tussen de deelnemende fondsen.  

 

  



Financiële verantwoording  
 

 
 
 
 
  

 
 
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

Inkomsten

Vrij besteedbaar 53,599 58,030

Geoormerkt (donaties op naam) 95,953 131,624

Totaal inkomsten 149,552 189,654

Uitgaven

Verstrekkingen aan projecten * 150,236 177,406
Afrika (Oost en Zuidelijk) 41,057 37,033

Brazilië 5,539 5,678

Spaanstalig Zuid Amerika 20,500 16,700

West Europa en Midden Oosten 7,229 9,863

Oost Europa en Kaukasus 18,960 10,837

Zuidwest Azië 19,019 14,951

Zuidoost Azië en China 3,461 14,933

Solidariteitsfonds 34,471 67,411

Organisatiekosten 21,859 37,158

Overige lasten 320 3,572

Totaal uitgaven 172,415 218,136

Toevoeging aan vrij besteedbaar vermogen 31,420 17,300

Onttrekking aan vastgelegd vermogen -54,283 -45,782

Totaal resultaat -22,863 -28,482

* Vanuit het vastgelegd vermogen

2015 2014



   
   
   
 

Toelichting bij de kerncijfers 2015 

 

De wisseling van administratiekantoor in het afgelopen jaar heeft 

tot gevolg gehad dat twee delen van de jaarrekening, elk in een 

ander administratiesysteem gemaakt, samengevoegd moesten worden.    

 

De jaarrekening 2015 is samengevat in kerncijfers, die aan dit 

jaarverslag zijn toegevoegd. Het uitgebreide financiële jaarverslag 

met alle rekeningen (balans, winst- en verliesrekening) is op te 

vragen bij het secretariaat. 

 

Uit de kerncijfers blijkt dat het totaal aan donaties ten opzichte 

van 2014 is gedaald met € 40.000. Vooral de donaties op naam zijn 

aanzienlijk afgenomen. Dit is onder andere te wijten aan de 

economische crisis, waardoor verschillende donateurs hun donatie 

moesten stopzetten. Deze trend is   al langer gaande, maar werd in 

eerdere jaren gecompenseerd door  eenmalige schenkingen in de vorm 

van legaten. Door de gunstige financiële positie van het IHF in de 

vorm van eigen vermogen, als gevolg van deze legaten in het 

verleden, hoefde de terugval in donaties niet ten koste te gaan van 

de uitgaven aan de projecten: er kon in het afgelopen jaar een 

totaal bedrag van ongeveer € 150.000 geschonken worden.  

 

De organisatiekosten zijn in het afgelopen jaar gedaald; het 

percentage overheadkosten (de organisatiekosten als percentage van 

de totale uitgaven) bedraagt voor 2015 12,7% tegen 17,3% in 2014. De 

belangrijkste kosten van de organisatie waren dit jaar de 

administratiekosten (inclusief het inwerken van de nieuwe 

administrateur), de publicatie van de rOndbrief (2x per jaar) en de 

reiskosten van de portefeuillehouders. Het IHF streeft er  naar om 

de kosten van de organisatie terug te brengen tot ongeveer 10%.  

 

Op de balans staat op dit moment een eigen vermogen van ongeveer € 

240.000. Omdat dit niet in overeenstemming is met de doelstellingen 

en de ANBI-status van de stichting, zal het eigen vermogen in de 

komende jaren worden afgebouwd door nog meer te schenken aan de 

projecten, waarvoor de stichting is opgericht. 

 

Bert Harms  (Penningmeester IHF a.i.) 

 


