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Inleiding 
 
De gevolgen van de economische recessie waren ook in 2014 nog merkbaar. Des te waardevoller is 
het dat zoveel donateurs hartverwarmend en verrassend zijn blijven schenken. Het werk van het IHF 
kon hierdoor worden voortgezet. Ook in de projecten wereldwijd blijkt een enorme wil om in moeilijke 
tijden toch door te gaan. Heel veel kinderen worden hierdoor gesteund in hun ontwikkeling en dat 
geeft hoop.  
Donaties aan het IHF komen rechtstreeks terecht bij vrijeschool projecten over de gehele wereld. 
Opvallend is dat steeds vaker 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. Op woensdag wordt de telefoon van 9 tot 
17 uur opgenomen, de overige dagen kan een bericht op het antwoordapparaat worden 
achtergelaten.  
Het postadres van de stichting is                  Internationaal Hulpfonds  

De Paal 1-6, 1351 JA Almere   
 
 
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 2014 negen keer vergaderd. De eerste helft van het jaar in een vergaderruimte van de 
Vereniging van Vrijescholen te Driebergen, de tweede helft van het jaar in een vergaderruimte in 
Utrecht die beschikbaar werd gesteld door de Vereniging van Vrije Scholen. Het IHF is beide 
verenigingen dankbaar voor de belangeloos geboden gastvrijheid.  
 
Op de agenda van de vergaderingen stonden onder andere: 
verslagen van reizen naar projecten, uitvoering van het beleids- en werkplan, public relations, 
(interne) afspraken en procedures en voorbereiding van de IHF-dag.  
  
In 2014 is een begin gemaakt met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur. Geïnspireerd 
door Ferd van Koolwijk tijdens de zomervergadering in 2013 is gewerkt aan een mandaatgerichte 
organisatie, waardoor de besluitvorming sneller kan verlopen. Ook is er een splitsing doorgevoerd in 
vergaderingen van meer bestuurlijke aard en in die, waarin vooral de inhoud van de 
portefeuillehouders centraal staat. Hierdoor ontstond meer tijd om ervaringen met de projecten met 
elkaar te delen. 
 
De zomervergadering van 2014 vond plaats in Almere, op de Warmoezerij van de familie Warrink. Het 
thema van deze vergadering was het vergroten van de bekendheid van het IHF. In dat kader werd 



gesproken over onderhouden van contact met de bestaande donateurs, werven van nieuwe 
donateurs, contact leggen en versterken met vrijescholen en met (bedrijven van) ouders van die 
scholen.   
De leden van het nieuwe bestuur hebben tussen de algemene vergaderingen door regelmatig samen 
vergaderd. Gedurende dit inwerkingsproces werden zij gesteund door Bert Harms en Jan Sint, die 
beiden jarenlange ervaring in het werk voor het IHF hebben.  
 
Samenstelling bestuur 
 
In 2014 is het bestuur geheel vervangen. Voorzitter Marion Beijer en secretaris Karin van Hulzen zijn 
sinds 1 mei in functie. Als kandidaat-penningmeester is Michiel Brave aangetreden.   
 
Ook in de groep portefeuillehouders zijn wijzigingen opgetreden. Irene Storm is gestart als 
portefeuillehouder Zuidelijk Afrika en Reiny Jobse heeft de portefeuille Oost-Afrika  overgenomen van 
Truus Warrink. In de loop van 2015 zullen nog enkele portefeuilles worden overgenomen.  
De rOndbrief werd ook dit jaar weer verzorgd door Reiny Jobse en Sanne Ruhaak.  
 
De samenstelling van het IHF was per 31 december 2014: 
Dagelijks bestuur: 
- Voorzitter      Marion Beijer  
- Secretaris     Karin van Hulzen  
- Penningmeester     Michiel Brave (kandidaat-penningmeester) 
 
Portefeuillehouders: 
- 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   Annette van Soest 
- Europa (Oost) en de Kaukasus  Gooyke van der Schoot 
- Latijns Amerika (Spaanstalig)   Chantal Bosch 
- Latijns Amerika (Brazilië)   Jan Sint 
- Coördinatie markten & winkel   Stasja van Suchtelen  
 
Overige medewerkers:  
- Redactie “de rOndbrief”     Reiny Jobse en Sanne Ruhaak 
- Public Relations     Liard Kranen   
 
 
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 werelddelen  
 

 Afrika (Oost en Zuid)  
 
Portefeuillehouder Oost-Afrika Truus Warrink heeft in maart 2014 alle projecten bezocht. Een 
uitgebreid verslag en foto’s hiervan zijn te vinden in de IHF dropbox.  
 
Er is een begin gemaakt met inwerken van de nieuwe portefeuillehouder voor Oost-Afrika. Ook heeft 
Truus de nieuwe portefeuillehouder voor Zuidelijk Afrika ingewerkt na het plotselinge vertrek van de 
zittende portefeuillehouder. Doordat er veel achterstallig werk was en er niets werd overgedragen 
bleek dit een zeer lastige klus te zijn die ook in 2015 nog veel tijd zal vragen.  
 
Het IHF ondersteunde in 2014 in een aantal projecten:  
 
In Tanzania is in 2013 op het eiland Zanzibar een school gestart met een kleuterklas en een eerste 
klas, onder de naam “Creative Education Foundation of Zanzibar”. Mercurius heeft een aanzienlijke 
hoeveelheid schoolmateriaal aan deze school geschonken.  
Ook in Tanzania werd het weeskinderenproject van de de Hekima Waldorf School in Dar es Salaam 
gesteund. Voor 20 individuele kinderen werd het schoolgeld betaald, en het algemene 
weeskinderenfonds kreeg een bijdrage.  
De Hekima Waldorf School zelf heeft na het stoppen van de begeleiding van de mentor Peta Spiering 
extra ondersteuning gekregen. Peter van Alphen, docent aan het Centre for Creative Education in 
Kaapstad, en docent van de opleiding in Kenia heeft de school twee maal bezocht en met de 
leerkrachten gewerkt. Een en ander is in samenwerking met “die Freunde der Erziehungskunst” 
gefinancierd. Begeleiden van leerkrachten op deze school blijft een continue zorg. 
 
In Kenia werden vier projecten gesteund:  
De Rudolf Steiner School Mbagathi in Nairobi voor Masai kinderen kreeg het schoolgeld voor 7 
leerlingen en ook een bijdrage aan de algemene middelen gestort. De school groeit en is kwalitatief 
heel goed te noemen. Er zijn plannen voor een bovenbouw met ook een praktische stroom. Er is een 
nauwe samenwerking met een luxe B&B ( Nyati Hill) tot stand gekomen, waar leerlingen een 
opleiding kunnen volgen in de toeristische branche. De opbrengsten van deze B&B zijn voor de school. 
Doordat ongeveer 95% van de leerlingen van de school uit een sociaal en financieel zeer zwak milieu 
komt zal altijd financiële steun nodig zijn. In deze school wordt een Teacher Training gegeven, deze 
wordt door het IHF financieel gesteund, zo wordt in begeleiding op verschillende scholen voorzien.   
Het Kakuma Waldorf project, een vluchtelingenkamp in het noorden van Kenia, is gesteund met o.a. 
een bijdrage uit het noodfonds.  
De Naretoi Kindergarten, een beginnende kleuterschool bij Selenkay, kreeg een bijdrage.                  
 

 Latijns- Amerika (Spaanstalig)  
 
Het IHF ondersteunde in deze landen de volgende projecten:  
 
-- Ecuador. Met escuela Nina Pacha ( is Quechataal: Licht van de aarde)  in Quito heeft IHF zich voor 
5 jaar verbonden met een donatie van 1250 euro per jaar om leerkracht José Luiz Cervallo van de 
lagere school de bijscholingscursus in Cuernavaca – Mexico te laten volgen. José Luiz is in 2014 
gestart, dus de ondersteuning loopt tot en met 2018. 
--Costa Rica. Met de kleuterschool El Huerto in Coronado heeft IHF zich voor 5 jaar garant gesteld 
voor de deelname van twee kleuterleerkrachten aan de bijscholingscursus in Cuernavaca.  Maria 
Blanco is in 2012 gestart; in 2016 hoopt zij haar certificaat te krijgen.  Gabriela Guttierez is in 2014 
gestart, bij haar duurt de ondersteuning dus tot en met 2018. Voor beiden wordt 1500 euro per keer 
betaald, de vliegtickets zijn duurder. 
Er is uit diverse donaties inmiddels 4000 euro gereserveerd voor de bouw van een extra klaslokaal 
voor El Huerto. De totale kosten van het gebouw zijn 11000 euro. Ouders en leerkrachten zijn druk 
met sponsoring bezig. 
--Guatemala. Met escuela Caracol in San Marcos de la Laguna heeft IHF zich voor 5 jaar verbonden 



met drie leerkrachten, zij volgen de bijscholingscursus in Cuernavaca. Sandra begon in 2011, Nacho en 
Ervin begonnen in 2012, voor ieder wordt 1250 euro per jaar betaald.  De oprichter van de school 
Joshua Wilson volgt een intensieve bijscholingscursus in Sacramento (USA) van 3 jaar, hij startte 
daarmee in 2013. Het IHF draagt 4000 euro bij in de totaalkosten van 12000 euro per jaar. 
-- Peru.  De kleuterschool Casita de Juegos in Lima (een initiatief van de Christengemeenschap daar) 
bestaat al ongeveer 15 jaar.  In 2014 is gestart met twee klassen lagere school. Het IHF heeft voor 
inrichting van de lokalen en voor leermiddelen 1000 euro bijgedragen. 
-- Conferentie met cursus, waar mensen uit Mexico, Guatemala, Costa Rica, San Salvador, Honduras 
en Panama aan deelnemen. Roulerend tussen deze landen wordt deze conferentie steeds op een 
andere plek in de eerste week van januari gehouden. Iaswece (1500 euro) en IHF (1500 euro) dragen 
bij aan salarissen voor docenten  en reiskosten deelnemers. 
  
In de afgelopen jaren hebben inmiddels 5 leerkrachten uit Midden-Amerika hun diploma gekregen. 
Na de eerste vraag van ouders naar een vrije school, in 2007, is de Waldorf pedagogiek flink aan het 
wortelen en groeien. Bij de start waren er geen vrijeschoolleerkrachten voorhanden, het IHF heeft 
toen het initiatief voor scholing genomen. Ook de bovengenoemde conferentie volgt uit een initiatief 
van het IHF. 
 

 Latijns Amerika (Brazilië) 
 
Brazilië en Oost-Europa werden gezamenlijk beheerd door twee personen. Deze koppeling is 
ongedaan gemaakt, waardoor Brazilië weer is teruggebracht in één hand.   
De huidige portefeuillehouder bracht in 2014 een bezoek aan 8 projecten en sprak 
vertegenwoordigers van 1 project persoonlijk. 7 projecten bevinden zich in de regio’s Sao Paulo en Rio 
de Janeiro en 2 projecten in de hoofdstad Brasilia. 
Er kon, na jarenlange ondersteuning, afscheid genomen worden van het heilpedagogisch instituut 
Casa do Sol; van dit project is inmiddels de continuïteit gewaarborgd. Er zijn, op basis van bezoek, 
gesprekken en informatie, 4 nieuwe projecten toegevoegd aan de portefeuille. Het betreft alle 
startende initiatieven. 
Met de Novalisschool in Piracicaba wordt onderzocht of deze een partnerschap kan aangaan met een 
school in Nederland. 
 
Steun ontvingen: 

- Circo Ponte das Estrelas: donatie ten behoeve van de begroting voor de toernee 
- Vale de Luz: steun voor de lerarenopleiding 
- Alecrim: een nieuw project (startende school) ontving steun ten behoeve van de 

lerarentraining 
- ACOMI: een wijkontwikkelingsproject 
- Verschillende peetkinderen   

 
 West-Azië   

 
Der portefeuillehouder bezocht in juli/augustus 2013 tien vrijescholen in India en Nepal bezocht.  
Het jaar 2014 stond in het teken van het onderhouden van de contacten met deze scholen en het 
ingaan op financiële hulpvragen die zich aandienden. Zij bracht de schoolinitiatieven dáár in contact 
met mensen die in Nederland aan vrijescholen verbonden zijn, om - waar dat een vraag was - te 
helpen bij de begeleiding.  
De volgende scholen/projecten hebben dergelijke hulp ontvangen:  
Aarambh, New Delhi  
Dit is een beginnend vrijeschoolinitiatief met inmiddels 14 kleuters; in juni 2015 zal er een eerste klas 
starten. In december is er een gift overgemaakt ten behoeve van de aankleding van het nieuwe 
gebouw dat zij betraden. Gezocht wordt naar iemand die voor twee à drie maanden naar Delhi wil 
gaan, om de nieuwe leerkracht van de eerste klas te begeleiden. 
Abhaya, Prerana en Sloka,  
Deze drie al wat oudere scholen in Hyderabad zijn in contact gebracht met het Karel de Grote College 
(KGC) in Nijmegen. In oktober zijn vanuit deze school twee docenten naar Hyderabad gereisd om een 
teachertraining te geven aan bovenbouwdocenten van de drie scholen; tevens gaven zij 



periodeonderwijs aan een achtste klas, waarbij de Indiase docenten aanwezig waren. Op die manier 
is gebouwd aan de ontwikkeling van een leerplan voor de 8ste klas en aan de vormgeving van de 
periode-opbouw. Bijzonder was, dat hiervoor de drie scholen echt samenwerkten (wat voorheen 
nauwelijks gebeurde) en ook de behoefte voelden, om dat voort te zetten. Er is afgesproken dat er in 
de komende jaren verder op deze manier samengewerkt zal worden in een jaarlijkse cursus, met 
docenten vanuit het KGC.  Er zal dan steeds een ander vak en een andere klas als aandachtspunt 
centraal staan. Het IHF heeft bijgedragen aan de reiskosten voor de teachertraining. Ook zijn er 
vanuit het solidariteitsfonds kinderen gesponsord van Prerana. 
Op een andere manier werd er nog een verbinding tussen Nijmegen en Hyderabad tot stand 
gebracht: een groep leerlingen van het KGC hebben, nu voor het tweede jaar, samen met Indiase en 
Australische vrijeschoolleerlingen, deelgenomen aan een 10eklasperiode aardrijkskunde 
(oceanografie/meteorologie) op de Andemaneilanden (eilandengroep nabij de Golf van Bengalen). 
Dit werd georganiseerd door docenten uit Hyderabad, Brisbane en Nijmegen.  
Maytreya Pathsala in Pokhara, Nepal  
Dit is een heel jong initiatief. Er is nu een kleuterklas met 15 kleuters en het schoolgebouw staat op 
het terrein van een biodynamisch boeren bedrijf(je). Het dagritme van de kleuters vloeit vanzelf over 
in de activiteiten die er op de boerderij zijn. Het IHF heeft bijgedragen aan de kosten voor het gebouw 
en speel- en schoolmateriaal. Ook is de school bezocht door een leerkracht en een muziektherapeute. 
Die beide geholpen hebben bij het vormgeven van het onderwijs. Het IHF heeft bijgedragen aan de 
reiskosten.   
Nanhi Dunya in Dehra Dun, India  
Dit is het oudste vrijeschoolinitiatief in India. Hier krijgen arme kinderen en ook doofstomme en 
gehandicapte kinderen een warm plekje. Er is één kind gesponsord vanuit een peetschap en het IHF 
heeft een financiële bijdrage geleverd voor het opknappen van het gebouw. 
 

 Zuidoost-Azië en China 
 
De portefeuillehouder is in november 2014 op reis geweest naar China. Hij heeft daar gesprekken 
gevoerd met de oprichter van de Waldorfscholen in China (Ben Cherry), en met leerkrachten en 
ouders van vijf scholen . Alle scholen willen graag meer uitwisseling met scholen in Nederland 
(twinning). Twee scholen verdienen ook in de toekomst nog financiële ondersteuning: de school in 
Hancheng (He Zhi Pan) en de school in Hong Kong (Star Hill).  
De volgende projecten hebben in 2014 steun ontvangen: 
De eerste Asian Teacher Training in Manilla: een deel van de reiskosten voor overzeese trainers is 
vergoed. 

- De He Zhi Pan School in Hancheng (China) heeft een bijdrage ontvangen voor de training van 
leerkrachten en ouders. Bovendien ontving de de school de opbrengst van de Lentemarkt van 
de Rudolf Steiner School in Alkmaar.      

- De Star Hill School (Hong Kong) heeft een bijdrage ontvangen voor de bijscholing van de 
kleuterjuffen. 

- Er is een bedrag geschonken aan het VCP (Vietnamese Children Project) voor een algehele 
opknapbeurt  van de drie kleuterklassen in Ho-Chi-Min City (Saigon). 

- De vrijekleuterschool Thanh Lan in Vietnam heeft via het VCP naast de jaarlijkse schenkingen 
voor de peetschappen ook een donatie ontvangen voor verdere verbetering van de 
drinkwaterzuivering.  

 
 West-Europa en het Midden-Oosten  

 
In 2014 heeft het IHF financiële en immateriële hulp kunnen bieden aan de volgende scholen en 
initiatieven binnen deze portefeuille:   
 
Escuela Livre do Algarve en Escuela do Malhão in Portugal. 
Scuola Waldorf Palermo en Scuola Waldorf Verona in Italië. 
Chant’Arize in Frankrijk. 
 
Samen met de Stichting Helias is er in Zuid-Portugal weer een Teachers’ Training gegeven door 
Nederlandse coaches waaraan docenten van 5 verschillende scholen deelnamen. In de herfst heeft 



het IHF daarop een vervolg georganiseerd.   
Via peetschappen is er steun gegeven aan drie kinderen in Chant’Arize (Frankrijk); een kind in 
Ringwood College (U.K.); zeven kinderen in Ein Bustan (Israël), vijf kinderen in  Scuola Waldorf 
Palermo (Italië), en een kind in Escuela Livre do Algarve ; twee kinderen van de Escuela do Malhão en 
een kind in Escuela Harpa (Portugal).  
 

  Oost-Europa en de Kaukasus  
 
De portefeuillehouder heeft dit jaar een aantal projecten bezocht, te weten in Istanbul de 
kleuterschool en in Georgië de Waldorf(kleuter)school en de Michaëlschool voor kinderen met een 
beperking, beide in Tblisi. Ook ging zij naar de multi-etnische Waldorfkleuterschool in Sarajevo, het 
project Phoenix, waar een conferentie werd gehouden. Zij ontmoette daar de zes kleuterleidsters, die 
konden studeren met steun van het IHF. In oktober gaf zij een seminar over muziekonderwijs en 
lierles op de Waldorfschool in Istanbul.     
 
Uit de portefeuille, die twaalf projecten bevat, is het volgende te melden:   
- Een tweede kleuterschool in Slowakije moest worden opgeheven, vorig jaar die van  Zvolen, dit jaar 
die van Prievidza.  
- De Waldorfschool in Bratislava is eindelijk, na twaalf jaar, erkend.  
- De Waldorfschool in Istanbul is aan de portefeuille toegevoegd. Een Nederlandse gepensioneerde 
kleuterleidster heeft de kleuter- en peuterleidsters het tafelpoppenspel geleerd. In september begint 
de school met een eerste klas. In januari start de driejarige opleiding voor Waldorfkleuterleiding.  
- De sponsors van de school in Odessa hebben  dit jaar € 1400 geschonken; een belangrijk bedrag 
naast de noodhulp van € 2000. Zes kinderen van deze school worden via een peetschap door 
donateurs ondersteund.  
- Het Phoenixproject in Sarajevo: 5 studenten kregen de mogelijkheid hun studie te vervolgen , ook in 
samenwerking met die Freunde en de Iona Stichting. 
 

 Markten  
 
In 2014 zijn er 7 vrijeschoolmarkten bezocht, in het voorjaar rond Pasen en in december rond Advent 
en Sinterklaas. Eén markt is niet bezocht omdat daar een vergoeding van 20 euro voor de kraam werd 
gevraagd.  
Het IHF is blij met deze gelegenheid om haar werk onder de aandacht te brengen. De deelname aan 
de markten levert naamsbekendheid op, en ook aandacht voor de goede zaak en extra inkomsten 
door de verkoop van producten. De scholen en de bezoekers reageren positief op de aanwezigheid 
van het IHF. De kraam is goed herkenbaar, ook door de nieuwe aankleding. De vrijeschool Meander 
heeft een ambassadeur voor het IHF aangesteld die tijdens de markt de portefeuillehouder Markten 
terzijde heeft gestaan. De vrijeschool in Alkmaar heeft op initiatief van een van de organisatoren een 
deel van de opbrengst van de markt aan het IHF geschonken. Dat bedrag is gebruikt om een school in 
China te steunen.  
Helaas blijft de opbrengst van de verkoop tijdens de markten dalen. Daarom is besloten om alleen die 
artikelen die goed verkopen, zoals sloffen, euritmieschoentjes en poppen, in het assortiment te 
houden. Deze artikelen kunnen ook via de webwinkel besteld worden. De rest van de voorraad is 
afgeschreven.   
 
 

Solidariteitsfonds en peetschappen 
 
Het IHF heeft het Solidariteitsfonds in het leven geroepen. De gelden die daarvoor geschonken 
worden, worden gebruikt om het schoolgeld te betalen voor kinderen waarvan de ouders zich dit niet 
kunnen veroorloven.    
Via een zogeheten peetschap betalen mensen in Nederland en België (een deel van) het schoolgeld 
voor een individueel kind of soms voor een hele klas. 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 veel kinderen op een wachtlijst, 
voor wie we (nog) geen peetschap konden realiseren. 



 
 
Waldorf One World (WOW) 
 
In heel Europa vinden in de Michaelstijd “Waldorf One World’ (WOW)”-acties plaats, waarbij 
leerlingen van vrijescholen zich inzetten voor vrijeschool onderwijs elders in de wereld. Hierdoor groeit 
de interesse voor elkaar wereldwijd. Jongeren zien dat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen 
helpen in hun ontwikkeling.  
De Eindhovense bovenbouw Novalis heeft in 2014 met de WOW-aktie het imponerende bedrag van    
€ 8250 bij elkaar gebracht voor de Aregnazanschool in Jerevan (Armenië). Het bedrag wordt besteed 
aan de inrichting van het handenarbeidlokaal. 
Het Leidse Marecollege bracht € 3000 bijeen, dat bedrag is geschonken aan het Waldorf Kakuma 
project in Afrika.  
 
 
De rOndbrief 
 
Ook in 2014 zijn er twee nummers van de rOndbrief verschenen.  De samenwerking met Hilde de la 
Riviere en drukkerij Tan Heck verliep weer naar volle tevredenheid. Van het najaarsnummer zijn  
12.000 exemplaren extra gedrukt die in het vrijeschoolblad De Seizoener ingestoken zouden worden, 
met de bedoeling zo alle ouders met het IHF kennis te laten maken. Helaas is de rOndbrief apart naar 
de scholen gestuurd, zodat waarschijnlijk niet alle ouders bereikt zijn.  
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, IONA Stichting en Stichting ter Bevordering van 
de Heilpedagogie. In 2014 heeft de deelname van het IHF aan dit overleg laag pitje gestaan, dit werd 
veroorzaakt door de wisselingen in het bestuur.  
In Europees verband maakt het IHF deel uit van de ENDA, het netwerk van Europese antroposofische 
fondsen. Twee leden van het IHF hebben deelgenomen aan de ENDA bijeenkomst op 3 en 4 
februari 2014 in Zweden. 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  
  
De jaarrekening is te vinden op de website van het IHF.  
   

 Toelichting bij de jaarrekening  
 

Afgezien van de incidentele inkomsten uit legaten in 2013 laten de jaarlijkse donaties in 2014 ten 
opzichte van 2013 een duidelijke toename zien. Dit geldt zowel voor de donaties op naam als voor de 
algemene middelen (i.e. niet op naam). In totaal bedraagt deze toename ongeveer € 20.000, hetgeen  
ongeveer 10% is van de totale inkomsten. Dit is onder de huidige economische omstandigheden een 
verheugende ontwikkeling, die hopelijk ook in de komende jaren verder zal door zetten. Hierdoor kon 
in 2014 meer geld ter beschikking worden gesteld voor de schenkingen aan de diverse projecten.   
 
De organisatiekosten zijn in 2014 toegenomen met ongeveer € 10.000,-. Dit werd veroorzaakt door 
eenmalige kosten, zoals uitgaven voor een hogere oplage van de rOndbrief (meegestuurd met de 
Seizoener), de productie van een promotiefilm en een update van het donateursbestand met e-
mailadressen. Ook de bestuurskosten vielen dit jaar hoger uit als gevolg van het inwerken van nieuwe 
bestuursleden. De kantoorkosten bleven evenwel op hetzelfde niveau. De overheadkosten zijn 



hierdoor  hoger uitgekomen dan de beoogde 10%, die wij als norm hebben gesteld. De kosten voor 
deze extra eenmalige uitgaven zijn echter onttrokken aan de algemene reserves van de stichting en 
niet aan de schenkingen voor de projecten. Dit betekent dat de jaarlijkse donaties ook in 2014 voor 
90% konden worden besteed aan het doel, waarvoor het IHF is opgericht, nl de ondersteuning van 
Waldorfprojecten in het buitenland. 
 
De jaarrekening 2014 is gecontroleerd door de kascommissie, die dit keer heeft bestaan uit Nico 
Groot en Martine Boermeester. De op- en aanmerkingen zijn in het jaarverslag verwerkt. 
 
Het IHF bedankt de Francken Holding b.v. voor het opstellen van de jaarrekening. Deze is, met 
inbegrip van de samenstellingsverklaring, op de website te vinden.  
 
Bert Harms 
Penningmeester van het IHF (ad interim) 


