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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 ondernomen, maar ook 

van de ontwikkelingen binnen de eigen organisatie.

Omdat de projecten niet of nauwelijks gesubsidieerd 

worden  en hun voortbestaan in hoge mate afhangt 

van financiële steun uit het buitenland, hoopt het 

Internationaal Hulpfonds uw interesse te wekken en 

doet het een beroep op uw vrijgevigheid.

Triodosbank 21.21.95.050 / BIC: TRIONL2U

IBAN code: NL03 TRIO 0212 1950 50 

ING bank: 38 92 918 / BIC: INGBNL2A

IBAN code: NL 81INGB0003892918  

Kamer van Koophandel 30167248

Wilt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van 

het IHF? Stuur ons dan een e-mail.

Wilt u de rOndbrief liever digitaal ontvangen? Laat 

het ons even weten via info@internationaalhulp-

fonds.nl

Foto omslag: Vrijeschoolonderwijs in vluchtelingen-

kamp Kakuma 
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Zomer 2014  was een tijd vol dreiging en geweld. 

Nederland verloor met het neerhalen van een vliegtuig 

in één klap een grote groep briljante en idealistische 

inwoners, uit de medische wereld, en uit het onder-

wijs. Ook de vrijeschoolbeweging werd getroffen. De 

Amsterdamse Vrijeschool verloor een van haar leraren. 

Voor alle leerlingen en collega’s, en daarmee ook voor 

de redactieleden van de rOndbrief een groot verlies. 

Even leek het of het incident de oorlog in Oekraïne kon 

stoppen, maar al gauw was het eerder een aanleiding 

tot verheviging van de strijd. Velen moesten daarbij 

alles achterlaten, omdat hun huizen beschoten waren. 

Daardoor moest een groep ouders en kinderen uit Lu-

gansk, die al jaren bezig was met de oprichting van een 

vrijeschool, hun toevlucht elders zoeken. In het Midden-

Oosten sloegen door de geweldsexplosies in Gaza, Irak 

en Syrië duizenden mensen op de vlucht. Schrijnend zijn 

de beelden van moeders met baby’s, die op de vlucht 

zijn geboren.  Op de Middellandse Zee verdronken 

vAN De 

ReDACTIe

honderden bootvluchtelingen. De noodhulp voor de 

vluchtelingenkampen is allang niet meer toereikend. 

Toch zijn er lichtpuntjes: In Israël wordt een nieuwe 

bovenbouw opgezet voor joodse en Arabische kinderen. 

(p 11) De vluchtelingen uit Lugansk vonden onder-

dak bij de vrijescholen in Odessa en Kiev. Hun grote 

wens werd vervuld: de kinderen kunnen nu naar de 

vrijeschool en de ouders kunnen hun opleiding tot 

vrijeschoolleraar aan de scholen afmaken.(p 16)

In het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, Kakuma, 

in Kenia, heeft de UNHCR aan Waldorf Education Kenia 

het mandaat gegeven om het onderwijs daar om te 

vormen tot vrijeschoolonderwijs en in het kamp een 

lerarenopleiding te starten. Het blijkt een groot succes:  

De getraumatiseerde kinderen kunnen weer, of voor 

het eerst, kind zijn. Als je de lachende snoetjes ziet van 

kinderen die trots hun schilderingen laten zien, weet je 

weer waarom ons werk door moet gaan. 

Kakuma
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van het bestuur

Vacature Public Relations  Het IHF wil 

graag op korte termijn in contact komen met iemand 

om alle voorkomende PR-activiteiten van het hulpfonds 

te behartigen. De PR-activiteiten die voor het IHF geor-

ganiseerd worden zijn bedoeld om: 

•	 bekendheid	te	geven	aan	het	IHF	

•	 	gericht	fondsen	te	werven	om	de	projecten	binnen	

het IHF te steunen

Voor deze functie zoeken wij iemand met: 

•	 	creatieve	ideeën	om	de	bekendheid	van	het	IHF	

verder vorm te geven 

•	 	goede	schriftelijke	en	communicatieve	vaardigheden

•	 	enige	bekendheid	met	de	sociale	media

•	 	enige	kennis	van	de	vrijescholen	in	Nederland

De PR-medewerker gaat voor het IHF o.m. met de 

volgende taken aan de slag:

•	 	onderhoud	van	de	website

•	 	uitbouwen	van	het	gebruik	van	de	sociale	media	

•	 	uitbreiden	van	de	lijst	van	contactpersonen	op	de	

vrijescholen in Nederland

•	 	stimuleren	van	deelname	aan	de	Waldorf-One-World-

dag in Nederland 

•	 	coördinatie	van	de	taken	m.b.t	de	brochure,	adverten-

ties en persberichten

•	 	verder	implementeren	van	betalingsmogelijkheden	

via de website

Lijkt het u een uitdaging te functioneren binnen een 

groep enthousiaste vrijwilligers die probeert de buiten-

landse projecten zoveel mogelijk te ondersteunen? Wij 

vragen ongeveer één dagdeel per week aan tijdsinves-

tering waarnaast nog minimaal 7 maal per jaar een 

dagdeel voor vergaderingen en bijeenkomsten. Een 

onkostenvergoeding behoort tot de mogelijkheden. 

Interesse? Neem dan contact op met de huidige PR-

portefeuillehouder Liard Kranen pr@internationaalhulp-

fonds.nl; of tel. 06-51724216. 

Zie voor meer informatie: www.internationaalhulp-

fonds.nl 

Vacature Penningmeester
Het IHF zoekt per 1 januari 2014 een nieuwe Penning-

meester voor het toezien op het financiële reilen en

zeilen van het hulpfonds.

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks

bestuur en heeft de volgende taken:

•	begroting	en	financieel	jaarverslag	opstellen

•	financiële	maandoverzichten	controleren

•	financieel	jaarverslag	samenvatten	en	toelichten	voor

publicatie

•	overleg	voeren	met	de	financiële	administratie

Voor deze functie vragen wij:

•	inzicht	in	cijfers,	balans	en	winst-	en	verliesrekening

•	beheersing	van	Excel

•	communicatieve	vaardigheden

Een onkostenvergoeding behoort tot de mogelijkheden.

Lijkt het u een uitdaging te functioneren binnen een

groep enthousiaste vrijwilligers die probeert de buiten-

landse projecten zoveel mogelijk te ondersteunen

en heeft u ongeveer tien uur per maand beschikbaar?

Neem dan contact op met onze voorzitter Marion Beyer.

voorzitter@internationaalhulpfonds.nl.
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Mijn naam is Marion Beijer  Ik ben 65 

jaar, getrouwd, moeder van drie kinderen en een pleeg-

zoon en oma van zeven kleinkinderen.

Als docent geschiedenis ben ik in 1989 begonnen op 

de Ambachtelijk Technische Bovenbouw, onderdeel van 

de Vrije School Brabant. Dat was meteen mijn eerste 

kennismaking met de vrijeschool.

Ik voelde mij hier helemaal thuis en kon me mede 

daardoor ontplooien. Ik kon veel van mijn enthousiasme 

kwijt en de school gaf me ook de gelegenheid om veel 

te doen. Zo was ik lid van het kerncollege, dagelijkse 

leiding en vele jaren mentor. 

In 2000 gingen de bovenbouwen van Zeist, Eindhoven 

en Nijmegen samen verder als Stichting Scholenge-

meenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs, 

waarbij ik lid werd van het managementteam.

In 2005 werd een nieuwe school gebouwd in Eindhoven 

die de nieuwe naam “Novalis College” kreeg.

Op 1 januari 2007 werd ik rector van het Novalis Col-

lege, waar ik opnieuw de gelegenheid kreeg talenten te 

gebruiken en te ontdekken.

Op 1 januari 2012 ben ik met vervroegd pensioen 

gegaan en lag er een nieuwe weg open die ik nog niet 

helemaal kon invullen. Inmiddels doe ik volop vrijwil-

ligerswerk. Met ingang van 1 mei ben ik begonnen als 

voorzitter van het Internationaal Hulpfonds. Op school 

deden we vaak acties voor deze organisatie, maar nu 

zit ik er middenin en ook hier voel ik me prettig. Met 

mensen die zich willen inzetten voor anderen, die daar 

tijd in willen steken, aandacht aan willen geven en die 

zorgvuldig zijn in het uitkiezen van projecten. Deze 

organisatie wil ik heel graag ondersteunen en ik hoop 

daaraan mijn eigen, kleine bijdrage te kunnen leveren.

Irene Storm  Al vier generaties ben ik verbonden 

met de vrijeschool en daardoor is het Internationaal 

Hulpfonds niet nieuw voor mij. Via vele lijntjes bleef ik 

aldoor op de hoogte van alles wat er speelde en wat er 

voor bezigheden waren.

Zo heb ik, als lerares in Groningen, tien jaar lang in de 

schoolkrant talloze artikelen opgenomen van uit de 

rOndbrief, om zo het vrijeschoolwezen wereldwijd te 

laten meebeleven.

Doordat ik een aantal jaren in Namibië gewoond heb 

en daar op de vrijeschool les gaf, kwam ook Zuid-Afrika 

dichtbij. Met mijn toenmalige negende klas hebben we 

een tournee gemaakt naar Kaapstad en verschillende 

scholen bezocht waar mijn klas optrad.

De verbinding met Z-W-Afrika ligt dan ook voor de 

hand en toen er een vacature bij het IHF kwam voor 

deze portefeuille ben ik daar meteen op afgegaan.

Hopelijk wordt het een vruchtbare samenwerking tus-

sen hier en daar.

NIeUWe  

MeDeWeRKeRS
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Karin van Hulzen  Mijn naam is Karin van 

Hulzen. Lang geleden, toen wij voor onze oudste een 

peuterspeelzaal zochten, kwamen wij “toevallig” in 

aanraking met de vrijeschool. Onze interesse was 

gewekt. Niet alleen volgden alle drie de kinderen het 

volledige traject van peuterzaal tot en met de examen-

klas, ook ik ging er aan het werk. Ik startte in 1985 als 

docent op de “Leidse bovenbouw”, toen een kleine 

school met maar vier klassen die onder de vleugels 

van de Haagse Vrije School werkte. In de jaren daarna 

groeide de school en verhuisde naar Leiden, waarbij de 

naam veranderde in “Marecollege”. Met de groei in 

leerlingenaantal groeide ook mijn baan, en op een ge-

geven moment maakte ik de stap naar de schoolleiding. 

Naast het beleidswerk ben ik altijd blijven lesgeven. 

Toen vorig jaar mijn pensioen in zicht kwam zocht ik 

naar een bezigheid waarbij ik alles wat ik in mijn werk 

ontwikkeld en geleerd heb nog kan gebruiken. Juist in 

die maanden bleek uit de rOndbrief dat het IHF een 

nieuwe secretaris zocht. Er vonden een paar gesprekken 

plaats, met als gevolg dat ik op 1 mei in dienst getreden 

ben, tegelijk met de nieuwe voorzitter. Samen zoeken 

wij nu onze weg in het werk, daarbij geholpen door 

de enthousiaste groep portefeuillehouders en andere 

medewerkers. 

Frank Francken  Mijn naam is Frank Francken. 

Ik ben geboren in Terneuzen in 1956.

Na de HTS deed ik een opleiding aan de Hogere Haven 

Transportschool. Ik werd uitgezonden voor de KNSM 

(Koninklijke Nederlandse Scheepvaart Maatschap-

pij) naar Duitsland, waar ik uiteindelijk belandde in 

Hamburg bij een havenbedrijf. Hier heb ik vijf jaar 

als accountmanager gewerkt. Later werd ik directeur 

van scheepvaarttransportbedrijven. Ik trouwde en 

kreeg twee kinderen. Na vijftien jaar- ik was inmid-

dels gescheiden- keerde ik terug naar Nederland, waar 

ik directeur werd van een cosmeticagroothandel en 

later van een telecombedrijf in Amsterdam. Het bedrijf 

was zo goed als failliet, maar ik heb het na een totale 

reorganisatie weer op de rit gezet. Na vier jaar werk 

ik nu zelfstandig als accountant. Ik vind het leuk om 

problemen en onmogelijke zaken op te lossen. Ik heb 

veel ervaring op zakelijk gebied maar geen op gebied 

van bijvoorbeeld een stichting of vereniging. Via mijn 

buurvrouw, die als vrijwilliger voor het IHF werkte, werd 

ik accountant voor deze stichting.

Het is interessant om het reilen en zeilen van een stich-

ting te zien. Je ziet heel duidelijk de verschillen met de 

commerciële wereld. Verder had ik eigenlijk niet zoveel 

gehoord over de vrijescholen.

Nu ik er wat meer over weet, ben ik tot de conclusie 

gekomen dat het een ideale vorm is van educatieve 

ontwikkeling omdat de ‘talenten’ van een kind worden 

benadrukt. En bovendien de creatieve vermogens. Het 

zou een ideale vorm van opleiding zijn geweest voor 

mijzelf.
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De Keniaanse zang-en dansleraar 
Komora op bezoek in Groningen en 
Zutphen.  In de voorjaars rondbrief 2013 stelde 

ik Komora Wayu aan u voor: de leraar van de Rudolf 

Steiner School Mbagathi in Nairobi, Kenia.

Zijn wens om in Europa Afrikaanse workshops dans en 

zang te geven is in juni 2014 uitgekomen. Ruim drie 

weken was hij met twee collega’s in Denemarken en 

daarna nog één week solo in Nederland.

Het Parcival College in Groningen en de IJssel-en 

Berkel-school in Zutphen kunnen erover meepraten. 

Het swingde die dagen op de scholen en de leerlingen 

vonden de tijd dat hij er was veel te kort. Ze hielden 

hem letterlijk tegen toen hij weer moest vertrekken. Hij 

heeft intensief en hard gewerkt en kreeg alle leerlingen 

volop in beweging.

Maar ook voor Komora was het een onvergetelijke er-

varing. Dat de scholen zo groot waren verbaasde hem: 

zoveel leerlingen met daarbij zoveel fietsen; wat een 

rijkdom! Het viel hem op dat de Nederlandse leerlingen 

veel vrijer zijn in het uiten van hun emoties dan de 

keniaanse leerlingen. En dat bij het dansen de Kenianen 

met hun hele lijf bewegen en meer op aarde zijn, terwijl 

de Nederlanders meer met bepaalde lichaamsdelen 

apart bewegen, zoals benen en handen, en meer in de 

ruimte zijn. Maak je in Afrika muziek, dan danst meteen 

iedereen van jong tot oud, hier moesten sommigen 

even over een drempel heen. Maar lukt dat eenmaal, 

dan hebben ze net zoveel plezier als de leerlingen op de 

Mbagathi School.

Een paar indrukken van Komora’s workshop van de 

leerlingen van de Zutphense lagere school De IJssel. Het 

was leuk om te zien dat heel veel kinderen na afloop 

van de ‘les’ naar hem toegingen om een high five te 

geven. Ook al konden ze niet in het Engels met hem 

praten, deze manier van communiceren werkte heel 

goed! Komora bracht echt een stukje Afrika dichtbij. 

Het ritme trommelen zit in z’n lijf en dat ervaren de 

kinderen. 

Laatst vroeg een leerling nog: ‘Die man uit Afrika met al 

zijn trommels, wanneer komt hij weer?’

Komora had gevraagd of er kinderen waren die te 

kleine schoenen hadden staan. Als ze die meebrachten 

kon hij ze aan kinderen geven in Kenia die helemaal 

WeL eN Wee

Komora
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geen schoenen hebben. Die boodschap kwam behoor-

lijk binnen: helemaal geen schoenen hebben? Altijd 

op blote voeten lopen? Er werden heel wat te kleine 

schoenen ingeleverd de volgende dag. Te veel om mee 

te kunnen nemen!

Op het schoolplein werd er een kleedjesmarkt ge-

houden t.b.v. Komora’s school. Er kwamen kinderen 

met tassen vol spullen. En alle kinderen hebben een 

tekening meegegeven.

Truus Warrink

De opbrengst van de scholen was in totaal 1595 

euro voor de workshops!

Omdat Komora veel bagage had 

(schoenen!) heeft hij een van 

zijn drums achtergelaten. Deze is 

te koop voor de hoogste bieder. 

Hoogte: 64 cm; vlies: huid van een 

monitor-varaan. Laagste prijs:150 

euro. Belangstelling? Bel Reiny 

Jobse 020-4975893 of mail naar: 

reiny.jobse@internationaalhulp-

fonds.nl.  

Rudolf Steiner School in Alkmaar  za-

melt geld in voor de Waldorfschool Hancheng in China.

Het is zaterdag 29 maart en de Rudolf Steiner School in 

Alkmaar houdt zijn jaarlijkse Natuur Talenten Markt. Op 

deze zonovergoten lentedag komen ouders, grootou-

ders en kinderen naar de school. Er is van alles te doen, 

te eten en te koop. Ieder jaar is de opbrengst voor een 

goed doel en dit jaar is dat de Waldorfschool in Han-

cheng. Deze vrije school ligt in het westen van China, 

een arme industriestreek. Het ontbreekt de school aan 

alle elementaire behoeften, zoals goede toiletten, een 

speelplaats e.d. De opbrengst van de markt is dan ook 

bijzonder welkom. Benno Nijhuis, voorheen verbonden 

aan de school in Alkmaar, woont nu in China en zet zich 

intensief in voor de ontwikkeling van vrijescholen, zoals 

deze school in Hancheng.

Het IHF hoopt dat meer vrijescholen in Nederland een 

relatie aangaan met een specifieke school in het bui-

tenland (twinning). Door elkaar beter te leren kennen 

groeit het wederzijds begrip en kan er meer gerichte 

steun worden verleend, niet alleen in de vorm van geld, 

maar ook door aandacht, medeleven en uitwisseling 

van kennis en ervaring. Op den duur kan het aanleiding 

geven tot samenwerking en wellicht tot uitwisseling 

van leerlingen en leerkrachten (stages, trainingen).

w
el

 e
n 

w
ee

DANK U

Links Maaijke Mallee (initiatiefneemster in Alkmaar) 

en Stasja van Suchtelen (IHF-markten) bij de stand 

van het IHF.



de rOndbrief  najaar 201410

Marecollege Leiden viert Michaels-
feest!!  In de stationshal en op de perrons van station 

Leiden deelden als konijnen verklede middelbare scho-

lieren van het Marecollege knuffels uit aan iedereen die 

ervoor betaalde. Twee danseressen trokken aandacht van 

het hele stationsplein. Hun collectebus werd - ook op deze 

kalme maandagmiddag - voller en voller. Vanuit een kleine 

tent op datzelfde plein werd voorbijgangers gevraagd om 

een bijdrage. Lopende vanaf het station richting binnen-

stad werden alle mensen voortdurend aangeklampt door 

leerlingen. De een verkocht koekjes, de ander brownies. 

Weer een ander liet raden hoeveel knikkers hij in een pot 

had. Op de brug bij café de Bruine Boon zaten vier 12e 

klassers uit volle borst te zingen. In hartje binnenstad 

ontkwam al helemaal niemand aan de verzoeken om geld 

van de leerlingen van het Marecollege.

Rond 29 september wordt op de vrijescholen het 

Michaelsfeest gevierd. Al aan het begin van het jaar was 

het doel van onze inzameling bekendgemaakt. In het 

Kakuma vluchtelingenkamp in Kenia is een vrijeschool. 

Door oorlog en andere voor ons nauwelijks voorstelbare 

ellende getraumatiseerde kinderen mogen hier weer kind 

zijn. De opdracht die wij leerlingen deze maandagmiddag 

meegaven was simpel: zamel zoveel mogelijk geld in voor 

deze school. De creativiteit en energie die dat opwekte 

was indrukwekkend. Terwijl de winkels opengingen en de 

stad steeds drukker werd, raakten de leerlingen steeds 

meer op dreef. Aanvankelijke angst om op mensen af te 

stappen of uit volle borst te zingen, verdween volledig.

Een viertal jongens liep de binnenstad rond en pompte 

tegen betaling banden op. Drie tiende klassers in zwem-

broek lieten voor een paar euro een volledige emmer 

grachtenwater over zich heen gooien. Een vierde wierf 

klanten. Totale opbrengst in twee uur: 65 euro. Terwijl 

de winkels net opengingen voorspelde een meisje uit 

de achtste nieuwsgierigen in de Haarlemmerstraat de 

toekomst. Drie zevende klassers haalden het meeste 

geld op, maar liefst honderdtwintig euro. Zij verkochten 

parfum recht voor de ingang van Douglas. Dit overigens 

met goedkeuring van de mensen in de winkel. De totale 

opbrengst van twee uur collecteren: 1927 euro!!

Hartelijk dank voor dit prachtige bedrag en voor 

alle leuke ideeën om geld in te zamelen. 

Verkoop zelfgemaakte chocolaatjes

Marecollege stilstaan voor Kakuma

Zwemmen in de gracht; het water was wel koud
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Nieuwe bovenbouw in Israël  Vijf jaar 

geleden richtte een kleine groep jonge docenten in 

Tiv’on, een plaats in de buurt van Haifa, de Shakked 

Waldorf Highschool op. Deze nieuwe middelbare vrije-

school waarop leerlingen en leraren van joodse, Arabi-

sche, christelijke en boeddhistische achtergrond zitten, 

probeert op basis van het opvoedkundige antroposo-

fische gedachtegoed nieuwe wegen te vinden om de 

uitdagingen die deze tijd en regio met zich meebrengen 

tegemoet te treden. 

In het eerste jaar meldden zich slechts acht leerlingen 

aan. Nu, vijf jaar later, zijn er 130 leerlingen. Mevrouw 

Christine Cornelius, vrijeschoolleerkracht aan de boven-

bouw van de Geert Groote School in Amsterdam, is op 

ons verzoek naar Israël gekomen om ons lerarenteam 

tien dagen in de praktijk te coachen en ons te helpen 

bij het verder ontwikkelen van ons curriculum. 

Wij zouden heel graag de eerstkomende jaren vaker van 

haar kennis gebruik willen maken. Onze jonge school 

ontvangt geen subsidie; alle onkosten moeten daarom 

door de ouders betaald worden. Ondanks dat wil de 

school zelf het verblijf van mevrouw Cornelius betalen. 

Wij hopen dat donateurs van het Internationaal Hulp-

fonds (een deel van) haar reiskosten willen sponsoren. 

Yonatan Levy, leraar en mede-oprichter van de 

Shakked Waldorf Highschool

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 

TRIO 0212.1950.50 o.v.v. code 40009353

ISRAëL

Nanhi Dunya, Dehra Dun, India  Op 

Nanhi Dunya’s scholen worden zowel ‘gewone’ kinde-

ren als kinderen met een handicap (waaronder dove 

en slechthorende kinderen) toegelaten, veelal uit zeer 

arme gezinnen. De meer theoretische lessen krijgen ze 

in hun eigen groep, maar dansen, zingen, toneelspelen, 

handvaardigheid en tekenen doen alle leerlingen met 

elkaar. Op veel plekken in India worden kinderen met 

een handicap genegeerd of gediscrimineerd. Op Nanhi 

Dunya horen ze er helemaal bij en bloeien ze op! De 

kinderen die een ontwikkelingsachterstand hebben, 

kunnen langer op Nanhi Dunya blijven dan de gang-

bare maximale basisschoolleeftijd en worden daarna 

begeleid in het vinden van een geschikte ‘vocational 

training’, zodat zij worden opgeleid in een beroep dat 

ze later kunnen gaan uitoefenen. 

Anselma Remmers,   

a.remmers@internationaalhulpfonds.nl

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 

TRIO 0212.1950.50 o.v.v. code 90093738.

De eerste vrijeschoolleraar van 
Midden-Amerika,  die is afgestudeerd is een 

Maya uit Guatamala. Marilily Mendoza Sancoy (rechts, 

in traditionele Mayadracht) is leerkracht op Escuela 

Caracol in San Marcos de la Laguna, Guatemala.

Chantal Bosch

INDIA

Samen bouwen

GUATAMALA
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Hier moet de nieuwe Naretoi school komen 

Naretoi school voor Masaikinderen De schoolbus

Masaischool Naretoi masaailandEr kan lesgegeven worden

Jam en honing  Onze trouwe donateurs van 

Warmoezerij Warrink verkochten weer vele potjes jam 

en honing en doneerden 2000 euro voor het Naretoi-

schooltje voor Masaaikinderen. Hartelijk bedankt !!! 
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TURKIJe

Istanbul  Sinds 3 jaar is er in Istanbul een waldorf-

kleuterschool. Het plan is om september 2015 te begin-

nen met de eerste klas. Oprichter is Omer Ozkan. Ik heb 

hem ontmoet tijdens de Bogamielenconferentie in mei 

2014 te Sarajevo. Hij geeft leiding aan 40 mensen van 

een ict-bedrijf. 

Hij is actief in de vredesbeweging. Op zoek naar goed 

onderwijs voor zijn dochters werd hij gewezen op 

humaan onderwijs: waldorfonderwijs. 

Nadat hij hiermee kennis heeft gemaakt is hij direct 

begonnen met de opleiding voor kleuterleider. Hij heeft 

stage gelopen in de school Ein Bustan in Israel en is 

vorig jaar in Dornach gediplomeerd.

De Grieks-orthodoxe kerk heeft een gebouw en 

leidsters ter beschikking gesteld, Omer zorgde voor de 

aanmeldingen van de kinderen, dat zijn er nu twintig. 

Bij de start is afgesproken dat de leidsters al doende ge-

schoold werden in waldorfpedagogiek. Dit heeft Omer 

op zich genomen. Hij is de enige waldorf-gediplomeer-

de kracht en vrijgesteld als groepsleider om de scholing, 

de organisatie en de financiering van het geheel te kun-

nen verzorgen. Hij doet het met verve naast zijn leiding-

gevende functie bij het bedrijf waar hij werkt.”Omdat 

dat goed loopt kan ik veel tijd besteden aan de school”, 

zegt hij. Hij wordt begeleid door een gepensioneerde 

Duitse kleuterjuf die regelmatig gedurende langere tijd 

in Istanbul kan zijn. Dit blijkt voor deze school een heel 

goede constructie. Zij speelt een belangrijke rol om zijn 

enthousiasme te kaderen.

“I need a teacher to help the teacher”: Om prak-

tijkscholing te ondersteunen zoekt Omer een Engels 

sprekende gepensioneerde kinderjuf of -meester die bij-

voorbeeld twee maal per jaar voor twee maanden mee 

wil draaien in de klas. Voor de start van de eerste klas 

in 2015 is tegen die tijd namelijk een leerkracht afge-

studeerd. Die doet momenteel de opleiding in Michigan 

die hij volgend voorjaar afrondt. Voor deze startende 

leerkracht zoekt Omer ondersteuning van een ervaren 

Engels sprekende gepensioneerde leerkracht in mei en/

of juni 2015. Onkostenvergoedingen en huisvesting is 

geen probleem.

Omer was blij te horen van de mogelijkheden die het 

IHF ook voor zijn school kan bieden.

Hij heeft laten weten dat hij behoefte heeft aan onder-

steuning bij de scholing van het personeel.

Via de oproep op de website van Antrovista hebben 

zich verschillende mensen aangemeld. Het is fijn dat ik 

kon bemiddelen bij deze begeleiding.

Hij was nog niet op de hoogte van de vrijescholen in 

Tbilisi en Armenië. Hier liggen hele mooie samenwer-

kingsmogelijkheden: in Armenië leidt euritmiste Irina 

mensen op die in Dornach hun eindpresentatie kunnen 

doen. Omer vertelde dat in Istanbul belangstellenden 

zijn om tot euritmist opgeleid te worden, maar voor hen 

is de studie in Zwitserland of Duitsland niet haalbaar. 

Irina heeft inmiddels laten weten de organisatie op zich 

te nemen van de eerste kennismaking van Omer en zijn 

Armeense vriend in Jerevan. Ze leidt graag studenten 

uit Istanbul op. 

Aangezien ik dit jaar mijn portefeuille over ga dragen 

aan Liard, en mijn bezoeken een afscheid betekenen, 

was ik heel verbaasd dat ik toch nog een uitnodiging 

kreeg: in Omers kring wordt muziektherapie gedaan 

vanuit de soefietraditie. De vraag is of ik kan komen 

vertellen over muziektherapie op antroposofische 

grondslag. In de herfstvakantie ga ik daar een cursus 

over geven.

Gooyke

Mevlana grondlegger van het soefisme
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KeNIA

Waldorf Kakuma Project  Kakuma Refugee 

Camp is een van de grootste vluchtelingenkampen ter 

wereld. Het is gelegen in het Noorden van Kenia vlakbij 

de grens met Soedan. Er wonen 200.000 vluchtelingen 

van 11 verschillende nationaliteiten; de meesten komen 

uit Zuid-Soedan en Somalië: In het boek “Wat is de 

wat” van Dave Eggers wordt een beeld geschetst van 

het leven in het kamp.

Hoewel er voor kinderen voorzieningen zijn om onder-

wijs te krijgen, maakt 70 % van de kinderen daar geen 

gebruik van, omdat ze vanwege oorlogstrauma’s toch 

niet kunnen leren. 

Leraren van de Nairobi Waldorf School, de oudste vrije-

school van Kenia, zijn in 2012 een project begonnen om 

kinderen allereerst de gelegenheid te bieden om weer 

kind te zijn. Vanwege het grote succes bij de kinderen 

heeft Waldorf Education Kenia van het UNHCR en de 

UNICEF het mandaat gekregen om vrijeschoolonderwijs 

te geven in het kamp en daar een lerarenopleiding op 

te zetten. Er worden Child Friendly Spaces gemaakt, 

waar alleen kinderen mogen komen en waar het on-

derwijs plaatsvindt. Er zijn nu drie, binnenkort zes van 

deze CFS’s. 

De vakken waarin lesgegeven wordt zijn toneel, 

tekenen en schilderen, beweging, muziek, boetseren, en 

spreken. Aangepast aan de leeftijd en ontwikkeling van 

het kind.

Door met de handen te werken, door te spelen, etc. zul-

len de kinderen hun oorlogstrauma’s verwerken. 

De Nairobi Waldorf School zorgt samen met de Rudolf 

Steiner School Mbagathi (een door het IHF gesponsorde 

school aan de rand van Nairobi waar veel weeskinderen 

en Masaaikinderen opzitten) voor de opleiding van de 

leraren. Ze krijgen hun praktijkopleiding op de Mgaba-

thi School. Ze worden ook bijgeschoold in het herken-

nen en behandelen van trauma’s bij de kinderen.

Kringoefeningen versterken het gevoel van verbonden-zijn.
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De leraren gaan steeds een paar maanden naar het 

kamp om les te geven. Dan reizen ze weer terug naar 

Nairobi. Er zullen ook voor het reisgeld van de leraren 

donateurs gezocht moeten worden. Op dit moment zijn 

er acht leraren in opleiding op de Rudolf Steiner School 

Mbagathi. In december komen daar nog drie bij. Enkele 

van hen zijn leraren die al in het kamp lesgaven en 

geschoold worden in de vrijeschoolmethode.

Er zijn echter 45 leraren in het kamp die per maand 

meer dan 7500 kinderen lesgeven. Deze leraren, die 

vaak zelf aan post-traumatische stress lijden, zullen ’s 

middags bijgeschoold worden in een Teacher Training 

Centre. Het is de bedoeling om in de toekomst meer 

dan 16.000 kinderen hulp te bieden met de vrijeschool-

methode. Er zullen dan meer Child Friendly Spaces 

moeten komen. De lessen zijn van 8.30 tot 12.30 uur. 

De kinderen mogen na schooltijd in de CFS blijven om 

te spelen. Ze kunnen ook terug naar hun tenten, op 

loopafstand van de CFS. 

Voor 1000 euro kan er voor een maand lesmateriaal 

aangeschaft worden (voornamelijk papier en verf). Dit 

is voldoende voor 7500 kinderen. De opleiding van een 

leraar kost 3000 euro. 

Er zullen ook klaslokalen gebouwd moeten worden in 

de CFS’s. Het kamp is gelegen in een woestijngebied 

waar veel stofstormen zijn en de temperatuur over dag 

heel hoog is. Het onderwijs vindt nu plaats onder een 

boom of tentzeil. Dit unieke project kan kinderen en 

volwassenen bevrijden uit de wereld van geweld en 

uitzichtloosheid waarin ze gevangen zitten.

Reiny Jobse

Zie op Youtube een interview van TVpresentator Jeff 

Koinange met Victor Mwai Wahome, stichter van het 

project.

Voor meer informatie:  

reiny.jobse@internationaalhulpfonds.nl 

www.waldorfkakumaproject.org

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 

TRIO 0212.1950.50 o.v.v. code 10009245, 

o.v.v.Kakuma.

Boetseerles Tekenles

Concentratieoefening Met een kroon op voel je je een koning
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OeKRAïNe

We droomden ervan dat onze 
kinderen naar de Waldorf School 
zouden gaan, maar wie wist dat het 
zo zou gaan?  De gewapende uiteenzetting tus-

sen separatisten en Oekraïnegezinde strijders rondom 

Donetzk en Lugansk vraagt zijn tol bij de bevolking, 

waarvan velen helemaal niet afgescheiden willen wor-

den. Het komt heel dichtbij als er vrijeschoolinitiatieven 

in het geding zijn, wij krijgen plotseling met vluch-

telingen van doen en willen onze huizen en scholen 

openen voor hen. Scholen die het in deze winter in het 

verschraalde Oekraïne extra moeilijk krijgen.

In september 2012 kreeg ik een telefoontje van Jana 

Penkova uit Lugansk. De vraag was of wij vrijeschool-

cursussen wilden geven in Lugansk. Ik nodigde hen uit 

om naar Kiev te komen waar we een groot vrijeschool-

seminar verzorgen. Maar het was een dringende op-

roep: “We hebben een centrum voor ouderlijke cultuur 

‘Grace’ en we willen meer weten over vrijeschoolon-

derwijs voor onze kinderen. De meeste van onze leden 

zijn jonge moeders die hun kinderen niet alleen kunnen 

laten.” Dit was het begin van onze samenwerking 

met het Lugansks vrijeschoolinitiatief. We hebben een 

speciaal programma voor hen ontwikkeld. Eén keer in 

de twee maanden komt een groep vrijeschooldocenten 

uit Kiev om hard met de groep aan de slag te gaan. 

Het was prachtig om met deze moeders en vaders te 

werken terwijl hun kinderen over het tapijt kropen. Keer 

op keer zagen we hoe zij de groep kinderen verander-

den. In een jaar tijd was er al een echte vrijeschoolkleu-

terklas. 

De opening van de eerste klas was gepland voor 

september dit jaar. Maar het werd oorlog. Lugansk werd 

grotendeels verwoest. De meesten zijn uit Lugansk 

gevlucht en hebben geen kans om hun spullen voor de 

winter te halen. Het is nu te gevaarlijk daar. We hebben 

hen geholpen om een verblijfsplek te vinden. Sommige 

families leven in onze huizen en in de school in Odessa. 

Vijf gezinnen besloten in Odessa te blijven, andere fami-

lies in Kharkov. Een aantal van hen, studenten van het 

vrijeschoolseminar, werkt nu aan de scholen in Kiev en 

Odessa. Hun kinderen vonden een plaats op de scholen. 

Deze mensen, vooral jonge ondernemers zijn actief en 

zullen een grote steun zijn voor de vrijeschool, maar nu 

moeten ze eerst hun leven weer op orde zien te krijgen.

Ze zeggen: Het was onze droom om onze kinderen 

naar de vrijeschool te laten gaan , maar wie had ooit 

gedacht dat het zo zou lopen?

Narine Maltseva, docent van 

het Ukrainian Waldorf seminar 

in Kiev

Oekraïne

Oekraïne
Ridderslag
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het buitenland gaven ook hun medewerking aan deze 

opleiding.

De kleuterschool biedt kinderen met een beperking de 

mogelijkheid vanaf drie jaar op school te komen.

Massage, kunsttherapie (helaas nog geen muziekthera-

pie), heileuritmie, speltherapie en logopedie worden op 

de hele school aangeboden. Op de derde etage van de 

school is het Revalidatiecentrum gevestigd. Hier worden 

“eigen” kinderen en vijf kinderen van buiten gedi-

agnosticeerd en behandeld. Ook krijgen vijf kinderen 

vroeghulp aangeboden. Hiervoor betaalt de staat.

Het is in de stad bekend dat arme en moeilijke kinderen 

hier terecht kunnen. De tendens is dat er steeds moeilij-

ker kinderen komen.

In de klassen 11 en 12 van de bovenbouw krijgen 

de jongelui de gelegenheid zich voor te bereiden op 

een beroep; er is een werkplaats waar men kan leren 

broodbakken, kaarsen maken, handwerken en in de tuin 

werken. Ook is er in de school een café ingericht, “De 

rode appel”, dat door de leerlingen van de 11e en 12e 

klas zelf beheerd wordt.

De komende herfst zal het 20-jarig jubileum van de 

Michaelschool bescheiden worden gevierd.

De leerkrachten zijn iedereen heel dankbaar voor alle 

schenkingen. Het blijft nodig, want het is niet prettig 

om in de winter de verwarming niet aan te kunnen heb-

ben omdat de rekening nog niet betaald kon worden of 

om niet te kunnen koken, omdat het gas is afgesloten.

Gooyke van der Schoot

U kunt uw bijdrage storten op code 500093252 

ovv Michaelsschool Tbilisi

GeORGIë

De Michaelschool in Tbilisi  mag beschik-

ken over een prachtig schoolgebouw, gebouwd door het 

antroposofische fonds SoftWare AG in Duitsland, maar 

heeft nog steeds moeilijkheden met de lopende kosten. 

De financiële dilemma’s zijn groot. Op deze school voor 

kinderen met een beperking is de klacht dat er te wei-

nig aan ouderbijdragen binnenkomt, wel het grootst.

Om meer geld binnen te krijgen is de Michaelsschool 

uitgebreid met een opvangcentrum in de middag. De 

school duurt tot 1 uur. Voor kinderen die tot 5 uur of 

half 6 blijven geldt een ander programma, zoals thera-

pie,  theaterspel oefenen en opvoeren. Dit programma is 

alleen voor “eigen” kinderen. Met deze extra inkomsten 

kan de elektriciteit en het water worden betaald. 

De financiering van de maaltijden neemt een duitse 

familie voor haar rekening.

Enkele ouders van kinderen betalen wel, maar het 

merendeel niet. 

Er zijn bijna 90 kinderen op de onder- en bovenbouw, 

die twaalf jaar onderwijs kunnen volgen: tien jaar 

algemeen onderwijs en twee jaar voorbereiding op 

een beroep. Dus van zeven tot 21 jaar zijn de kinderen/

jongelui hier. Alle leerkrachten hebben een tweejarige, 

heilpedagogische opleiding ontvangen. Deze opleiding 

is door de leiding van de Michaelschool en door de 

leiding van het Dagverblijf voor volwassenen met een 

beperking, ook in Tbilisi, zelf opgericht. Docenten uit 
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Michaelschool, schilderles

Michaelschool ochtendkring
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FRANKRIJK

Een nieuwe vestiaire  Het lokaal in het 

noodgebouw van vrijeschool Chant’Arize, in Campagne 

sur Arize, aan de voet van de Pyreneeën, herbergt de 

combinatieklas 1, 2, 3. Het gevolg is dat het lokaal zo 

overvol was dat de kinderen en de onderwijzers niet 

wisten waar ze hun (regen)jassen, schoenen, sloffen, 

euritmietjes, laarzen, gymspullen en boterhamtrommels 

moesten laten. Heel onhandig op een school die geves-

tigd is op een landgoed met een biologisch-dynamisch 

boerenbedrijf. De huidige klimaatveranderingen bren-

gen tegenwoordig ook nog af en toe overstromingen 

mee, zodat de kinderen hun modderlaarzen geneigd zijn 

zelfs de dwarsliggers van de poten van de dichtstbij-

zijnde rij tafels als laarzenknecht te gebruiken. Gevolg: 

één grote modderboel in de klas. 

Nu alles netjes opgeborgen en opgehangen kan wor-

den, ademt het lokaal een nieuwe sfeer.

De nieuwe vestiaire is niet zomaar een vestiaire en niet 

alleen maar een plek om je spullen neer te zetten of op 

te hangen. Het is veel meer. Het vormt een belangrijke 

overgangsruimte tussen buiten en binnen, tussen speel-

plaats en leerplek, niet alleen een fysieke, maar ook een 

psychologische tussenruimte voor de leerlingen en de 

leraar die de klas begeleidt. Zelfs nu de vestiaire nog 

niet helemaal af is, merken we al dat deze aangebouw-

de extra ruimte iedereen goed doet. 

Vijftien mama’s, papa’s en vrienden van Chant’Arize, 

waaronder twee klassendocenten en vijf bouwvakkers 

hebben met hart en ziel gewerkt aan dit project. Be-

halve het bouwen moest er een werkplan samengesteld 

worden en gelden bijeengebracht. Hun kroost, dat wil 

zeggen zeventien kinderen, zijn hen bij het werk komen 

helpen. Alles bij elkaar opgeteld zijn er 210 uren vrijwil-

ligerswerk in gestoken en nog is het niet af. Het dak, de 

afwerking van de buitenmuren en het aanleggen van de 

elektriciteit zullen begin oktober aan bod komen.  

Zo’n gezamenlijke inspanning die een dergelijk project 

vraagt van alle betrokkenen, geeft een gevoel van 

saamhorigheid en is daarom des te belangrijker voor 

het begin van een nieuwe schooljaar. Het afgelopen 

jaar, rond deze tijd, hebben we de lokalen voor de 

derde en vierde klas verbouwd, dit jaar de vestiaire voor 

klas 1, 2 en 3. Onze school wordt ieder jaar mooier en 

groter. Dank aan iedereen die op deze mooie grote golf 

van enthousiasme in de Ariège mee is gesurft. 

Dit is ook het moment om een woord van dank te 

richten tot de donateurs van de Stichting Internatio-

naal Hulpfonds en de Stichting ter Bevordering van de 

Antroposofie in Uden. Dank zij hun schenkingen is dit 

geslaagde project mogelijk gemaakt. 

Chantal Ramond 

U kunt uw bijdrage storten op rekening 

NL03 TRIO 0212.1950.50 o.v.v. code 40093201 

(Chant’Arize) Of door een peetschap van een 

van hun leerlingen. Zie blz. 28

de rOndbrief  najaar 2014

De kinderen van Chant’Arize zorgen voor de geiten

De vestiaire van Chant’Arize
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Tretzevents in etappes naar erken-
ning  Tretzevents is een school voor voortgezet 

vrijeschoolonderwijs. De school draagt de naam van 

een van de grote bergen in de Pyreneeën,‘Tretze Vents’, 

wat dertien winden betekent, en is gevestigd aan de 

noordwest kant van Barcelona, Spanje. 

Omdat kinderen van de vrijescholen in de buurt graag 

ook op de middelbare school vrijeschoolonderwijs 

wilden krijgen, is vier jaar geleden de leerkracht van de 

toenmalige zesde klas van de vrijeschoolonderbouw van 

El Tiller begonnen met bovenbouwonderwijs.  

Aanvankelijk leidde dit tot wrijving met El Tiller, maar 

inmiddels wordt er goed samengewerkt. De meeste van 

onze leerlingen komen ook nu nog van El Tiller. 

Het eerste jaar zaten er twaalf kinderen in de zevende 

klas, telkens kwam er een klas bij en dit jaar is men in 

september begonnen met een tiende klas. Nu zitten er 

inmiddels 60 leerlingen, verspreid over de klassen 7 tot 

en met 10. 

Een paar jaar geleden kwamen we tot de ontdekking 

dat we meer ruimte en meer klaslokalen nodig hadden 

als we als school officieel erkend wilden worden door 

het ministerie van onderwijs. Dat hield in dat we een 

belangrijke stap moesten zetten. Toen wij de leerlingen 

en ouders vroegen of zij ook gedurende de middelbare 

school waldorfonderwijs wilden volgen, zeiden ze alle-

maal: ja. Ook zeiden zij dat het een kwestie van sociale 

rechtvaardigheid was als de school een erkenning zou 

aanvragen bij het ministerie, zodat veel meer kinderen 

van dit type onderwijs zouden kunnen genieten. 

Diezelfde zomer besloten we om, naast de twee al voor 

het onderwijs in gebruik zijnde ruimtes, met hulp van 

de ouders het eerste schoollokaal voor de bovenbouw 

neer te zetten. Maar als je in Spanje een middelbare 

school wilt beginnen is er wel wat meer nodig. Dan 

moet je minstens een gebouw van 600 m2 oppervlakte 

neerzetten, plus noodzakelijke ruimtes voor sport. 

Daarom hebben we besloten om nu in september een 

aantal prefab noodlokalen te huren en zo onze eerste 

stappen naar wettelijke erkenning te zetten. Tegelijker-

tijd hebben we een antroposofische architect in de arm 

genomen om op termijn een school te kunnen bouwen 

die ook aan alle vrijschoolse voorwaarden voldoet. 

Afgelopen zomer hebben we samen met de ouders een 

financiële campagne op touw gezet om zo via leningen 

en schenkingen de noodzakelijke fondsen bijeen te krij-

gen voor dit grote project. Het is allemaal niet van een 

leien dakje gegaan, maar nadat we vorig schooljaar ons 

derde jaar hadden afgesloten, hadden we toch allemaal 

het gevoel dat wij - leraren, ouders en leerlingen samen 

- een eigen identiteit hebben opgebouwd. 

Er staat ons nog heel veel werk te wachten, zowel wat 

betreft het gebouw en alles wat daarmee samenhangt 

als de pedagogie, en niet te vergeten de Spaanse 

bureaucratie,  maar we hebben het gevoel dat we een 

stevige fundering hebben gelegd voor onze plannen en 

dat we samen met vertrouwen de toekomst tegemoet 

kunnen gaan.  Wij zijn zeer dankbaar als u ons financieel 

zou willen steunen. 

Mireia Soler, leerkracht Tretzevents

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 

TRIO 0212.1950.50 o.v.v. code . code 40009317: 

Tretzevents

Tretzevents instrumenten

Tretzevents
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Opening van Mayri  De aanleiding van mijn 

bezoek in april aan Armenië was de opening van het 

Centrum Mayri, dat de integratie wil bevorderen van 

kinderen en volwassenen met een beperking. Drie da-

gen voorafgaand aan de opening was een seminar ge-

organiseerd. Met Remco van der Plaat en zijn Russische 

vrouw Zina (oprichters van o.a. Dagcentrum Toermalijn 

in Moskou) en ondergetekende als docenten.

Bij een opening verwachtte ik dat een deel van het ge-

bouw ingericht is, met gordijnen en meubels. Maar niets 

was minder waar. Dit geeft wel ruimte voor wonderen: 

zaterdag kon het met recht geopend worden. Een half 

uur voordat de genodigden kwamen, reed de vrachtau-

to weg met al het puin dat bij de ingang had gelegen.

De laatste dagen is er keihard schoongemaakt, inge-

richt, meubelpootjes van viltjes voorzien, terwijl de 

verbouwing  in andere ruimtes doorging. Ik vond het 

bijzonder om mee te maken hoe blij iedereen aan het 

werk was; er was zo veel te vieren…… En hoe uitge-

breid men de pauzes nam met koffie, thee en lekkers, 

terwijl er nog zo veel te doen was! Maar zaterdag om 

twee uur was alles dik in orde.

De genodigden werden getrakteerd op gecombineerd 

theaterspel van leerlingen van de Waldorfschool 

Aregnazan en Mayri-leerlingen en -medewerkers. 

Indrukwekkend om mee te maken hoe de verschillende 

kinderen zich hebben kunnen ontwikkelen door de 

onvermoeibare inzet van de heilpedagogen. 

Daarna spraken verschillende mensen. Vanuit Dornach 

was Rudiger Grimm aanwezig, vanuit die Freunde der 

Erziehungskunst was Thomas Krauss er.  

Astrid van Zon, die dit centrum vanuit de Rafaelstich-

ting begeleidt sprak in het Nederlands, dat Remco in 

het Russisch vertaalde.

De lokalen voor de lessen van de kinderen zijn klaar. 

Verder is er een keuken, een restaurant met winkel, een 

textielwerkplaats, een houtwerkplaats, een keramiek-

werkplaats, waarvan de oven al is geschonken. Het is de 

bedoeling dat hier gezond brood gebakken en verkocht 

gaat worden. Dat lijkt me een gat in de markt: er wordt 

bijna alleen brood en lavas (pannenkoeken) gegeten 

van wit meel.

De jongeren gaan helpen met de afwerking van het 

gebouw: zo zullen ze de vensterbanken voorzien van 

mozaïeken.

Het is hartverwarmend om het enthousiasme te zien 

van de vele jonge, vaak hoog geschoolde mensen, die 

willen werken met de kinderen en jong volwassenen die 

extra zorg nodig hebben. Er wordt veel belangstelling 

getoond voor deze nieuwe aanpak door diverse groe-

peringen vanuit Jerevan. Daarom is Zara, de oprichtster, 

heel blij dat ze seminars kan organiseren dankzij een 

Nederlands legaat via het IHF. 

De zorg voor de diversiteit van deze kwetsbare groep is 

nu veel beter geregeld: van de groep heilpedagogische 

leerkrachten heeft een deel gekozen om de kinderen 

te begeleiden die in principe met de klas mee kunnen 

draaien, en een ander deel verbindt zich met de perso-

nen die beter terecht kunnen in dit nieuwe dagcentrum. 

Muziektherapeut Karine blijft op beide lokaties werken.

Zara Manukyan is vanaf het begin betrokken geweest 

bij het Waldorfonderwijs, ze is jaren klassenleerkracht 

en vakleerkracht geweest. De laatste twee jaar heeft 

ze zich zo veel mogelijk vrij gemaakt voor Mayri. Naast 

haar eigen bedrijf besteedt ze hier nu al haar tijd en 

energie aan. Haar echtgenoot is belangeloos bij de 

bouw betrokken als bouwkundige. Dat hij zijn vak 

verstaat is duidelijk te zien. Dat hij ook communicatief 

kwaliteiten heeft is heel gunstig voor de balans in de 

boekhouding en de sfeer op de werkvloer.

U kunt uw ondersteuning storten op code 

50009341 ovv Stichting Mayri

Gooyke van der Schoot
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De Aregnazanschool, in Jerevan  De 

financiële situatie van de Aregnazanschool wordt steeds 

beter. Uit de cijfers blijkt dat de school steeds minder 

afhankelijk is van buitenlandse hulp. Zonder extra te-

genvallers kan de school draaien, maar salarisverhoging 

zit er nog niet in. En dat is wel nodig. Het salaris van 

een leerkracht aan een staatsschool bedraagt 150.000 

dram (€ 300) .Op Aregnazan ontvangen de klassenleer-

krachten 130.000 dram (€ 260).

De bovenbouw heeft vakleerkrachten nodig. Vaak 

hebben deze leerkrachten geen waldorfachtergrond 

en vragen het reguliere salaris. Krijgen ze dat niet, dan 

gaan ze naar een andere school.

De huisvesting is voorlopig geen probleem (er is een 

huurcontract voor 30 jaar), maar het ruimtegebrek wel. 

De school staat in het centrum. In de breedte kan er 

niets bij, misschien in de hoogte. Hier zijn vergevor-

derde plannen voor. De school is uitgegroeid naar 316 

leerlingen, waaronder 40 kinderen uit Syrië.

Er zijn plannen in verschillende richtingen.

- Het streven is het gebouw te privatiseren, zodat geen 

huur meer betaald hoeft te worden. De staat zou het 

gebouw dan moeten schenken. Tsovinar, de omafiguur 

en de directrice met haar broodnodige netwerk in de 

politiek, denkt dat dit een goede kans van slagen heeft; 

van de 400 scholen in Jerevan hoort deze school bij de 

15 beste. 

- Ieder jaar worden meer kinderen aangemeld voor de 

eerste klas. De ruimtes zijn te klein voor alle aanvragen, 

ook voor de andere klassen. Er zijn leerlingen genoeg 

voor een tweede eerste klas, maar er is geen ruimte. 

Het aanvankelijke plan om de school met een etage te 

verhogen blijkt bouwtechnisch te duur. De enige uit-

breidingsmogelijkheid is op de sporthal, die drie meter 

onder de grond moet komen, twee etages te bouwen. 

Dit plan gaat € 600.000 à € 800.000 kosten en kan 

alleen uitgevoerd worden als er geen huur meer betaald 

hoeft te worden. Dan is investeren reëel. Hiervoor toe-

ARMeNIë

stemming krijgen van het ministerie zal niet mee vallen, 

verwacht Tsovinar. Een probleem is dat de school zich 

buiten de corrupte structuur bevindt: doorgaans betalen 

de bovenbouwen geld aan de staat in ruil voor gunsten. 

Deze school doet dat niet. In de politiek is gunsten ver-

lenen aan een school waar geen inkomsten tegenover 

staan, niet de normale gang van zaken. Op ministerieel 

niveau ziet men het belang van deze school niet in. Het 

is vooral de sfeer die de school uitstraalt die het moet 

doen. Tsovinar had op de steun van de prime-minister 

gehoopt, maar die is onlangs vertrokken. Gelukkig heeft 

ze meer relaties aan de politieke top: haar vriendin is 

de vrouw van de president. Een goede bijkomstigheid is 

dat de heilpedagogische zoon van de prime-minister in 

september 2013 op school is gekomen. Op hoog niveau 

is de weg dus gevonden. Ook zijn harde cijfers bekend 

over bereikte resultaten. Die tellen ook.

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 

TRIO 0212.1950.50 o.v.v. code 50009339 o.v.v. 

lerarenfonds Jerevan

De leerlingen van het Novalis College uit Eindhoven lie-

pen eind september in het kader van Waldorf One World 

(WOW) een sponsortocht voor de Aregnasanschool.. Zo 

maakten ze het mogelijk dat er een werkbare situatie 

in de handenarbeidlokalen komt. Tot nu toe zaten alle 

werkstukken en materialen in verhuisdozen. Ook kunnen 

nu enkele lokalen worden ingericht, waarvoor na alle 

verbouwingen geen geld meer was. Het bedrag wordt 

nog bekend gemaakt. Hoera voor het Novalis College.
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BOSNIë

Bogamielenconferentie in Sarajevo. 
Leila Kostic, de hoofdleidster en oprichtster van de 

vrijekleuterschool en Phoenixproject Jabuka was mede-

initiatiefneemster van de Bogamielenconferentie. De 

andere initiatiefnemer is Michael Kaiser geweest, pries-

ter van de Christengemeenschap in Wenen. Het idee, 

om in 2014 deze conferentie te organiseren, werd jaren 

geleden geboren. In 2014 is het 100 jaar geleden dat in 

Sarajevo de dubbele moord plaatsvond, die tot de twee 

wereldoorlogen heeft geleid.  Bijna 20 jaar geleden 

is Bosnië nog in een felle oorlog verwikkeld geweest. 

Om de Bosnische bevolking een hart onder de riem te 

steken, wilde men hen er aan herinneren hoe belangrijk 

Bosnië, het thuis van de Bogamielen, is voor de vrede, 

zowel voor het westen, als voor het oosten, waar het 

soefisme de islam met het christendom verbindt (alle 

kleuterleidsters van de school in Sarajevo zijn islami-

tisch). De twee sprekers waren Martin Osterrieder uit 

München en Christine Gruwez uit Antwerpen.

Er waren aanwezigen uit Oostenrijk, Duitsland, Zwitser-

land, Groot Brittannië, Istanbul, Kroatië en Bosnië. In 

deze periode waren er dramatische overstromingen, die 

goed vanuit het vliegtuig waren te zien. Daarom konden 

de mensen uit Servië niet aanwezig zijn, wat ook voor 

het vredesproces heel jammer was.

Het IHF is betrokken bij de studiefinanciering van nu 

zes kleuterleidsters. Het gaat goed met de school: de 

tweede kleuterklas is gestart en zit vol. De juf voor 

de derde klas is bezig haar bevoegdheid te halen in 

Zagreb. De ruimte is er al en er staan genoeg kinderen 

op de wachtlijst. De bedoeling is om in de toekomst een 

onderbouw te starten. Veel ouders hebben aangegeven 

dat ze hun kind graag volwaardig waldorfonderwijs 

zouden geven. Drie kleuterklassen geeft genoeg toevoer 

van kinderen om te starten. Er zijn al twee leerkrachten 

bezig zich hier op voor te bereiden.

Een van de kleuterleidsters wil verder studeren aan de 

opleiding voor heilpedagogie die binnenkort in Zagreb 

start.

Een van de gediplomeerde leidsters is verder gegaan op 

de euritmieopleiding in Duitsland. Zij hoopt de eerste 

Bosnische euritmiste te worden. Voor het waldorfon-

derwijs, zowel de kleuters als de onderbouw, is dit heel 

belangrijk.

Op mijn vraag hoe het voor hun familieverband is om 

met dingen bezig te zijn die niet uit hun cultuur komen, 

was het antwoord: “ze vormen onderling zo’n hechte 

groep, dat de eenzaamheid hiermee is opgelost. Ze zijn 

vriendinnen voor elkaar en vormen de Waldorffamilie.”  

Wat ik van deze groep jonge vrouwen mee mocht ma-

ken was hartverwarmend. Zij hebben hard meegewerkt 

om deze conferentie mogelijk te maken, in de voorbe-

reiding en alle taken die ze op zich namen tijdens de 

conferentie. Ze dragen Leila op handen. Leila kan gerust 

zijn: ze heeft de wetenschap dat de toekomst van de 

kleuterschool en de onderbouw niet meer afhankelijk is 

van haar alleen. Fantastisch, wat een team in een zwaar 

getraumatiseerd oorlogsgebied. Wat een dankbaarheid 

bij hen en wat een potentie! De toekomstige onder-

bouwleerkracht vertelde me: “dankzij de oorlog ben ik 

zo dankbaar en geniet ik zo van het leven.”

We hebben een speciale bijeenkomst georganiseerd 

met Christine Gruwez en andere belangstellenden 

om hun vragen te bespreken over hoe de islam zich 

verhoudt tot de antroposofie. Heel inspirerend; de 

essentie is de vraag of het kind zich kan ontwikkelen. 

Dat is alleen mogelijk als de opvoeder zich ontwikkelt. 

Antroposofie is geen religie. Ontwikkelingsgerichtheid 

kan in iedere religie voorkomen. 

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 

TRIO 0212.1950.50 o.v.v. code 50009324, Phoe-

nix project

Sarajevo, uitzicht over de stad
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De eerste Asian Teacher Training 
(ATT)  in de Filippijnen werd in april 2014 gehou-

den in de Acacia Waldorf School in St. Rosa, Laguna 

bij Manila. Eerder werd door enkele docenten, die 

hadden deelgenomen aan de ATT in Thailand, de wens 

uitgesproken om de cursus naar de Filippijnen te halen. 

De ATT, al tien jaar gehouden in Bangkok, is van grote 

betekenis voor vrijeschoolonderwijs in Zuidoost-Azië en 

biedt tegelijkertijd een platform voor leerkrachten uit de 

omringende landen. Hetzelfde effect was ook gewenst 

in de Filippijnen. 

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de 

cursus vormde de participatie van de Nederlandse 

experts, die als dragers kunnen worden beschouwd 

voor de ATT in Thailand. De expertise en ervaring van dit 

Nederlandse team kan voorlopig noch in Thailand noch 

in de Filippijnen worden gevonden.   

 

Aan de ATT Filippijnen 2014 namen uiteindelijk in totaal 

119 personen deel, afkomstig uit alle hoeken van de 

Filippijnen, enkelen kwamen uit Maleisië en Japan. De 

vijdaagse trainig werd geleid door Paul van Meurs, Gea 

Weeren, Lisette en Martin Stoop uit Nederland, en Nenita 

Aranas en Malou Medrano uit de Filippijnen. Er werd 

gewerkt in de verschillende groepsniveaus en daarnaast 

waren er workshops in alle kunstvakken.

De training eindigde met een tentoonstelling, in de open-

lucht, van de verschillende producten van de workshops. 

Er werden ook presentaties gehouden door de verschil-

lende klassen en sommige middaggroepen. 

  

Naast het verbeteren van kennis en vaardigheden op 

het gebied van het vrijeschoolonderwijs, was de ATT 

een goede gelegenheid om te netwerken met deelne-

mers uit de hele Filippijnen, en ook binnen de verschil-

lende scholen zelf, waar leraren weinig tijd hebben 

om onderling te communiceren. De feedback van de 

deelnemers was zeer positief. De docenten voelden zich 

gesterkt en waren enthousiast om de nieuwe lessen in 

praktijk te brengen en kunnen hun ervaringen uitdragen 

aan hun collega’s die de ATT niet hebben bijgewoond. 

De meesten zeiden dat ze weer zouden komen als de 

trainingen in een volgend jaar worden voortgezet. 

De organisatoren beschouwen de gebeurtenis als een 

succes op vele niveaus. In financieel opzicht eindigde 

het evenement met een overschot, dat in een fonds 

wordt gestopt voor toekomstige ATT’s. In sociaal opzicht 

hebben de Filippijnse en Nederlandse teams zeer goed 

samengewerkt. De komst van de ATT naar de Filippijnen 

vormde ook in spiritueel opzicht een impuls: Na twintig 

jaar en na erkenning van drie scholen door Dornach en 

de Duitse Bond, kan het vrijeschoolonderwijs zich gaan 

uitbreiden in het land. Hoewel er zeer weinig inter-

nationale deelnemers waren, kan verbetering van de 

promotie zorgen voor een grotere deelname, waardoor 

ook de kosten omlaag kunnen gaan. 

De Filippijnse organisatoren bedanken het Internati-

onaal Hulpfonds voor hun steun en vertrouwen. Wij 

willen ook het Nederlandse ATT-team bedanken voor 

hun inbreng en voor het feit dat zij de cursus na zo veel 

succesvolle jaren in Thailand dit jaar naar de Filippijnen 

hebben gebracht. Tot slot, het succes van het evene-

ment zou niet mogelijk zijn geweest zonder de donaties 

en steun van vele andere personen. 

James Sharman

FILIPPIJNeN
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De vrijeschool in Windhoek  is langzaam 

maar zeker uit de kinderschoenen gegroeid. De eerste 

opzet om naast het vrijeschoolonderwijs meteen ook 

een beroepsopleiding aan te bieden, liep uit op een 

mislukking. De docenten voor de betreffende opleidingen 

waren meer manager dan docent en het experiment is 

daarom stopgezet. Na grondig onderzoek en in samen-

werking met de overheid en de enige beroepsopleiding 

die in Namibië bestaat, is er nu een nieuwe opzet. Vanaf 

de zevende klassen krijgen de leerlingen alle mogelijk-

heid om zich te bekwamen in een richting als handvaar-

digheid, textiele werkvormen en toerisme. Na de tiende 

kunnen ze dan met een diploma van school gaan of nog 

twee jaar doorleren voor het eindexamen.

De leraren van de school zijn nu grotendeels autochto-

nen! En een oud-leerling gaat dit jaar zelfs beginnen met 

koorrepetities!! Ze studeert nog pedagogiek.

De schoolleiding is in nieuwe handen. Iemand die in Ma-

drid de vrijeschool opgericht heeft en met zijn gezin naar 

Namibië is verhuisd, is een van de weinige buitenlanders.

Een oud-medewerker is dit jaar naar Kaapstad om een 

vrijeschoollerarenopleiding te doen (zie hieronder). Zo 

wordt het langzaam een echte Namibische school.

De huidige leraren hebben geen antroposofische 

achtergrond, maar er gaat regelmatig iemand naar 

Zuid-Afrika en er komen mensen lezingen houden en 

antroposofie “doen”.

Hulp voor de leerlingen is nog steeds heel hard nodig. 

Er zijn zoveel weeskinderen (een op de vijf leerlingen is 

een weeskind) en vaak hebben ze zulke traumatische 

ervaringen, dat de omhulling die een vrijeschool kan 

bieden voor hen een weldaad is.

Sommigen van hen kunnen opgenomen worden in het 

hostel, dat op het terrein van de school staat, waar ze in 

een soort grote familie leven, maar voor de weekenden 

en vakanties is het niet altijd makkelijk om een plekje 

voor ze te vinden en het hostel is maar klein. Wel zijn 

alle klassen vertegenwoordigd in het hostel.

Vanuit de Duitse ontwikkelingssamenwerking krijgt de 

school wel geld voor gebouwen, die dan een speciale 

Eindexamenleerlingen VS Windhoek Namibië



bestemming moeten krijgen. Er wordt nu nieuwbouw 

gepleegd voor de kunstzinnige vakken.

De lokalen moesten vaak na de periodelessen voor de 

kunstvakken ingericht worden, of er was geen plek en 

er moest dan maar buiten getekend of geboetseerd 

worden…

In oktober wordt er voor de zesde keer examen gedaan 

in klas 13, dat is een spannend moment, omdat in prin-

cipe elke leerling examen mag doen op de vrijeschool. 

Op reguliere scholen komen de meeste leerlingen niet 

verder dan de 10e klas. Omdat alle uitslagen in de 

krant gepubliceerd worden komt het er erg op aan 

hoe de leerlingen het examen maken. Groeit de school 

of krimpt die na de uitslag? De school is nog zo een 

nieuw fenomeen in het land, dat er erg gelet wordt op 

wat er daar gebeurt. Toch zitten er in alle klassen met 

minimaal 25 leerlingen van veel verschillende stammen 

en lagen van de bevolking!

Irene Storm - Bordewijk
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Boyd Chulu Kakonga  (1987) groeide op in 

een kraal in het noorden van Namibië. Zijn vader overleed 

toen hij een kleine jongen was. Met zijn broertje ging hij 

naar de lagere school, maar daarna moest zijn moeder op 

het land geholpen worden. Door Duitse ontwikkelings-

werkers werd hij “ontdekt”. Een vrouw uit deze groep 

kende de vrijeschool in Windhoek en nam hem mee om 

op de school te gaan werken in de tuin. Precies in die 

tijd kwamen mijn man en ik ook aan in Windhoek. Boyd 

werd aan mijn zorg toevertrouwd en samen werkten 

we met leerlingen uit de onderbouw in de schooltuin. 

Bij de pedagogische vergaderingen viel het op hoeveel 

interesse hij had en door de vragen die hij stelde en bij 

het schrijven van de getuigschriften werd pas echt goed 

zichtbaar hoe goed hij de leerlingen kon observeren en 

beoordelen. Op een avond merkte ik dat hij bezig was 

met wiskundesommen uit de bovenbouw. Hij vond het 

leuk om te doen en ook niet moeilijk. Zo ontstond de 

gedachte om zijn eindexamen te gaan doen. Hij deed er 

twee jaar over! In de avonduren na zijn werk deed hij 

Engels, biologie, geschiedenis, natuur- en scheikunde en 

wiskunde. Zijn grootste wens was om vrijeschoolleraar 

te worden. Dat kan daar alleen in Kaapstad. Met een 

minimum inkomen en zijn achtergrond zou dat nooit 

mogelijk zijn. Het eerste jaar, dat hij nu met goed gevolg 

doorloopt, zit er voor hem voor drie kwart op. De studie 

en zijn levensonderhoud zijn door giften bijeengebracht. 

Voor de volgende drie jaren ben ik nog opzoek naar meer 

“peten”, zodat hij zijn studie af kan maken en terug kan 

naar de Vrijeschool in Windhoek als leraar.

Irene Storm- Bordewijk 

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 

TRIO 0212.1950.50 o.v.v. code 9250 t.n.v BOYD 

Namibië

Namibië
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Zanzibar, tropisch sprookjeseiland 
in de zon...?  Als je als onbevangen toerist uit de 

lucht of over zee aankomt op Zanzibar, word je getrof-

fen door de schoonheid van dit eiland: een blauwe zee 

met nog van die authentieke zeilboten, de zogenaamde 

dows, prachtige stranden om te snorkelen, het oude 

arabische stadje Stone Town, waar je verdwaalt in de 

kronkelende steegjes, plantages met specerijen waarvan 

de kruidnagel de belangrijkste is, en langs de kust zeer 

luxe vijf-sterren-hotels. Het lijkt een paradijs, als je al-

leen met toeristische ogen kijkt...

Als je als IHF-portefeuillehouder dit eiland bezoekt, 

word je snel uit deze paradijselijke droom wakker 

geschud. De natuurlijke schoonheid van het eiland blijft 

gelukkig, maar als je leert onder welke omstandigheden 

de plaatselijke bevolking leeft en hoe het is gesteld met 

de scholing van de inwoners, ontdek je al snel dat op 

Zanzibar niet alleen het niveau van leven maar ook dat 

van het onderwijs ver onder de standaard van het vaste 

land Tanzania ligt. En eerlijk gezegd was ik ook al niet 

onder de indruk van het Tanzaniaanse staatsonderwijs. 

Een klein stukje geschiedenis  Het 

eiland, dat voor de kust van Dar es Salaam ligt, kent 

een rijke maar ook heftige geschiedenis. Vanaf 1500 is 

het gebruikt als bevoorradingsplaats van de Portugese 

zeevaarders, tweehonderd jaar later viel het onder “Het 

Sultanaat OMAN”. Eind 19e eeuw kwam het eerst 

onder Duits en daarna onder Engels protectoraat. In 

1963 ging Zanzibar een federatie aan met Tanganyika. 

het huidige Tanzania. Het semi-autonome Zanzibar 

heeft een eigen regering en een eigen president: Dr. Ali 

Mohamed Shein.

De bevolking is voor 95% islamitisch en de meerderheid 

leeft onder het bestaansminimum en moet rondkomen 

van een dollar per dag.

Hoe kom op dit eiland nu een vrijeschoolinitiatief tot 

stand?

Met deze vraag ging ik naar Judi Palmer, de opricht-

ster van de Creative Education Foundation  of Zanzibar 

(CEFZ). De Australische Judi is getrouwd met de Zan-

zibariaan Baraka en samen hebben ze een dochtertje. 

Judi en Baraka hebben een kleine bed & breakfast in 

Stone Town en twee restaurants. Judi wilde voor de 

bedrijven Zanzibariaans personeel aannemen, maar 

kwam al snel tot de ontdekking dat de scholing van de 

bevolking veel te laag was om hen in de horeca te laten 

werken.

Zanzibar, biologieles
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Toen zij zich hierin ging verdiepen en scholen bezocht 

op het eiland, schrok ze van de overvolle klassen (150 

kinderen per klas is geen uitzondering), van het niveau 

en desinteresse van de leraren en van de apathie van de 

kinderen. De conclusie was niet moeilijk: wil je iets ten 

goede veranderen in deze samenleving, dan zal je met 

onderwijs moeten beginnen.

Voor haar was het een vanzelfsprekendheid dat - als 

ze dan toch een schooltje zou beginnen - het een 

waldorfschool zou moeten worden. Ze startte met een 

kleuterklas, nu zijn er ook een eerste en tweede klas. 

Drie leerkrachten volgen de parttime lerarenopleiding 

in Nairobi. Er is een gepensioneerde leraar uit Engeland 

die niet alleen lesgeeft aan de schoolkinderen, maar 

ook de leerkrachten intensief begeleidt. Overigens is 

Judi geen leerkracht en geeft dus zelf geen les. 

Op dit moment telt de school 40-50 leerlingen waarvan 

90% weeskinderen of kinderen wiens ouders geen 

schoolgeld kunnen betalen

Judi’s wens is een leerlingenpopulatie van 50% betalen-

de kinderen en 50% gesponsorde kinderen die komen 

uit de sociaal zeer zwakke milieus.

Verder wil ze graag goed Engels sprekende, ervaren 

vrijeschoolleraren die voor minstens een jaar als vrijwil-

liger komen werken.

En donaties voor materiaal, voor eten voor de kinderen, 

voor de opleiding van de leerkrachten enzovoort. Ik 

zou een rOndbrief kunnen vullen met verhalen over 

dit beginnende schooltje dat is gesitueerd in een oud, 

vervallen paleis van een neef van de sultan. Groene 

tuinen rondom het gebouw en het strand als buiten-

speelplaats.

Gelukkig hebben ze een website en een Facebook-

pagina.

www.cefzanzibar.com

https://www.facebook.com/cefzanzibar

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL03 

TRIO 0212.1950.50 o.v.v. code 10009244 CEF 

Zanzibar

Wilt u een Zanzibariaanse jongen of meisje de kans  

geven naar deze school te gaan kijk dan even op 

pagina 28 Solidariteitsactie 

Truus Warrink 

Zanzibar, biologielesPaleis van de Sultan

Vormtekenen en schrijven gaat in één moeite door
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Teken voor de Toekomst  Bijna nergens ter 

wereld bestaat voor vrijescholen de luxe van overheids-

subsidie 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. Voor sommige 

scholen (zoals de kleuterklassen in Vietnam) is de admi-

nistratie van individuele peetschappen te bewerkelijk. 

Met de Solidariteitsactie kunt u buitenlandse vrije-

scholen 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.

vrijeschool Prerana in Hyderabad, India houdt 

graag plekken vrij voor kinderen uit armere gezinnen. 

Soms zijn dat ouders die ook werken voor de school als 

bijvoorbeeld buschauffeur, schoonmaakster of accoun-

tant. Zij zien dan hoe dit onderwijs is, en willen graag 

dat hun kind dat ook kan volgen. Maar vrijescholen in 

India ontvangen geen enkele subsidie en zijn daarom 

dure scholen; alle kosten moeten uit de ouderbijdragen 

betaald worden. Voor de volgende leerlingen wordt 

gezocht naar een bijdrage aan het schoolgeld:

Saif, klas 10. Zijn vader werkt in een brillenwinkel. Saif 

heeft een hartprobleem, waardoor er maandelijks een 

enorm bedrag moet worden betaald om hem überhaupt 

in leven te laten blijven. Het gaat voor hem om sponso-

ring voor zijn laatste schooljaar in klas 10 op Prerana.

Humpi, klas 8. Zij is al lang op Prerana, maar wil 

graag ook de bovenbouwklassen doen tot en met de 

10de klas. Zij wordt al gedeeltelijk gesponsord door 

een donateur van het IHF, maar daarmee is nog niet al 

het schoolgeld gedekt. Haar ouders wonen in een dorp 

en zijn vanwege een interreligieus huwelijk ‘outcasts’ 

geworden en moeten van een heel klein inkomen 

rondkomen.

Akila, klas 8 en Akash, klas 6. Twee prachtige 

kinderen die het heel goed doen op school. Hun vader 

leed een groot zakelijk verlies en kan nu nog maar 

nauwelijks rondkomen. Hij is niet in staat het school-

geld te betalen, maar wil erg graag dat zijn kinderen op 

Prerana kunnen blijven. 

Dheeraj, klas 6 en Jeevan, klas 5. Hun vader is 

accountant op de school; hij is erg dankbaar dat zijn 

kinderen dit prachtige onderwijs kunnen volgen.

Muqueem, klas 6. Hij verloor zijn vader bij een 

afschuwelijk ongeluk, toen hij nog heel jong was. Het 

gaat goed met hem op school. Hij speelt prachtig op de 

blokfluit! Hij is een gelukkig kind, zich nog niet bewust 

van zijn moeders zorgen. Ook Muqueem wordt al 

gedeeltelijk gesponsord.

Narender, klas 1 en Amarender, klas 3. Hun vader 

is buschauffeur. Deze twee jongens hebben veel hulp 

nodig. Hun taalgebruik is grof en luid. Persoonlijke hygi-

ene ontbreekt. De leerkrachten van Prerana begeleiden 

ook de ouders intensief. Het zou fijn zijn, als dat wat er 

inmiddels bereikt is, gecontinueerd kan worden.  

Chanda, kleuterklas. Een pittig, levendig meisje. Het 

is een vreugde om haar Engels te zien praten, ook al 

begrijpen haar ouders daar niets van. Haar moeder is 

een huishoudelijke hulp.  

zaid Kothwal, kleuterklas. Zijn moeder werkt in de 

school als schoonmaakster. Ze vindt het vrijeschoolon-

derwijs geweldig en prijst haar zoon gelukkig dat hij dit 

mag volgen.
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Matisse is 8 en zit in 

de 3e klas van vrijeschool 

Chant’Arize, Campagne sur 

Arize, Frankrijk. Het is een 

opgewekte, energieke en 

sociale jongen. Hij is houdt van 

fietsen, rolschaatsen, rennen 

en voetbal. Ook geniet hij van 

de natuur en van zwemmen in de Arize. Sinds kort heeft 

hij een nieuwe hobby: zingen. Fijne motoriek, concentra-

tie, geduld en nauwkeurigheid vragen nog aandacht. Zijn 

alleenstaande moeder verdient te weinig om het hele 

schoolgeld te betalen.

Nathan is 8 en zit in 

de 3e klas van vrijeschool 

Chant’Arize, Campagne sur 

Arize, Frankrijk. Het is een 

vrolijke en gevoelige jongen 

die nog wel eens de clown 

wil uithangen. Soms kan hij 

ook erg verlegen zijn. Hij 

is getalenteerd in muziek 

en sport. Hoewel hij het op 

Chant’Arize erg naar zijn 

zin heeft, mist hij zijn vader die naar Brazilië is terugge-

gaan, soms heel erg. Zijn moeder is muzieklerares maar 

verdient te weinig om het hele schoolgeld te betalen.  

Hailbomighty zit in de kleu-

terklas van vrijeschool Chant’Arize, 

Campagne sur Arize, Frankrijk. Het is 

een vrolijk en gezond kind dat graag 

met de andere kinderen speelt en 

iedereen graag helpt en troost. Hij 

is heel muzikaal, zwemt en wandelt 

graag en hij is dol op dieren, maar 

koken en bakken doet hij het al-

lerliefst. Hij heeft vier veel oudere zussen. Zijn analfabete 

vader die in Engeland woont, heeft als kindslaaf een 

afschuwelijke jeugd gehad in Nicaragua en kan niet voor 

het gezin zorgen. Zijn moeder heeft te weinig inkomen 

om het schoolgeld te betalen. 

Elisa is 10 jaar en zit in 

de vierde klas van vrije-

school Chant’Arize, Cam-

pagne sur Arize, Frankrijk. 

Elisa is een levendig kind 

met een open en plezierig 

karakter. Ze praat graag 

en kan goed met anderen 

opschieten. Ze heeft een 

goed geheugen, is weetgierig en doet goed haar best op 

school. Lezen kost haar soms nog moeite. Elisa’s vader is 

druivenplukker. Haar broertje Jean zit in de kleuterklas. 

Haar moeder maakt prachtige poppen en probeert van 

haar poppen te leven. Het familie inkomen is niet toerei-

kend om het schoolgeld te kunnen betalen.

Ankit Sharma, 14 jaar, 

zit  sinds kort op vrijeschool Nanhi 

Dunya, India Ankit is een vrolijke en 

gelukkige jongen. Hij is slechtho-

rend, maar hij kan anderen redelijk 

verstaan en kan zichzelf goed uitdruk-

ken. Hij heeft een goed geheugen 

en beheerst basisvaardigheden van 

lezen, schrijven en rekenen. Hij is gek op dans en toneel. 

Daarin kan hij op Nanhi Dunya zijn hart ophalen! Ankit’s 

ouders hoorden pas kort geleden over Nanhi Dunya. 

Zij willen dolgraag dat hij nog twee jaar onderwijs kan 

volgen op Nanhi Dunya en dat hij van daaruit vervolgens 

een beroepsopleiding kan doen. Omdat zij ver weg wo-

nen, betekent dat, dat hij dan intern moet zijn. Zij kunnen 

slechts een deel van het schoolgeld en de verblijfskosten 

opbrengen. Per maand is er € 50,- nodig om de kosten te 

dekken. Sponsorship zou ook gedeeld kunnen worden. 
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donaties

Wat kunt u doen?
•	 	U	kunt	donateur	van	het	IHF	worden	voor	een	bedrag	

naar keuze per maand of per jaar (minimaal 30 euro 

per jaar.) U ontvangt dan twee maal per jaar de 

rOndbrief. 

•	 	U	kunt	een	bijdrage	storten	voor	een	specifiek	project	

(o.v.v. de code).

•	 	U	kunt	een	bijdrage	storten	voor	de	algemene	mid-

delen.

•		U	kunt	een	legaat	nalaten	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 secretariaat 

van het IHF. 

Hebt u over een van de mogelijkheden een vraag, neem 

dan contact op met het secretariaat. Stuur de ingevulde 

machtigingkaart in een gefrankeerde envelop naar:

Internationaal Hulpfonds 

De Paal 1-6

1351 JA Almere

Wilt u de rOndbrief ook of alleen via e-mail ontvan-

gen? laat het ons even weten via info@internationaal-

hulpfonds.nl

Giften aftrekbaar  Wist u dat uw giften vol-

ledig aftrekbaar zijn met een notariële schenkingsactie? 

U moet dan vijf jaar lang een vast bedrag aan het IHF 

schenken. U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag. 

Het IHF neemt de notariskosten voor zijn rekening. 

Interesse? Neem contact op met het secretariaat. 

Contact  Telefonisch kunt u het IHF elke woensdag 

van 9.00 tot 17.00 uur bereiken. Op andere dagen kunt 

u een boodschap inspreken: tel: 06 2697 2310 en  

e: info@internationaalhulpfonds.nl of secretaris@inter-

nationaalhulpfonds.nl.  Kijk ook eens op onze website 

voor meer informatie over ons en al de projecten die wij 

ondersteunen: www.internationaalhulpfonds.nl.

PR  Help ons het IHF bekend te maken onder een 

groter publiek. Artikelen uit de rOndbrief mogen 

worden gekopieerd onder vermelding van de bron en 

gebruikt worden bij acties, bijvoorbeeld ter gelegenheid 

van een jubileum of verjaardag. Ook kunnen artikelen, 

extra exemplaren van de rOndbrief en informatie- en 

pr-materiaal, worden aangevraagd bij het secretariaat.

Contactpersoon op een vrijeschool  
Heel graag komen wij in contact met vrijeschoolouders 

of leraren die op ‘hun’ school de contactpersoon voor 

ons kunnen zijn. Neem contact op met pr-functionaris 

Liard Kranen pr@internationaalhulpfonds.nl

Triodosbank 21.21.95.050  /  BIC: TRIONL2U

IBAN code: NL03 TRIO 0212 1950 50

ING bank 38 92 918  /  BIC: INGBNL2A

IBAN code: NL 81INGB0003892918 

Kamer van Koophandel 30167248



Te koop bij het Internationaal Hulpfonds

POPPeN:  BRUIN * WIT * GROOT * KLeIN
 GezINNeTJeS vOOR HeT POPPeNHUIS

met opa en oma
ALLe FIGUReN vOOR De KeRSTSTAL

ALLeRLeI  vINGeRPOPJeS
KALIMBA’S - KAARSeN - KUNSTKAARTeN

SIeRADeN - TASSeN
BOeK:  vRIJeSCHOOLPeDAGOGIe IN De WeReLD

Overzicht van vrijescholen met prachtige 
foto’s (engels of Duits)

eURITMIeTJeS eN SLOFJeS vAN LeeR
in diverse tinten leverbaar 

in de maten 28 t/m 45
DvD: UBUNTU WALDORF IKAPI 

vAN MICHAeL LOveMORe
Over het vrijeschoolonderwijs in zuid-Afrika

voor prijzen en bestellingen zie 
onze website 

www.internationaalhulpfonds.nl

Machtigingskaart
Dhr./Mevr  …………………………………………..............…….  E-mail………........…………………………………...........…..
Adres…………………………………………………..............….  Tel. ………………........………………………………………
Postcode/Plaats…………………………………………..………………………………......................………...………………….

  machtigt het IHF af te schrijven van bank/girorekening:.…………………………….................................................……………
  éénmalig   per maand    per kwartaal    per half jaar   per jaar
    een bedrag van € ……………. (minimaal € 10) voor 
  een donateurschap (minimum bijdrage € 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)
  wil graag informatie ontvangen over het IHF
  wil graag informatie ontvangen over een (deel-)peetschap
  wil graag het jaarverslag van het IHF ontvangen
  wil graag éénmaal 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: ......................................………………………….……………………..…



   Ruimte voor opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internationaal Hulpfonds 
Triodosbank 21.21.95.050 
IBAN code: NL03 TRIO 0212 1950 50  
BIC: TRIONL2U 
ING bank 38 92 918 
IBAN code: NL 81INGB0003892918 
BIC: INGBNL2A

De Paal 1-6
1351 JA Almere

Zuid-Afrika, kleutergroep in township Ikhwezi


