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Foto omslag: Vietnam, Tho Trang kleuterschool
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van de

hoe makkelijk is dat eigenlijk voor elkaar te krijgen. Wat
kan zo’n klein initiatief allemaal veroorzaken. Mede

redactie

dankzij de social media.
In dit nummer van de rOndbrief staat ook een verhaal

Winter 2015-2016

dat op Facebook begon. Ruim twaalf jaar lang waren
Door de aanhoudende

er alleen drie kleuterklassen in Vietnam. Tegen alle ver-

vluchtelingenstromen naar Europa en de angst die

drukking in wisten de kleuterjuffen de klasjes draaiende

dat kennelijk veroorzaakt, worden er bij geplande

te houden. Verder groeien naar een lagere vrijeschool

asielzoekerscentra agressieve protestbijeenkomsten

leek onmogelijk. Maar dankzij een discussie van twee

gehouden. Ook in Valkenswaard, waar vluchtelingen

jonge ouders over antroposofie op Facebook, kwam er

in een bungalowpark gestald worden. Maar dan is er

opeens een doorbraak. Een enorme belangstelling bij

opeens een vrouw die een oproep op Facebook doet

ouders en docenten van het reguliere onderwijs. Het

om iets leuks voor de asielzoekers te organiseren. Er

resulteerde in wachtlijsten voor de kleuterklassen, de

volgen tientallen aanmeldingen. Een half dorp doet

start voor een lagere school, een peuterklas. Initiatieven

mee. De kerk doet mee. Syriërs en Erytreërs worden met

in andere plaatsen.

elkaar in contact gebracht. Er wordt gekookt, gedanst,

Ook een mooi voorbeeld van gemeenschapsvorming is

gevoetbald, gezongen. Er worden taallessen gegeven,

te lezen in de brief die een vrijeschoolouder uit Israël

er worden spelletjes met de kinderen gedaan, er wordt

ons stuurt. Doordat de Arabische en joodse ouders hun

vooral heel veel samen gegeten.”Eigenlijk was het een

kinderen op dezelfde vrijeschool hebben, is het leven in

groot feest”. Na vier maanden, wanneer de vluchtelin-

het dorp veilig en gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

gen weer naar hun volgende adres moeten, is er een

Dit helaas in tegenstelling tot het dorp ernaast.

emotioneel afscheid. Ze zingen samen voor het laatst
een lied. Men omhelst elkaar, er zijn afscheidstranen.
Dit is Gemeenschapsvorming met een hoofdletter. En
4 de rOndbrief voorjaar 2016

Reiny Jobse

Vacature Penningmeester

Het IHF zoekt

Vacature Public Relations

Het IHF wil

per direct een nieuwe Penningmeester voor het toezien

graag op korte termijn in contact komen met iemand

op het financiële reilen en zeilen van het hulpfonds.

om alle voorkomende PR-activiteiten van het hulp-

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks

fonds te behartigen. De PR-activiteiten die voor het

bestuur en heeft de volgende taken:

IHF georganiseerd worden zijn bedoeld om:

• begroting en financieel jaarverslag opstellen

• bekendheid te geven aan het IHF

• financiële maandoverzichten controleren

• gericht fondsen te werven om de projecten binnen

• financieel jaarverslag samenvatten en toelichten voor

het IHF te steunen

publicatie

Voor deze functie zoeken wij iemand met:

• overleg voeren met de financiële administratie

• creatieve ideeën om de bekendheid van het IHF

Voor deze functie vragen wij:

verder vorm te geven

• inzicht in cijfers, balans en winst- en verliesrekening

• goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden

• beheersing van Excel

• enige bekendheid met de sociale media

• communicatieve vaardigheden

• enige kennis van de vrijescholen in Nederland

Een onkostenvergoeding behoort tot de mogelijkheden.

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

Lijkt het u een uitdaging te functioneren binnen een

volgende taken aan de slag:

groep enthousiaste vrijwilligers die probeert de buiten-

• onderhoud van de website

landse projecten zoveel mogelijk te ondersteunen en

• uitbouwen van het gebruik van de sociale media

heeft u ongeveer tien uur per maand beschikbaar?

• uitbreiden van de lijst van contactpersonen op de

Neem dan contact op met onze voorzitter Marion Beyer.

vrijescholen in Nederland

voorzitter@internationaalhulpfonds.nl.

• stimuleren van deelname aan de Waldorf-OneWorld-dag in Nederland
• coördinatie van de taken m.b.t de brochure, adver-

Financieel jaarverslag

tenties en persberichten
Omdat we al

• verder implementeren van betalingsmogelijkheden

sinds 1 januari 2014 op zoek zijn naar een penning-

via de website

meester is het financieel jaarverslag van 2015 niet

Lijkt het u een uitdaging te functioneren binnen

gereed voor het verschijnen van dit nummer. U kunt

een groep enthousiaste vrijwilligers die probeert de

het binnenkort op onze website inzien.

buitenlandse projecten zoveel mogelijk te onder-

www.internationaalhulpfonds.nl

steunen? Wij vragen ongeveer één dagdeel per

De kerncijfers van het Jaarverslag zullen in het herfst-

week aan tijdsinvestering waarnaast nog minimaal

nummer van de rOndbrief gepubliceerd worden.

7 maal per jaar een dagdeel voor vergaderingen en
bijeenkomsten. Een onkostenvergoeding behoort tot
de mogelijkheden.
Interesse? Neem dan contact op met de huidige PRportefeuillehouder Liard Kranen
pr@internationaalhulpfonds.nl; of tel. 06-51724216.
Zie voor meer informatie:
www.internationaalhulpfonds.nl
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mededelingen bestuur

van het bestuur

zijn opleiding als leraar voor klas 1 t/m 8. De school

jaarverslag

waaraan deze leraar is verbonden, Escuela Caracol,
is de eerste vrijeschool in Centraal Amerika die vanaf

2015

september onderwijs biedt aan leerlingen t/m 14 jaar.
- Voor de 5e keer vond de jaarlijkse conferentie van

Portefeuille Oost-Afrika

leerkrachten uit Centraal Amerika plaats. Daar zijn verIn het voorjaar

schillende thema’s uit het leerplan behandeld, verder

van 2015 brachten de scheidende portefeuillehouder

is er hard gewerkt aan het verder vormgeven van een

Truus Warrink en haar opvolgster Reiny Jobse een bezoek

federatie van vrijescholen in dit werelddeel.

aan verschillende scholen en aan het Waldorf Kakuma

- Het IHF droeg bij aan de inrichting van twee klas-

Project in het vluchtelingenkamp Kakuma in Noord-

lokalen en de aanschaf van leermiddelen voor de

Kenia. De volgende projecten werden ondersteund:

uitbreiding van de kleuterschool Casita de Juegos

-D
 e Rudolf Steiner School Mbagathi in Kenia kreeg een

(Lima/Peru) tot een lagere school in 2014.

donatie voor de bouw van een veilige metalen trap
voor het Meisjes Internaat. Voor 11 kinderen van deze

Portefeuille Latijns-Amerika (Brazilië)

school wordt door donateurs het schoolgeld betaald.

Portefeuillehouder Jan Sint bracht in november een

-O
 ndersteuning van leraren die de opleiding aan de

bezoek aan verschillende projecten.

EATT volgen. Een nieuwe leraar uit de Masaaistam in

In 2015 heeft het accent gelegen op ondersteuning van

Selenkay.

drie nieuwe projecten in de regio Sao Paulo en Rio de

- Voor 22 kinderen van de Hekimaschool in Dar es

Janeiro. Interessant is dat het contact met twee van deze

Salaam, Tanzania, wordt door donateurs het school-

projecten, Quintal Magico en Alecrim, voortkomt uit de

geld betaald. Voor de met HIV-besmette weeskinderen

jarenlange ondersteuning van de teachertrainingen in

werd geld bijeen gebracht voor een gezonde aanvul-

Vale de Luz. Studenten die, mede door steun van het IHF,

ling op hun schoolmaaltijd.

aldaar werden opgeleid, verbonden zich aan startende

-D
 ankzij bemiddeling van het IHF kreeg het lerarencol-

initiatieven. Zij zetten hun kennis en enthousiasme in

lege van de CEFschool op Zanzibar een half jaar lang

om, samen met gemotiveerde oudergroepen, vrijeschool-

begeleiding van een ervaren leerkracht, Suzanne van

onderwijs voor alle kinderen te realiseren. De donaties

Tongeren. De school, waarop nagenoeg alleen arme

aan deze initiatieven worden gebruikt voor scholing van

kinderen en weeskinderen zitten, kreeg een bijdrage

en schoolgeld voor minder draagkrachtige deelnemers.

voor het voedselprogramma.
-H
 et Waldorf Kakuma Project kreeg een donatie van

Portefeuille West-Azië Anselma Remmers

19.000 euro. O.a. voor een terreinwagen en schoolma-

heeft in de zomer een aantal scholen uit haar porte-

terialen.

feuille bezocht. Het IHF heeft de volgende projecten

-D
 e lerarenopleiding EATT kreeg 2600 euro voor reiskosten van de staf.
-R
 eiskostenvergoeding voor leraren uit Tanzania en
Kenia naar de Conferentie in Oeganda.

Portefeuille Latijns-Amerika
(Spaanstalig)
-O
 ndersteuning van zes leerkrachten uit Guatemala,
Costa Rica en Ecuador in het kader van de opleiding
tot vrijeschoolleraar in Cuernavaca/Mexico.
- E én leerkracht uit Guatemala voltooide in de USA
6 de rOndbrief voorjaar 2016

gesteund:
- De Tashischool in Nepal kreeg een bijdrage om de
door de aardbeving beschadigde muren te repareren. Om kinderen uit de verwoeste naburige dorpen
onderdak te bieden, is via de Triodosfoundation een
tijdelijke actie gestart. Het IHF heeft hieraan via
oproepen op Facebook een bijdrage geleverd. In totaal
is er €17.740,- gestort. Dit geld is verdeeld over Tashi,
Maitreya Pathsala en Ankuran.
- Daarnaast heeft het IHF het financieel mogelijk
gemaakt dat Peter Giessen, vrijeschoolleraar uit Venlo,

kon geven in Pokhara.

Australische zusterorganisatie, het Vietnam Childrens
Project (VCP).

- Op de WOW-dag verzamelden de leerlingen van het

- Zoals ieder jaar zijn via het VCP de schenkingen van

Novaliscollege in Eindhoven via allerlei acties ruim

de peetschappen overgemaakt voor de vrijekleuter-

€10.000,- voor Nepal. Dit grote bedrag is besteed aan

school Thanh Lan in Ho-Chi-Min-City.

een schoolbus en aan een teachertraining voor Nepal

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

en Noord-India, waar vier Nederlandse docenten het

bedrag ontvangen voor de herinrichting van een

periodeonderwijs in natuur- en scheikunde in de 8e en

gemeenschapshal.

9e klas hebben behandeld.
- In Aarambh in India is in juli een nieuwe eerste klas

Portefeuille Oost Europa en Kaukasus

gestart, de leerkracht is negen dagen door Anselma

De nieuwe portefeuillehouder Liard Kranen bezocht

begeleid tijdens haar bezoek.

Serajevo en hielp daar mee aan de start van kleuterklas

- In Vikas Nagar is een bijdrage geleverd om extra

Kolibica in september.

ruimte op het dak van het huidige schoolgebouw

- In de zomer kwamen drie leden van het vrijeschool-

te realiseren. Een leerling wordt door peetouders

initiatief in Istanbul drie dagen voor training naar

ondersteund.

Nederland.

- Op de Abbhayaschool zijn met steun van het IHF en

- Een aantal kinderen wordt door peetouders geholpen

hulp van een Nederlandse leraar prachtige houten

bij de schoolkosten, waarvoor dank! Peetschappen

boten gebouwd, waarmee een meerdaagse tocht over

blijven een goed middel om hulp te kunnen bieden

de rivier is gemaakt.

aan ouders die voor hun kinderen vrijeschoolonderwijs

- Het IHF heeft geholpen bij het financieren van een
masteropleiding voor een Indiase kleuterleidster. Zij is

zoeken maar het schoolgeld niet kunnen betalen.
- In Oost-Europa is veel vraag naar ons onderwijs, er

als begeleider betrokken bij de teachertraining van de

ontstaan veel nieuwe initiatieven. Daardoor overstijgt

leerkrachten in Nepal, zodat zij de opgedane kennis

de vraag om hulp de beschikbare middelen.

weer kan doorgeven.
boeken over vrijeschoolpedagogie en antroposofie

Portefeuille West Europa en Midden
Oosten Portefeuillehouder Anton Klein bezocht

geschonken.

descholen Escuela Waldorf Alicante in Spanje en

- Aan verschillende scholen is een aantal Engelstalige

Portefeuille ZO-Azië en China In het

Caracol ao Sol, Casa da Floresta Verdes Anos en Harpa
in Portugal. Hij begeleidde enkele maanden de nieuwe

afgelopen jaar heeft zich in Vietnam een bijzondere ont-

leerkrachten en de docent handenarbeid op Escola

wikkeling voorgedaan. Na jaren met weinig vooruitgang

Livre do Algarve A Oliveira en ondersteunde het nieuwe

bij de drie kleuterklassen in Ho-Chi-Min-City kan nu ge-

bestuur van Jardim de Infancia.

sproken worden van een doorbraak: veel nieuwe kleuters,

Er werden ong. honderd gebruikte tafeltjes en stoelen

nieuwe initiatieven ook elders in Vietnam en de start van

vanuit Nederland naar Portugese scholen getranspor-

een basisschool in HCM-City! De doorbraak is voor een

teerd. Een zomercursus door Nederlandse leraren in

belangrijk deel te danken aan twee ouders uit HCM-City

Portugal werd ondersteund. De Teacher Training in de

en Hanoi, die via Facebook propaganda hebben gemaakt

Algarve die door een groeiend aantal cursisten wordt

voor de pedagogiek op antroposofische basis.

gevolgd, vond ook dit jaar plaats.
Er werden 15 peetkinderen ondersteund.

De volgende projecten hebben in 2015 steun ontvangen:
-D
 e Early Childhood Teacher Training in Vietnam ter bevordering van de kwaliteit van de leerkrachten aan de
kleuterklassen. De training werd gegeven door onze
de rOndbrief voorjaar 2016 7

mededelingen bestuur

in oktober een cursus voor Nepalese vrijeschoolleraren

Portefeuille Zuid-Afrika
-H
 et afgelopen jaar hebben weer verschillende kinderen hun opleiding kunnen vervolgen dank zij de peten,

wel en wee

die zo trouw deze kinderen sponsoren.
- Twee leraressen van de Hermanus school ontvingen
een donatie om naar de Lerarenconferentie in Dornach
te gaan.
-D
 e kleuterschool in Windhoek kreeg een bijdrage voor
herstel en inrichting van het speelterrein. Mede daardoor kunnen de kinderen weer fijn buiten spelen.

De administratie is vernieuwd

De

administratie van het IHF is vanaf september 2015
overgenomen door Meriam van Herpen en Annette van
Soest. Annette beheert de secretariële administratie
en Meriam de financiële administratie. Een groot aandachtspunt is sindsdien het controleren en bijwerken
van de verschillende administratieve informatiebestanden. Wij stellen het bijzonder op prijs als u ons op de

Waldorf Kakuma Project

hoogte brengt van wijzigingen in uw adres, telefoon-

heeft het IHF een terreinwagen geschonken aan het

nummer, e-mail, betalingsgegevens en dergelijke. Wij

Waldorf Kakuma Project. In het vluchtelingenkamp

doen onze uiterste best om zoveel mogelijk bereikbaar

Kakuma in het noorden van Kenia worden de getrauma-

te zijn. Mocht u ons niet kunnen bereiken, stuurt u dan

tiseerde kinderen met vrijeschoolmethoden

een e-mail naar ons of spreekt u de voicemail in. Wij

geresocialiseerd. Per dag doen zo’n 2000 kinderen aan

bellen/mailen u zo snel mogelijk terug.

dit project mee.

In het najaar

TRIO 0212 1950 50 m.v.v. code 10009245(Kakuma)

Onze contactgegevens zijn:
Annette van Soest, secretariële administratie IHF

50.000 euro schoolgeld

info@internationaalhulpfonds.nl

sponsors van peetkinderen heel hartelijk bedanken.

06-26972310 b.g.g. 0492-322872

Ook dit jaar hebben ze samen meer dan 50.000 euro

Het IHF wil alle

aan schoolgeld bijeengebracht voor kinderen van arme
Meriam van Herpen, financiële administratie IHF

ouders. Zonder uw bijdrage hadden de meeste van deze

mevanherpen@hotmail.nl

kinderen geen enkele kans op onderwijs. Voor velen

06-40062918

betekent het zelfs een garantie dat ze elke dag te eten

024-7851982

krijgen.

Postadres IHF:
Guldenstraat 16
6532 RL Nijmegen
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wel en wee
The Breede Center in Mc Gregor,
Zuid-Afrika Kathleen Verschoore van het Breede

Bericht uit de portefeuille West Azië

Center bedankt ons voor de mooie waskrijtjes en verf.

nale conferentie plaats voor vrijeschoolleerkrachten in

De kinderen genieten er enorm van.

Dornach, Zwitserland. Er waren ruim 1000 mensen uit 50

In de week van 28 maart t/m 2 april vond de Internatio-

landen. Het thema was: ‘Overcoming resistance – Courage

Opslagruimte gezocht

for an independent spiritual life’. Vanuit het budget voor

Overtollig vrijeschool meubilair is voor scholen in an-

India en Nepal is het mede mogelijk gemaakt dat vijf

dere delen van Europa vaak van zeer groot belang. Om

leerkrachten uit Nepal en twee uit India deze conferentie

het ophalen en transporteren van deze meubeltjes in

konden meemaken. Ook hebben zij in Nederland diverse

goede banen te leiden is dringend opslagruimte nodig!

vrijescholen kunnen bezoeken. Ik was erbij en zag hoe zij

Wie kan ons helpen?

alles met volle teugen tot zich namen.

Anton Klein 0649312776

Ook van een aantal andere (grotere) Indiase vrijescholen

Wintermarkt in Haarlem

én uit Pakistan waren er leerkrachten en op woensdag 30
De Rudolf

januari heb ik hen allen uitgenodigd om in een kring bij

Steiner school Haarlem haalde met hun Wintermarkt

elkaar te komen om uit te wisselen over hoe het gaat in

691,55 euro voor het IHF op. Heel hartelijk dank voor

hun school en voor welke uitdagingen zij zich zien staan.

dit prachtige bedrag.

Enkele ervaren leerkrachten in Nederland die geïnteresseerd
zijn in India of Nepal waren er bij en boden hun diensten
aan; zo was er sprake van een soort vraag- en aanbod. Na
afloop, tijdens de maaltijd, zetten de contacten zich voort
en werden nieuwe verbindingen gelegd.
Alle inspiratie, nieuwe ervaringen en de vele ontmoetingen nemen zij weer mee terug in hun ‘geestelijke
bagage’ naar hun land en hun school. Zij toonden zich
zéér dankbaar.
Anselma Remmers, portefeuillehouder West-Azië.
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dat is in ons krankzinnige land, want voor ons is het de

israël

gewoonste zaak van de wereld! Dat is wat mijn dochter
kent: goede, mooie mensen, donkere en blanke,
Hebreeuws of Arabisch sprekend, en een omgeving

Oktober 2015

waar iedereen zich veilig voelt.
We willen dit bericht sturen naar

Dus ik geloof in de toekomst, ik vertrouw erop dat het

onze vrienden, donateurs en allen die hetzelfde pad

hier goed komt, dat we samen zullen leven, ik vertrouw

gaan. Als een lichtstraal in deze donkere dagen.

op mijn Arabisch en Hebreeuws sprekende buren en
vrienden, en ik vertrouw ze oprecht en geheel vanzelf-

Een ouder van onze tweetalige kleuterschool

sprekend. Ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken.

Ein Bustan deelt zijn gevoelens betreffende

In prayers of calmer days and peace, Shalom and

de moeilijke situatie waarin we ons momen-

Salaam, from Ein Bustan

teel in Israel bevinden.
ןתסובב ןייעמ תתומע,  ר”ע580444263 , ת. ד206,
Mijn dochter gaat naar een kleuterschool in een

ק. ןועבט36011 Maayan Babustan (NPO), POB 206,

Arabisch dorp, met Hebreeuws en Arabisch sprekende

Kiryat Tivon 36011 ISRAEL Ph.972-53-420-6133 (Omer)

kleuterleid(st)ers en Hebreeuws en Arabisch sprekende

www.ein-bustan.org info@ein-bustan.org https://www.

kinderen. Al drie jaar gaat ze naar deze kleuterschool,

facebook.com/EinBustan

geheel vanzelfsprekend. Vanmorgen reed een van de
ouders met me mee, die me vertelde dat hij de dag

U kunt Ein Bustan steunen door uw bijdrage te

ervoor in het naburige dorp bij het postkantoor was. De

storten op NL03 TRIO 0212.1950.50 m.v.v. code

postbeambte daar vertelde hem dat hij de enige Jood

40009351

was die ze in het dorp gezien had sinds de onlusten
waren begonnen. Zelfs de chauffeur die de post brengt
had haar verzocht naar de rand van het dorp te komen
om de post op te halen; hij wil het dorp niet inrijden.
En ineens realiseerde ik me dat ik me al die drie jaar
geen moment heb afgevraagd of mijn dochter zich wel
op de allerveiligste plek mogelijk bevindt, zelfs tijdens
alle oorlogen, aanvallen en aanslagen van de afgelopen drie jaar. Ik vertrouwde volledig op de leidsters,
de Arabisch-sprekende ouders en kinderen, buren en
iedereen in de omgeving.
Ik heb er zelfs nooit aan gedacht hoe ongebruikelijk
10 de rOndbrief voorjaar 2016

latijns-amerika
costa rica
1.In Coronado

is met financiële hulp van het

geven. Ondersteuning door een leerkracht uit Mexico

IHF in januari 2016 een tweede kleuterklas geopend. De

is hierbij eigenlijk noodzakelijk; het geld om iemand

wachtlijst van 40 kinderen is hiermee gedaald tot 15!

hiertoe uit te nodigen ontbreekt.

Het is een mooi gebouwtje geworden, losstaand van

Voor hun week afgelopen december betaalde het IHF

de eerste kleuterklas. Alleen duurzame materialen zijn

hun vliegtickets en een deel van de B&B-kosten.

gebruikt. Er is nog een tekort aan meubilair en leermiddelen. Dit is op de foto’s goed te zien. Zodra er meer

Chantal van de Bosch

stoeltjes en leermiddelen zijn zal het aantal kinderen
uitgebreid worden naar 35. Kleuterleidster Gabriela

Donaties zijn welkom op NL03 TRIO 0212 1950

Alfaro krijgt er dan een assistente bij.

50 m.v.v. code 30009284 Costa Rica.

2. In december 2015

zijn vier kleuterleer-

krachten uit Costa Rica naar scholen in Mexico en
Colombia gegaan. Hierdoor hebben zij voor het eerst
kunnen meemaken wat een ‘Adventstuintje lopen’
inhoudt. Ook woonden zij repetities bij van de kerstspelen. Zij waren erg onder de indruk en proberen dit
komende kerstperiode op hun scholen ook gestalte te
de rOndbrief voorjaar 2016 11

ze elkaar weer terug. Thanh richtte toen het Vietnam

vietnam

Children’s Project (VCP) op, een Australisch initiatief
om de schooltjes te ondersteunen. Het IHF werkt nauw
samen met het VCP.

Doorbraak in Vietnam!

Sinds die tijd zijn de drie kleuterscholen, Dieu Giac,
In 2003 is de

Than Lan en Tro Trang, weliswaar voortvarend van start

vrijeschoolpedagogie in Vietnam begonnen met de

gegaan, maar ze werden voortdurend tegengewerkt

oprichting van Waldorf-kleuterklassen, maar heel lang

door de communistische overheid. Met name de lokale

verliep deze ontwikkeling moeizaam. Nu is er echter

overheid legde telkens nieuwe beperkingen op door

plotseling een verrassende doorbraak te melden!

bv het houten speelgoed af te keuren, omdat dit niet

De eerste initiatieven voor Waldorf-kleuterklassen

hygiënisch zou zijn. Met veel vindingrijkheid wisten de

konden pas beginnen nadat Vietnam zich meer op

leerkrachten echter de schooltjes draaiende te houden,

het westen was gaan oriënteren. Dat gebeurde later

maar veel ontwikkeling zat er al die jaren niet in. Het

dan in China, nl in de jaren 90 van de vorige eeuw

kinderaantal groeide nauwelijks en omdat er geen

na de ineenstorting van de Sovjet Unie, waarmee het

aansluiting was op een Waldorf lagere school, haalden

Vietnamese regime hechte banden had. De naam Thanh

veel ouders de kinderen voortijdig van school om verze-

Cherry is onlosmakelijk verbonden aan de Waldorf-

kerd te zijn van een goede aansluiting op de reguliere

scholen in Vietnam. Bijna gelijktijdig is zij in 2003

scholen van de Vietnamese overheid.

gestart met drie kleuterscholen in Ho-Chi-Min-City,
samen met haar vriendin Co Suong. Zij kenden elkaar

Facebook!

uit de tijd van de Vietnamese oorlog, toen Thanh het

verschijnsel voor in het Steiner-Waldorf onderwijs in

geluk had om te kunnen vluchten naar Australië, maar

Vietnam. Het begon met twee jonge vrouwen, Thao, een

Suong achter moest blijven en terecht kwam in herop-

ouder van de Tho Trang school in Ho Chi Minh stad en

voedingskampen van de Vietcong. Na de oorlog vonden

Huong, een onderzoekster in Hanoi. Ze vonden elkaar

12 de rOndbrief voorjaar 2016

In 2015 deed zich een bijzonder

vorig jaar was de opening gepland, maar de leidsters

ling voor de antroposofische pedagogie, die zo sterk

hadden de opleiding nog niet afgerond. In de regel wor-

verschilt van het traditionele en prestatiegerichte regu-

den mensen niet aangemoedigd om een kleuterschool

liere onderwijs dat zij zelf hadden genoten. Zij, beiden

te openen, voordat zij hun opleiding hebben voltooid,

jonge ouders, spraken af om een actie te beginnen op

maar de VCP maakte hiervoor een uitzondering, omdat

Facebook en een reeks artikelen te plaatsen over de

de leidsters toch beschouwd konden worden als “klaar-

antroposofie in het algemeen en de Waldorf-educatie in

gestoomd” en omdat het hier een baanbrekend geval

het bijzonder. Het resultaat was een enorme belangstel-

betreft: de eerste Waldorf school in Hanoi, de hoofdstad

ling onder progressieve Vietnamezen, zowel bij ouders

van Vietnam. De leidsters hadden heel hard gewerkt

als bij docenten. Daarna gingen de ontwikkelingen snel.

aan de voorbereiding, waardoor op 21 december de

In november van datzelfde jaar was het aantal kinderen

Hanoi kleuterschool toch geopend kon worden met vijf

op Tho Trang, dat in 2013 toen ikzelf de school bezocht,

kinderen. “De kinderen eten goed, slapen goed, spelen

op de rand van overleven stond met slechts 22 kinde-

goed en doen als betoverd elk gebaar van de kleuterjuf

ren, toegenomen tot het ongekende maximum aantal,

na in de morgencirkel.”, zo reageert een enthousiaste

dat is toegestaan. Ouders smeekten om toelating van

ouder.

hun kind. Er ontstond een wachtlijst van 60 kinderen!
Daarnaast werd de vraag van bestaande ouders steeds

Andere initiatieven

groter om in Ho-Ch-Min-City de eerste Waldorf-lagere

Trainingscursus zijn nog andere kiemen ontsproten.

school op te richten. En die is er gekomen: de eerste

Een paar nieuwe initiatieven in Ho Chi Minh stad zelf,

klas kon op 6 September j.l. van start gaan. De Tho

verder één in Nha Trang en één in Da Nang in Centraal-

Trang locatie is nu te klein geworden en de beheerders

Vietnam. Het initiatief in Da Nang heeft ertoe geleid dat

zijn nu druk op zoek naar nieuwe en grotere gebouwen

land is aangekocht en er spoedig begonnen kan worden

voor vier kindercrèches, vier kleuterscholen en een

met de bouw van een school. Een peuterspeelzaal is

nieuwe locatie voor de onderbouw van 1 tot en met 6.

gestart in februari 2016.

Hanoi kleuterschool

Bert Harms

Het VCP heeft in

zuid-oost-azië

via Facebook. Beiden hadden een warme belangstel-

Uit de eerste Teacher

de laatste jaren ook veel aandacht besteed aan de
kwaliteit van het kleuteronderwijs door het geven

Wilt u de Waldorf scholen in Vietnam helpen?

van opleiding aan kleuterleidsters, de Early Childhood

U kunt op verschillende wijzen het IHF helpen met

Teacher Training (zie het artikel elders in dit nummer).

steun aan de scholen in Vietnam:

Hierdoor staan er nu ook enthousiaste leidsters klaar

• met een eenmalige gift voor de aanschaf van nieuwe

om ook elders met kleuterscholen te beginnen.
Een groep leerlingen van de opleidingscursus wil nu
beginnen met een kleuterschool in Hanoi. In december

materialen,
• met een incasso machtiging van € 25,- per maand (€
300 per jaar). Hiermee steunt u een Vietnamees kind
van arme ouders. U krijgt dan jaarlijks een voortgangsrapport van het Australische VCP. Zie ook de
machtigingskaart op de laatste pagina.
U kunt uw bijdrage storten op NL03 TRIO 0212
1950 50 m.v.v.: Vietnam, code 6009347
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cursus, dit tot grote verrassing van de coördinatoren,
die wellicht dachten dat ze een beetje rust zouden hebben, maar nu moeten ze weer opnieuw aan de bak!

ECTT cursus II

Het is een spannende tijd voor

Steiner-onderwijs in Vietnam omdat het jarenlange
vrijwilligerswerk nu vruchten begint af te werpen. Er
waren in november 2015 meer dan 30 studenten in
Ho Chi Minh, Hanoi en uit andere delen van Vietnam,
die zich hadden ingeschreven voor de tweede cursus.
De eerste module eindigde op 3 december en het was
een gedenkwaardige gebeurtenis toen deelnemers
uit alle hoeken van het land hun gedeelde idealen en
enthousiasme toonden om zich in te zetten voor een

vietnam

gemeenschappelijk doel, nl dat van de bescherming van
jonge kinderen en hun te helpen opgroeien en ontwikkelen tot een volledig mens. Snel werd echter duidelijk

De Early Childhood Teacher Trainingen in Vietnam
De eerste cursus afgerond!

dat er veel potentiële deelnemers waren uit Hanoi die
niet naar Ho Chi Minh City konden komen. In 2016 zullen daarom twee aparte cursussen in Vietnam worden
gehouden: één cursus in Ho Chi Minh, die met module

In 2012

1 in november 2015 reeds is begonnen en daar ook

zijn Thanh Cherry en Shirley Bell van het Australische

zal eindigen in 2018, en één cursus in Hanoi, waarvan

Vietnam Children’s Project (VCP) begonnen met een

de deelnemers begonnen zijn in Ho Chi Minhstad met

driejarige cursus, opgebouwd uit zes modules van twee

module 1 in november, maar waarvan module 2 t/m 6

weken, voor de leerkrachten van de kleuterscholen.

zullen plaatsvinden in Hanoi. In beide opleidingen zul-

In mei 2015 hebben twaalf studenten deze opleiding

len in drie jaar zes modules worden gegeven bestaande

voltooid en dat werd gevierd met een feestelijke

uit sessies van twee weken. De kosten zijn echter veel

ceremonie. Een vooraanstaande gast was Co Suong,

groter dan het beschikbare budget. Gelukkig is het

de allereerste coördinator van de kleuterscholen in Ho-

Internationaal Hulpfonds in Nederland (IHF) ons te

Chi-Min-City, die om gezondheidsredenen zich onlangs

hulp geschoten voor de eerste module en hopelijk kan

moest terugtrekken. Suong is de vrouw, die samen met

zij ook geld doneren voor de komende modules. De

Thanh Cherry na de Vietnamoorlog het initiatief heeft

Waldorf-winkel in Guangzhou-China is zo vriendelijk

genomen tot de oprichting van de eerste Waldorf-

geweest om materialen te doneren, die nodig zijn voor

kleuterklassen in HCM-City.

de eerste module.

Het evenement begon met een marionettentheater
opgevoerd door de studenten in prachtige traditionele

Shirley Bell

‘Ao Dai’ klederdracht. Het was ontroerend om van elke

Bert harms

student te horen hoeveel de cursus voor haar had betekend en om door de tranen van geluk de kracht te zien,
die zij door de cursus had ontwikkeld. De lokale pers
was aanwezig en de gebeurtenis werd de volgende dag
uitvoerig in de kranten vermeld. Dit had weer een grote
belangstelling tot gevolg en verzoeken voor een nieuwe
14 de rOndbrief voorjaar 2016

Caracol ao Sol wordt al een echte
school! Het kleuterschooltje Caracol ao Sol in

ons helpt met fondsenwerving en het organiseren van
de maandelijkse deelname aan de markt. De rest van de

Barril de Alva is gegroeid! Dit jaar hebben we al dertien

organisatie wordt ook gedaan door ouders.

kinderen in de kleuterklas en er zijn vier kinderen naar

Ook gaan de kinderen binnenkort een eigen groente-

de eerste klas gegaan. Dit is het eerste jaar waarin we

tuin aanleggen op een stukje land vlak boven de school,

een eerste klas hebben en de klas telt zeven kinderen

zo hopen we steeds meer eigen groenten te kunnen

in totaal!

eten.

Aangezien juf Helena haar opleiding aan het afronden

We zijn heel blij dat we zijn begonnen met onze eigen

is, is het een mooi moment om te beginnen met het in

studiegroep. Op het moment zijn we schoolrijpheid aan

praktijk brengen van de opgedane kennis. Samen met

het bestuderen. Ook hebben we een gepensioneerde

de ouders hebben we het lokaal opgeknapt en dat was

vrijeschoollerares gevonden die ons wil helpen met het

veel werk. We zijn heel tevreden over het resultaat, het

observeren van de kinderen en met het kunstzinnige

is een fijne plek om de kinderen les te geven. Ze heb-

gedeelte van de studiegroep.

west-europa

portugal

ben een zitgedeelte, een speelplek, een kabouterdorp,
tafeltjes en een eetgedeelte. Dankzij een gemeente

Omdat we nog niet quitte draaien zijn we nog steeds

medewerker die de kachel aanmaakt is het lokaal om

op zoek naar mensen die ons financieel willen steunen.

negen uur, wanneer de kinderen beginnen, al lekker

We hebben inmiddels drie mensen in dienst en vier

warm. Ook heeft het schooltje er een kok bij. Zij is

mensen die een bijdrage krijgen voor hun werk.

moeder van twee kindjes die in de kleuterklas zitten en

We hopen altijd op meer leden voor onze non-profit

komt vier dagen per week koken en helpen met de klas

vereniging. Het lidmaatschap hiervoor is € 36,- per jaar.

schoonmaken na de lunch. Naast het nieuwe klaslokaal

Bent u geïnteresseerd in ons project dan kunt u altijd op

hebben we er ook vier kleinere kamertjes bij gekregen,

onze Facebookpagina kijken.

een daarvan is omgetoverd tot keuken. Ook dit heb-

(https://www.facebook.com/jardimcaracolaosol)

ben we samen met de ouders voor elkaar gekregen.

of voor vragen kunt u e-mailen naar info@caracolaosol.

Iemand heeft tegels geschonken, een ander heeft ze

org

erin gelegd. Achter de keuken hebben we een voorraadkamertje, een kantoor en een kamertje waar de kindjes

U kunt uw bijdrage storten op NL03 TRIO

van de kleuterklas naar een verhaal kunnen luisteren

0212.1950.50 o.v.v. code 40093232

en, als er behoefte aan is, een middagdutje doen. Voor
de medewerkers van de school is het kantoor een hele

Rosalinde Schön

aanwinst. Eindelijk zijn alle thuiskantoortjes verhuisd
naar het kantoor op school.
Ouders die minder schoolgeld betalen helpen de school
met bepaalde werkzaamheden, zo hebben we een
vader die met de eerste klas tuiniert en een moeder die

de rOndbrief voorjaar 2016 15

weer naar huis ging. De leraren bleven nog op school
en met hen werkten we in de middag aan het vierledig
mensbeeld, gelardeerd met oefeningen en kunstzinnig
werk. Deze oefeningen zagen we later in de week weer
terug in de klassen.
Gedurende de week zaten we in de klassen, keken we
naar kinderen. We bespraken de zorgleerlingen met de
leerkrachten en gaven feedback. Keer op keer zagen
we hoe dankbaar en gretig de leerkrachten de beelden,
de tips en adviezen opnamen en toepasten in hun
dagelijkse werk. De school in Figueras begint nu aan de
tweede zevendejaarsperiode met nieuwe enthousiaste
leerkrachten en vol vertrouwen in de toekomst.
Donderdag bezochten we voor de eerste keer de kleuterschool in Lagos die al twintig jaar bestaat. Een klein
paradijsje in de heuvels, waar vooral heel veel behoefte
is aan kennis over de menskunde. In de avond deden
we een kinderbespreking over de opvallende leerlingen
en beloofden op dringende vraag van de leraren terug

portugal

te komen om het waarnemen van kinderen samen te
oefenen. Er is in deze Portugese scholen veel behoefte
aan inhoud. De dorst naar kennis over de menskunde
is groot. Praktisch werken met deze kennis is een ander

Lerarenopleiding in Zuid-Portugal

verlangen.
Saskia Barkmeijer en ik zijn, samen met de scholen die

Het was een prachtige zonnige dag toen we 9 oktober

we bezoeken het IHF bijzonder dankbaar, dat het onze

2015 de daling inzetten naar het vliegveld van Faro.

vliegtickets betaalt. De scholen betalen het overige

Vanuit het vliegtuig zagen we de percelen met zoutwin-

vervoer en iedere keer mogen we bij dezelfde ouders

ning en de beeldengroep van omhoogkijkende mensen.

van de school logeren. Ook danken we onze eigen

Later in de auto herkenden we de dorpjes en de kerkjes

scholen: De Leeuwenhartschool in Oud-Beijerland en de

waar we langsreden. In Raposeira, waar we overnacht-

De Ridderslag in Gouda dat ze ons in de gelegenheid

ten bij ouders van de school, werden we hartelijk

stellen om te gaan. Op de vraag om deze intensieve

ontvangen alsof we familie zijn. We zouden voor de

begeleiding nog een aantal jaren vol te houden zeggen

vierde keer met leerkrachten van de vrijescholen in de

wij graag ja.

Algarve gaan werken.
De volgende ochtend, zaterdag, werkten we met

Ria Buscop

ouders, leerkrachten en het bestuur aan het onderwerp:
sociale en antisociale impulsen. Een actueel thema,

Wilt u de Teacher Training in Portugal steunen?

want de school, inmiddels zeven jaar oud, heeft het

Stort dan uw bijdrage op rekening NL03 TRIO

afgelopen schooljaar behoorlijk in zwaar weer gezeten:

0212 1950 50 o.v.v. code 40093233

drie leerkrachten vertrokken en veel ouders haalden
hun kinderen van school.
Het werd een mooie ochtend met veel herkenning,
waarna ieder met nieuwe inzichten en handreikingen
16 de rOndbrief voorjaar 2016

Het meubilair voor Escola Livre do
Algarve A Oliveira Op donderdag 8 oktober
was het zo ver. Vroeg in de morgen, nog voor de leerlingeparkeerd voor de school. Hij was, volgeladen met
tafeltjes en stoelen, de avond tevoren in de Algarve

Jardim De Infancia Waldorf Internationaal Lagos Na drie jaar is er toestemming

aangekomen.
Zodra de ouders en leerlingen in de gaten hadden dat
dit ‘hun’ vrachtwagen was, konden ze hun nieuws-

om te bouwen! Al langere tijd bestaat de noodzaak om

gierigheid niet bedwingen. Allemaal wilden ze weten

de kleuterschool uit te breiden en een gebouw voor een

wat er in de vrachtwagen zat en helpen met uitladen.

crèche te realiseren. Elk jaar hebben we meer en meer

Groot en klein sjouwden met tafels, stoelen en losse

ouders die geïnteresseerd zijn in vrijeschoolonderwijs.

onderdelen. Het was een vrolijke drukte van belang en

Nu heeft de kleuterschool het punt bereikt dat we geen

na een uur uitpakken stond alles uitgestald in de tuin

kinderen meer kunnen plaatsen, we zitten helemaal

van Oliveira. ’s Middags kwamen ouders helpen om

vol! Dat komt mede doordat het onderwijsklimaat in

de gedemonteerde tafeltjes in elkaar te zetten. Al snel

Portugal vaak verre van kindvriendelijk is. Het is geen

werd het oude meubilair vervangen door het nieuwe en

uitzondering dat openbare kleuterscholen in Portugal

waren leerlingen druk doende om hun “eigen” stoel uit

hun kinderen bijvoorbeeld voor de televisie zetten.

te zoeken.

Ouders zijn op zoek naar andere vormen van onderwijs,

De volgende dag werden de klaslokalen opnieuw inge-

naar een meer kindvriendelijke omgeving. Regelmatig

richt en straalden zowel de leerkrachten als de ouders

komen ze tijdens hun zoektocht bij onze kleuterschool

van de leerlingen. Wat een verschil! Wat een andere

terecht.

sfeer in de klas!

west-europa

gen aankwamen, stond de vrachtwagen uit Nederland

We hebben mede besloten om een crèche te bouwen,
omdat in veel gevallen zowel vader als moeder moeten

Van zowel de ouders als de leerkrachten heb ik veel

werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

enthousiaste reacties gekregen. Een moeder sprak me

Om die reden bestaat er al een aantal jaren een drin-

aan en zei: “Na schooltijd maak ik de lokalen schoon en

gende vraag van ouders om ook een vrijeschoolcrèche

dat doe ik nu, door al die mooie tafeltjes en stoeltjes,

te beginnen. In het verleden hebben we geprobeerd

met nog veel meer plezier.”

om aan deze wens te voldoen. Helaas kregen we van

Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de grote inzet

de overheid geen toestemming. Nu, na drie jaar van

en betrokkenheid van de Groningse chauffeurs Aziz en

worstelen met de bureaucratie, zijn we enorm opge-

Bencasem.

lucht en blij dat we toestemming hebben gekregen om
te bouwen en een crèche te beginnen. Natuurlijk moet

Anton Klein

er nog veel gebeuren, maar nu kunnen we aan de slag
met bouwplannen en fondswerving!
Namens Jardim De Infancia Waldorf, Lagos
Karolina Jeruzal
Als u dit initiatief wilt ondersteunen dan
kunt u uw bijdrage overmaken op NL03 TRIO
02012.1950.50 m.v.v. code 40009322
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Een interessante ontdekkingsreis die hopelijk door zal

zanzibar

blijven gaan, waar nieuwe initiatieven kunnen groeien
en ervaringen worden gedeeld.
Een zoektocht in een nog vrij onbekend gebied. Eerbied

Zoektocht naar een identiteit

is een belangrijke waarde binnen het vrijeschoolonder“Tea-

wijs en staat ook binnen de Islam hoog aangeschreven;

cher, teacher, look!” Enthousiast klinkt de kreet van een

eerbied voor de schepping en respect voor de naasten.

van de kinderen die als eerste zijn kleurrijke kabouter

Van daaruit werd de rijkdom aan mogelijkheden binnen

af heeft gemaakt tijdens de handwerkles. Een kabou-

de antroposofie steeds duidelijker.

ter die is gemaakt van restjes wol, deels van oude,

In het verleden speelde de Islam binnen de vrijescholen

tweedehands truien, die ontrafeld zijn om de draden

in Nederland een heel kleine rol. Vanwege de zeer en

opnieuw te gebruiken. Niet anders dan de eerste klas-

minder recente ontwikkelingen wereldwijd, ontstaat er

sers in Nederland, koesteren de kinderen op Zanzibar

een steeds grotere interactie tussen verschillende cul-

hun ‘baby’, maken extra kleertjes en leggen hem in bed

turen. Aandacht voor de Islam binnen het vrijeschool-

als de les weer begint.

onderwijs in Nederland lijkt dus zeer op zijn plek. Net
zoals de verschillende wereldreligies hun plek vinden

Zes maanden leven en werken op Zanzibar is een ver-

binnen het curriculum van de vrijeschool op Zanzibar.

rijking geweest.

Een kleine ontmoeting van wereldformaat, waarbij

Gedurende die tijd heb ik de leraren mogen helpen om

interesse in, respect voor en het zoeken van de dialoog,

de school, de Creative Education Foundation, richting

van de mogelijkheden, het verbreden van de horizon de

te geven en een eigen identiteit te vinden als Islami-

boventoon voerde.

tische vrijeschool binnen het vrijeschoolcurriculum.
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realiseerde toen ik weer door de rijk gevulde scholen in

derwijsalternatief te bieden aan de wezen en kinderen

Nederland liep.

uit de armste gezinnen van Zanzibar en tegelijkertijd te

Ieder kind verdient het beste en de kans zich zo opti-

bouwen aan de capaciteiten van lokale leraren. Door

maal mogelijk te ontplooien. Zowel hier in Nederland

aan één kind per gezin de mogelijkheid tot het volgen

als op Zanzibar.

van onderwijs op de vrijschool te bieden, kan dat kind

Om die kans te krijgen, is er veel hulp nodig voor de

later zijn grote familie en de gemeenschap waarin het

school. Met name structurele financiële hulp. Bijvoor-

leeft weer van dienst zijn, waardoor er door het on-

beeld door het maandelijks sponsoren van een van de

derwijzen van één kind, zoveel meer mensen geholpen

kinderen, of door een bijdrage te leveren aan het stu-

worden.

diegeld van de leraren, zodat zij in Nairobi de opleiding

“Education is the most powerful weapon which you can

tot vrijeschoolleerkracht kunnen volgen.

oost-afrika

De missie van de school is om een kwalitatief goed on-

use to change the world”. Hoe waar zijn die woorden
van Nelson Mandela en hoe waar zijn ze voor de school

Via het Internationaal Hulpfonds kunt u peet worden

op Zanzibar waar het onderwijs, het zorgen voor de

van een van de prachtige kinderen van de Creative

kinderen, werkelijk het verschil maakt.

Education Foundation in Zanzibar en ervoor zorgen dat

Een school waar de kinderen niet alleen onderwijs,

zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en als

maar ook maaltijden krijgen en zo nodig medische hulp.

volwassenen hun talent, ambitie, ideeën en werklust in
kunnen zetten voor hun gemeenschap!

De levenslust, het enthousiasme van de kinderen,
de gretigheid om iets nieuws te leren en de passie

Suzanne van Tongeren

waarmee zij te werk gaan, zullen mij altijd bijblijven. De
wil om het goede te doen, met de beperkte middelen

U kunt uw bijdrage storten op NL03 TRIO 0212

die er zijn, is bij alle betrokkenen enorm groot. Dat

1950 50 m.v.v. code 10009244

is inspirerend en een van de eerste dingen die ik me
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india

(bovenbouw Zeist) voor drie weken naar Hyderabad om
de Abhaya school en de Prerana school te helpen bij het
vormgeven en ontwikkelen van het vrijeschoolonderwijs
in de hoogste klassen. Deze enkelstromige scholen

Aan het werk op twee bovenbouwvrijescholen in India Voor de tweede keer

bestaan al ongeveer vijftien jaar en bieden onderwijs
vanaf de kleuterklas tot en met klas 10. In dat jaar doen
de leerlingen een afsluitend staatsexamen. Vanwege

hielpen Nederlandse bovenbouwdocenten de twee

dat examen wordt in klas 9 en 10 tot nu toe vooral een

bovenbouwen Prerana en Abbhaya in Hyderabad, India.

regulier leerplan gehanteerd.

Vorig jaar schreef Wanda Kasbergen:‘Highschool is in
the air!’ Hieronder leest u een levendig verslag van

In overleg met de scholen in Hyderabad werd besloten

Antoon ’t Hooft, over het onderwerp van dit jaar: echte

om dit jaar het accent te leggen op de Goetheanisti-

bovenbouwmaterie!

sche fenomenologie als grondslag voor het schei- en
natuurkundeonderwijs. Antoon gaf, geassisteerd door

Op 18 september 2015 vertrokken Fay Storm en Ivon

Fay, twee weken scheikundeperiode aan de 9e klas

Hummel (bovenbouw Nijmegen), Antoon van Hooft

van de Abhaya school, en Bob gaf, geholpen door Ivon,

(bovenbouw Maastricht) en Bob Siepman van den Berg

twee weken natuurkundeperiode aan de 9e klas van de
Prerana school. De docenten keken toe en leerden al
doende met de leerlingen mee. De derde week werd gezamenlijk afgesloten met een projectweek over ‘global
warming and climat change’.
Op de Preranaschool werd het accent gelegd op het
zuivere waarnemen en de goede beeldvorming, terwijl
aan het begin van de volgende dag de nadruk lag op
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Fay, die gymleraar is, heeft intensief samengewerkt

resultaten en het stapsgewijs komen tot een adequate

met de gymleraar van de Abhayaschool. In het begin

begripsvorming.

was het wennen aan het grote verschil in de manier
van werken met de leerlingen. In Hyderabad is er een

Op de Abhayaschool werden o.a. de volgende proeven

enigszins hiërarchische cultuur gericht op prestaties,

gedaan: de droge destillatie van hout, wijn maken uit

terwijl in Nederland er een meer een speelse cultuur

rozijnen en ether bereiden uit alcohol. Dit soort grotere

is gericht op het verzorgen van leerprocessen en ook

demonstratieproeven en de verbrandingen van alcohol

sociale processen.

zuid-west-azië

vergelijken en het (over)denken van de bevindingen en

en ether ‘gewoon’ op de schooltafel, was nieuw. De
leerlingen waren open en toonden zich leergierig en

Voor de volgende keer is de vraag van de leraren in

collegiaal. Zij waardeerden het dat de koolstofchemie

India om nog meer coaching op de werkvloer. Het pro-

heel bruikbaar was voor het staatsexamen.

bleem is dat zij vrijeschoolonderwijs (in de bovenbouw)
moeten combineren met het doen van een regulier

Op beide scholen hebben we ook met de leraren apart

examen. Deze situatie is vergelijkbaar met die in

gewerkt aan fenomenologie. Er werd enthousiast

Nederland. Maar de wens is er, om toch daadwerkelijk

geoefend aan het onbevangen waarnemen vanuit een

vanaf klas 9 het vrijeschool leerplan in te voeren. Er is

grondstemming van verwondering en het beeldend-

veel enthousiasme bij de leraren en de leerlingen om

aanschouwelijk meedenken met de groeiprocessen

hieraan te werken!

vanuit een grondhouding van eerbied. We werkten met
planten, kristallisaties en de vlam.

Antoon ’t Hooft en Anselma Remmers

Ivon heeft op een zaterdagochtend voor de ouders van

U kunt deze ontwikkeling ondersteunen, door

de Preranaschool een lezing gegeven over het belang

een bijdrage aan Fonds India, o.v.v. teachertrai-

van vrijeschoolonderwijs, juist ook in de bovenbouw.

ning bovenbouw, code 60009341.
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praktijk samengaan. De opleiding die wij aanbieden,

namibië

wordt door handel en industrie enthousiast ontvangen
omdat zij praktijkgericht is. Op het hoogste niveau van
de verschillende vakrichtingen worden ook economi-

Een praktisch pilot-project

sche elementen opgenomen.
In Namibië

Een essentieel verschil met het in Namibië gebruike-

is veel werkloosheid, onder schoolverlaters zelfs 42,8%.

lijke module onderwijs is dat bij ons de leerinhoud in

Daarom biedt de Waldorf School Windhoek haar leer-

een project wordt toegepast. Onze leerlingen moeten

lingen sinds 2013 naast de gewone opleiding ook een

de samenhang tussen aanschaf van goederen, de

beroepsopleiding aan. Dat wil zeggen dat als leerlingen

productie en verkoop als een geheel ervaren. Dat ziet

de school met goed gevolg hebben doorlopen, zij naast

er in concreto zo uit: de mueslireep, die als snack in

een universitaire studie ook kunnen kiezen voor een

de pauze aan medeleerlingen wordt verkocht, vindt

beroep of beroepsopleiding.

zijn oorsprong in het opkweken van stekjes in de kas

Leerlingen krijgen parallel aan het Waldorf-curriculum
een praktische opleiding op de terreinen landbouw/
tuinbouw, toerisme, elektrotechniek/zonne-energie
en administratie/detailhandel. De opleiding is door de
National Qualification Authority gecertificeerd en wordt
door alle bedrijven en opleidingsinstellingen in Zuidelijk
Afrika erkend.
In de 8e en 9e klas krijgen de leerlingen eerst een
uitgebreide beroepen oriëntatie. Aansluitend maken zij
een keuze voor één van de terreinen, waarin zij in klas
10 en 11 vier middagen per week worden opgeleid.
Professionele opleiders zorgen ervoor dat theorie en
22 de rOndbrief voorjaar 2016

schrijven van bestel- en sollicitatiebrieven, contacten
met leveranciers en afnemers, enz. Zo wordt de theoretische lesinhoud verbonden met de praktijk.
Wij zijn begonnen met de productie van tafelvegertjes, die zo mooi gemaakt waren dat ze niet alleen

zuid-afrika

vinden en aankopen van materiaal, prijsberekening, het

bij de ouders zeer in de smaak vielen maar ook bij de
souvenirshops die de vegers verkopen. De nettowinst
gaat per leerling naar de bankrekening van de klas ter
financiering van de klassenreis.
Het kunstzinnig vormgegeven gebruiksvoorwerp is het
eigenlijk thema van handvaardigheid in de zesde klas.
Helder krijgen aan welke eisen het moet voldoen is
een vraag voor het verstand, de vorm is een zaak van
de fantasie. Hier laten onze leerlingen hun bijzondere
talenten zien. De leerlingen komen wekelijks twee middagen naar de werkplaats en werken daar twee lesuren.
Aan het einde van de lessen wordt er kort stil gestaan
bij wat ze gedaan en geleerd hebben. De deelname aan
en wordt verwerkt met andere ingrediënten, waarvan

deze lessen is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Dat wil

de productieprocessen net zo gevolgd worden. De

zeggen dat het besluit om deel te nemen regelmaat

sociale en economische aspecten komen hier samen.

vereist.

Dat roept vragen op bij leerlingen. Bijv. hoe kunnen wij
met de schaarse hulpbronnen van Namibië zoals water

De financiering van ons project, met name het gebouw,

en humusgrond omgaan? Hoe kunnen wij hulpbron-

is door de Mahle Stiftung, Software AG Stiftung en de

nen als zon en wind die in rijke mate voorhanden zijn

stad Schwäbisch Hall, mogelijk gemaakt.

zinvol inzetten? Voor onze leerlingen openen zich door

In de toekomst mogen wij rekenen op financiële onder-

het aanreiken van duurzame ideeën nieuwe gebieden

steuning van de Namibian Training Authority, maar toch

waarop zij zich kunnen gaan inzetten. Een volgende

blijven donaties ook in de toekomst noodzakelijk.

stap zou de samenwerking van ‘tuinders’ en ‘solartechnici’ kunnen zijn.

Erich Kunderer en Christian Bosse.

Wij willen met ons project eigen initiatief en maat-

code9250

schappelijk verantwoord ondernemen stimuleren. Samen met alle betrokkenen willen wij onderzoeken, welk
potentieel er in dit land is. Het gevoel daarvoor moet in
het praktische handelen zijn basis krijgen.
We hebben een aantal jaren besteed aan deze ontwikkeling op onze school. Wij menen nu een geschikte
vorm gevonden te hebben. Een leerlingenonderneming,
vanaf de zesde klas. Met alles wat daarbij hoort: het
de rOndbrief voorjaar 2016 23

spanje
Alicante

Na 30 jaar kleuterschool, is de Escuela

Waldorf Alicante begonnen met een basisschool, zodat
de kinderen het vrijeschoolonderwijs kunnen blijven vol-

bosnië

gen. Er was veel moed, enthousiasme en tijd nodig voordat we deze stap konden zetten. De in Spanje vereiste
infrastructuur voor een basisschool is zeer moeilijk te
realiseren als je, om te beginnen, niet beschikt over heel

De peuterklas in Sarajevo ‘Kolibica’

veel geld, en ten aanzien van de regelgeving hoef je
niet op flexibiliteit te rekenen. We moesten verschillende

oftewel Houten Hut is nu alweer een half jaar in bedrijf.

wegen bewandelen om aan de voorwaarden te voldoen,

Er zijn nog te weinig kindjes om financieel onafhan-

om een erkende

school te worden. Als onze lagere school

kelijk te zijn, maar langzaam komen er meer kindjes

een particuliere school is zonder overheidsfinanciering,

en gaat het wat beter. De genereuze steun van enkele

stelt dit ons in staat om veel eisen te omzeilen.

donateurs was dan ook zeer welkom. Daarmee kon

Escuela Waldorf Alicante huisvest momenteel de eerste,

men voor november en december de huur van het pand

tweede en derde klas. Omdat we moesten uitbreiden

betalen. De ouders zijn tevreden en raden de peuterklas

kochten we twee yurts om de tweede en derde klas te

aan bij anderen wat natuurlijk heel fijn is!

huisvesten. De aanschafkosten van deze yurts worden

Voor Enisa is het nog erg zwaar, omdat ze natuurlijk erg

geheel gedragen door ouders en vrienden van onze

lange dagen maakt. Naast het runnen van de peuter-

school. Dit is een niet geringe last! Om meer leerlingen

klas organiseert ze avonden waarbij men samenkomt

te kunnen huisvesten en om volgend jaar een vierde

met geïnteresseerden in de vrijeschoolpedagogiek. Op

klas te kunnen beginnen, zijn we op zoek naar

Facebook kan men het klasje vinden op ‘Waldorfski vrtic

€ 20.000 zodat we meer lesruimte kunnen creëren.

“Kolibica’ of zie de Facebook-pagina van IHF via www.

We zijn dankbaar voor iedere hulp die we kunnen

facebook.com/internationaalhulpfonds/

krijgen om dit project te realiseren. Met ons onderwijs
planten we een klein zaadje voor een betere wereld.

Liard Kranen

We zijn ervan overtuigd dat het vrijeschoolonderwijs
van onze kinderen creatieve wereldburgers maakt. We

Schenkingen zijn welkom op NL03 TRIO 0212

hebben uw hulp dringend nodig om deze kiem verder te

1950 50 m.v.v. code:50093302

laten groeien.
Met vriendelijke groet,
Isara Belinfante
Via Https://www.youtube.com/watch?v=kSpTsnSMaEE:
kunt u een video van onze school zien. Onze website
kunt u vinden op: http://waldorfalicante.com
Een donatie kunt u overmaken naar NL03TRIO
0212 1950 50 m.v.v code 40093235

24 de rOndbrief voorjaar 2016

Teken voor de Toekomst

Bijna nergens ter

betrokken mensen in het buitenland. Met de Solidari-

wereld bestaat voor vrijescholen de luxe van overheids-

teitsactie kunt u buitenlandse vrijescholen steunen door

subsidie zoals wij die kennen. Met de Solidariteitsactie

het schoolgeld te betalen voor kinderen van weliswaar

willen wij zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid

onvoldoende draagkrachtige, maar vaak erg gemo-

stellen om toch vrijeschool onderwijs te volgen. Deze

tiveerde ouders. Het geld gaat naar het kinderfonds

vorm van fondswerving blijkt heel positief te werken,

op de school. U kunt bij uw sponsoring aangeven van

omdat er een constante bron van inkomsten ontstaat

welke school u kinderen wilt sponsoren. Ook individuele

waardoor de leerkrachten, kinderen en ouders in de

peetschappen zijn mogelijk via dit Solidariteitsfonds. Zie

projecten zich gewaardeerd en erkend voelen door

daarvoor o. a. de kinderen hieronder.

solidariteitsactie

peetkinderen

Kinderen van de Creative Education Foundation Zanzibar
Najma Bakar
Mohamed Juma is dit
najaar acht geworden, ze zit sinds
januari in de tweede klas. Zij is erg
klein voor haar leeftijd en is een
van de kinderen die enorm gebaat
is bij het voedselprogramma van de
school. Ze komt uit een zeer arme
familie die leeft zonder water en
elektriciteit en waarvoor het voeden
van de monden iedere dag weer een

Ahmed Mohamed Yahya

Het eerste dat

uitdaging is. Najma is vindingrijk, enthousiast en vrolijk.

in gedachten komt als je aan Ahmed denkt, is voetbal.

Ze werkt hard en serieus en geniet van de schooldagen.

Hoewel een van de kleinste kinderen in school, is hij

Khadija Mwalim zit sinds

een zeer fanatieke en zeer getalenteerde voetballer. Hij
wordt opgevoed door zijn doofstomme moeder, die kort

januari in de tweede klas. Ze is al

na Ahmed’s geboorte door haar man verlaten is. Geluk-

bijna negen jaar en een van de

kig heeft hij goed leren spreken, door het spelen met de

oudste kinderen van de klas is. Als

buurkinderen. Hij is een zeer sociale en zelfverzekerde

oudste dochter van een alleen-

jongen, die het erg goed doet op school. Hij zit sinds

staande moeder, heeft zij al veel

januari in de tweede klas.

verantwoordelijkheden en taken.
Khadija is een heel lief, zachtaardig
meisje. Ze heeft haar aandacht bij
alles wat ze doet, wat resulteert in
mooie gebaren, kleurrijke schilderingen en precieze vormtekeningen.
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Batuli Shaaban
Rajab Omar zit in de

Feisal Abdi Mbarouk zit in de derde klas. Hij

tweede klas. Hoewel meestal

seffen hoe belangrijk het voor de ontwikkeling van haar

dromerig aanwezig tijdens de

kind is dat hij op tijd en dagelijks naar school komt. Met

les, is Batuli volledig wakker en

grote, vragende ogen neemt Feisal

in haar element als het op dan-

de wereld waar. Ondeugend als

sen en zingen, of een ritmische

hij zijn kan, zoekt hij nooit echt

oefening aankomt. Zij heeft al

de grenzen op. Hij is doorgaans

lange tijd gezondheidsklach-

oplettend en betrokken aanwezig

ten, die door haar ouders niet

in de lessen. Hij heeft een opval-

begrepen worden. Dankzij de

lend verfijnde manier van tekenen,

interventie van de school, lukt

met oog voor detail.

woont alleen met zijn moeder, die nauwelijks lijkt te be-

het nu beter haar gezond te houden en goed te laten
functioneren op school. Ze maakt graag grapjes en doet
enorm haar best om Engels te spreken!

Fatma Kheir Said zit
in de derde klas. Net zoals de

Pinehas is een bijzondere jongen. Toen hij drie

meeste families waarvan de

jaar geleden over de Waldorf School in Windhoek,

kinderen naar de CEF komen,

Namibië hoorde, wist hij zeker dat hij daar heen wilde.

is het ook voor Fatma`s familie

Dat betekent ‘s nachts om 03.00 uur opstaan om de bus

een grote uitdaging om te over-

van 05.00 uur te halen en om 07.00 uur op school aan

leven, in een huis zonder water

te komen. Omdat hij veel leerstof moest inhalen, had

en elektriciteit.

hij het als bedeesde en

Hoewel bescheiden en klein,

gevoelige jongen aan-

komt zij over als een geboren

vankelijk niet gemak-

leider. Zij is een zeer evenwich-

kelijk op school. Toch

tig meisje. Tijdens de lessen is ze zeer oplettend en

slaagde hij erin zich op

werkt ze nauwkeurig.

te werken zodat er geen

Sumaiya Mahmoud
Abass Omar is de

zorgen zijn of hij zijn
diploma wel kan halen.
Klein van stuk, speelt

grootste leerling uit de derde

hij graag de clown en

klas. De grenzen en de liefde

onderhoudt de klas

die thuis ontbreken zoekt en

met allerlei grappen en is hij sociaal goed geïntegreerd.

vindt Sumaiya volop op school.

Vorig jaar voerde zijn 9de klas de Lion King op. Daarin

De grootste prioriteit van de

speelde hij met veel bravoure een van de dragende

familie is eten op de plank

rollen. Hij hoopt dat iemand zijn moeder helpt met het

krijgen en er wordt dan ook

schoolgeld en hij zoekt ook een ‘pen friend’.

weinig omgekeken naar de acht
kinderen in Sumaiya`s familie.
Sumaiya geniet van tekenen en
dat kan ze dan ook erg goed, met prachtige, kleurrijke
tekeningen tot resultaat.
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Felix is net 5. Eerst was
hij het liefst in de buurt
is het gelukkigst als hij
samen met zijn vader op

hij zit in de zesde klas van

het land kan werken. Het

Rudolf Steiner School

is prachtig om te zien hoe

Mbagathi, Kenia en woont

hij sinds hij op Caracol zit,

intern. Zijn moeder is half

vriendschap weet te slui-

Masaai, zijn vader is van de Luhya stam, maar die heeft

ten met andere kinderen.

hij nooit gekend. Zijn moeder woont nu met haar drie

Hij vindt het ook heel leuk

kinderen in een tweekamerwoning met elektriciteit en

om muziekinstrumentjes

water. Ze verdient de kost met het maken van wasmid-

te maken. Cleo en Felix zijn dol op elkaar en spelen ook

delen. Richard is een charmante jongen, hij is welbe-

heel graag samen. Hun ouders steken veel tijd en ener-

spraakt en grappig. Hij houdt van koken en dansen.

gie in de school. Het gezin woont in een klein huisje op

solidariteitsactie

Richard Saidimu
Sanaipei is 12 jaar oud,

van volwassenen en hij

een mooi stuk grond waarop ze bd-groenten en fruit

Maya is 8 jaar en

telen en hun eigen olijfolie produceren.

zit op Oliveira, Escola
Livre do Algarve in
Portugal. Ze is verlegen
en speelt het liefst
een op een met een
leeftijdgenootje. Als je
haar vertrouwen weet
te winnen kan ze ineens heel moedig en spontaan reageren. Ze is graag buiten in de vrije natuur. Ze wil boerin
worden. Maya heeft een uitgesproken gevoel voor
schoonheid, houdt van gymnastiek en wil heel graag
leren paardrijden. Haar moeder geeft freelance Portugese les en haar vader is herder. Ze verdienen daarmee

Zeca is vier. Hij zit op Caracol ão Sol, Coimbra,

onvoldoende om het hele schoolgeld te kunnen betalen.

Portugal. Zeca houdt van trucks and tractors en van
graven en spitten, maar hij heeft ook en heel lieve en

Cleo en Felix zitten alle

zorgzame kant. Hij kan goed opschieten met de meeste
andere kinderen, maar hij vindt het soms nog moeilijk

twee op Caracol ão Sol, Coim-

om te delen. Zijn vader is boomkweker en zijn moeder

bra, Portugal. Cleo is een lief en

raakte haar baan kwijt toen haar baas plotseling

vriendelijk meisje dat graag met

overleed. Het gezin woont in een boerderij en kweekt

haar vriendinnetjes buitenspeelt.

bd-groenten. Het inkomen is ontoereikend om het hele

Ze vindt het heel leuk om te

schoolgeld te kunnen betalen.

koken met de planten die ze in de
tuin kan vinden. Ze kent dan ook
al heel veel namen van planten
en paddenstoelen.
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Margarida is vier en zit
op Infancia Viva, in Monte
Judeu, Portugal. Het is een
sterk en evenwichtig meisje.
Ze is grappig, gezond en
levenslustig. Ze tekent en
schildert graag en vindt het
leuk om in de tuin te helpen.
Ze zingt en danst dat het een lieve lust is en helpt graag
met koken en allerlei huishoudelijke karweitjes. Haar
alleenstaande moeder is vrijeschooljuffie en verdient

Joad is een peuter op de vrije peuter- en kleuterklas

daarmee te weinig om het hele schoolgeld te kunnen

in Ein Bustan, Israël. Joad is een makkelijk kind. Hij is

betalen.

intelligent en nieuwsgierig. Hij kan urenlang met een
bal of water spelen. Hij is altijd goedgemutst en heel
vrolijk. Hij komt uit een gezin met vier kinderen.
Zijn ouders hebben alle twee werk, maar verdienen
daarmee toch niet genoeg om het hele schoolgeld te
kunnen betalen.

Molly zit in
de kleuterklas van Oliveira, Escola Livre do Algarve

Maor is 5. Hij zit op de kleuterschool van Ein Bustan

in Portugal. Ze is de jongste van drie zusjes. Het is een

in Israël. Het is een schat van een jongen. Hij speelt

pienter en vrolijk meisje dat meertalig is opgevoed. Ze

graag met zijn vrienden en hij gaat graag op ontdek-

zingt de hele dag, en kan goed met andere kinderen

king uit. Hij houdt van fietsen, poedelen in het water,

opschieten. Ook helpt ze graag met allerlei karweitjes

van spelen met autootjes, maar ook van dansen, zingen

in en rond het huis. Haar alleenstaande moeder pro-

naar verhalen luisteren. Zijn alleenstaande moeder

beert als naaister rond te komen. Daarnaast maakt ze

werkt heel hard om haar twee kinderen te onderhouden

kunstzinnige voorwerpen van aangespoeld wrakhout.

en ze naar een vrijeschool te laten gaan. Wie helpt?

Het zou heel fijn zijn als iemand een deel van het
schoolgeld zou willen betalen.
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Kinderen van de Rudolf Steiner school Mbagathi - Nairobi

Myra Wanza Mwombe is 6 jaar, ze zit in
Kioko Mwanzia is in 2006 geboren, de precieze

de eerste klas. Myra is een gereserveerd, observerend
meisje. Ze speelt graag met blokken en vindt het heer-

datum is onbekend. Zijn familie hoort tot de Kamba

lijk op school. Thuis past ze op haar jongere broertje.

stam, Oost-Kenia. Omdat zijn vader in 2014 aan de

Ze loopt met haar oudere broer, die in de vijfde klas zit

drank raakte en gewelddadig werd is zijn moeder met

naar school. Haar vader was taalleraar, maar hij werd

de vier kinderen gevlucht en woont nu in bij de groot-

werkloos, toen het aantal leerlingen op de school waar

moeder in een hut zonder water of elektriciteit. Kioko’s

hij werkte daalde. Haar moeder werkte als receptionis-

moeder probeert als wasvrouw wat voor haar gezin te

te, maar zij verloor haar baan toen ze door een beroerte

verdienen. Kioko is een bescheiden en rustige jongen.

de macht over haar rechterhand kwijt raakte. De ouders

Hij houdt van rennen en voetballen. Thuis helpt hij met

proberen door allerlei baantjes geld voor het gezin van

water en brandhout halen. Hij zit nu in klas 4, hij vindt

drie kinderen te verdienen.

het heerlijk om op school te zitten.

Princess Diana
Adhiambo Atieno is 12 jaar, ze zit in
de zevende klas. Diana is
een joviaal en bescheiden
meisje. Ze is goed in wiskunde, al begrijpt ze het
niet altijd. Ze is heel gelukkig op school. Ze komt met
haar jongere broertje, die in de kleuterklas zit met de

Nzilani Mwanzia is het zusje van Kioko, ze is

bus naar school. Thuis helpt ze haar moeder met koken,
wassen en schoonmaken. Haar moeder is ongetrouwd,

geboren in 2007; Precieze datum is ook onbekend. Ze

ze heeft vijf kinderen en werkt als kapster. Het gezin

zit nu in de derde klas. Ze is een bescheiden en verlegen

woont in een tweekamerwoning met elektriciteit, maar

meisje. Ze houdt van spelletjes doen. Ze gaat graag

zonder water.

naar school. Thuis past ze op haar jongere zusje.
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Wat kunt u doen?

Donaties via IDEAL

•	U kunt donateur van het IHF worden voor een bedrag

tionaalhulpfonds.nl, klik op: Help mee, klik op: Giften

naar keuze. Per maand (minimaal 2.50 euro) of per

aan het IHF, dan kunt u uw bank kiezen en volgt het

jaar (minimaal 30 euro). U ontvangt dan twee maal

betaalmenu.

per jaar de rOndbrief.

donaties

•	U kunt een bijdrage storten voor een specifiek project
(o.v.v. de code).
•	Of voor de algemene middelen
•	U kunt denken aan een legaat ten behoeve van het
IHF.

Giften aftrekbaar

Ga naar www.interna-

Wist u dat uw giften vol-

ledig aftrekbaar zijn?. Het IHF heeft de ANBI status.

Contact

Het IHF is bereikbaar van maandag t/m

vrijdag van 09.00 - 17.00 uur. Bij geen gehoor kunt u de

• U kunt de Solidariteitsactie steunen door een bedrag

voicemail inspreken of een sms-bericht sturen. U wordt

te storten op onze rekening o.v.v. code 9370, Solida-

dan teruggebeld. Ook kunt u altijd mailen naar e: info@

riteitsactie. Dit geld gaat naar het kinderfonds van

internationaalhulpfonds.nl of secretaris@internatio-

de school van uw keuze. Hieraan is geen peetschap

naalhulpfonds.nl Kijk ook eens op onze website voor

verbonden.

meer informatie over ons en al de projecten die wij

• U kunt peet worden en - voor langere tijd - het

ondersteunen: www.internationaalhulpfonds.nl Onze

schoolgeld voor een kind betalen. U krijgt via het IHF

contactgegevens zijn:

de naam en een korte beschrijving van het kind met

Karin van Hulzen: secretaris@ internationaalhulpfonds.nl

een foto en eens per jaar een kort verslag van z’n

Annette van Soest, kantooradministratie IHF

ontwikkeling.

info@internationaalhulpfonds.nl

N.B.1: Omdat niet iedereen het volledige schoolgeld

06-26972310 b.g.g. 0492-322872

kan betalen (de bedragen liggen tussen € 25 en € 250

Meriam van Herpen, financiële administratie IHF

per maand) bestaat ook de mogelijkheid een peetschap

mevanherpen@hotmail.nl

met anderen te delen.

06-40062918 / 024-7851982

N.B.2: Voor scholen is het vaak heel moeilijk iemand

Postadres IHF:

vrij te maken die de administratie van de peetschappen

Guldenstraat 16, 6532 RL Nijmegen

bijhoudt. Wij hopen dat u er begrip voor hebt als de informatie over de kinderen eens niet zo vlot binnenkomt.

PR

N.B.3: Geef altijd duidelijk aan voor hoeveel jaar u een

groter publiek. Artikelen uit de rOndbrief mogen

peetschap wilt. In principe gaan we ervan uit dat u voor

worden gekopieerd onder vermelding van de bron en

langere tijd peet wordt. Stoppen met een peetschap kan

gebruikt worden bij acties, bijvoorbeeld ter gelegenheid

alleen door schriftelijke opzegging bij het secretariaat

van een jubileum of verjaardag. Ook kunnen artikelen,

van het IHF.

extra exemplaren van de rOndbrief en informatie- en

Help ons het IHF bekend te maken onder een

pr-materiaal, worden aangevraagd bij het secretariaat.
Hebt u over één van de mogelijkheden een vraag, neem
dan contact op met het secretariaat. Stuur de ingevulde

Contactpersoon op een vrijeschool

machtigingkaart in een gefrankeerde envelop naar:

Heel graag komen wij in contact met vrijeschoolouders

Internationaal Hulpfonds

of leraren die op ‘hun’ school de contactpersoon voor

Guldenstraat 16

ons kunnen zijn. Neem contact op met PR functionaris

6532 RL Nijmegen

Liard Kranen pr@internationaalhulpfonds.nl

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

Triodosbank : IBAN-code NL03 TRIO 0212 1950 50

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

ING bank: IBAN-code NL81.INGB 0003 8929 18

hulpfonds.nl

Kamer van Koophandel 30167248
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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 (het IHF jaarverslag vindt u op www.internationaalhulpfonds.nl)
 wil graag informatie ontvangen over een (deel-)peetschap
 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: ......................................………………………….……………………..…

Deze kaart in een gefrankeerde enveloppe sturen naar onderstaand adres.


Guldenstraat 16
6532 RL Nijmegen

Triodosbank IBAN code: NL03 TRIO 0212 1950 50
ING bank IBAN code: NL 81 INGB 0003 8929 18

