IHF omslag voorjaar 2009:IHF omslag v06

20-04-2009

15:34

Pagina 1

d e r çn d b r i e f
voorjaar 2009

Ruimte voor opmerkingen:
plak hier
een
postzegel

Herengracht 276
1016 BX Amsterdam

Internationaal Hulpfonds
Triodosbank: 21.21.95.050
Postbank: 38 92 918

ç
ç
ç
ç
ç

De peten van Rimanto

Nieuwe impulsen in India
Inkanyezi 21 jaar

Rozen, Bach en US-Aid voedselhulp
Traumateam in Gaza

IHF omslag voorjaar 2009:IHF omslag v06

20-04-2009

15:34

Colofon
de r çndbrief : voorjaar 2009

Pagina 3

In de r çndbrief 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 worden ondernomen om deze initiatieven te helpen maar ook van de ontwikkelingen
binnen de eigen organisatie.
Omdat de projecten niet of nauwelijks gesubsidieerd worden, hoopt het
Internationaal Hulpfonds uw interesse ervoor te wekken en doet het een
beroep op uw vrijgevigheid. Hun voortbestaan hangt in hoge mate af van
financiële steun uit het buitenland.
Artikelen uit de r çndbrief mogen worden gekopieerd onder vermelding
van de bron en gebruikt worden bij acties, bijv. ter gelegenheid van een
jubileum of verjaardag. Ook kunnen artikelen, extra exemplaren van de
r çndbrief en informatie- en pr-materiaal, worden aangevraagd bij het
secretariaat.
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Te koop bij het Internationaal Hulpfonds
POPPEN: BRUIN • WIT • GROOT • KLEIN

ENGELEN SCHILDERING

GEZINNETJES VOOR HET POPPENHUIS

Geïnspireerd op de ‘ongedrukte passage’ uit ‘Allgemeine Menschenkunde’
van Rudolf Steiner
Geschilderd door Catherine van Alphen

met opa en oma

ALLE FIGUREN VOOR DE KERSTSTAL
ALLERLEI VINGERPOPJES
Giften en de inkomstenbelasting: voor hetzelfde geld meer steun
Met uw giften levert u een zeer welkome bijdrage aan het werk van het
Internationaal Hulpfonds. Voor hetzelfde geld zou u het IHF nog beter
kunnen steunen. Met een notariële schenkingsakte wordt uw donatie volledig aftrekbaar voor de belasting. Zonder een dergelijke akte zijn giften
namelijk alleen aftrekbaar voor zover deze hoger zijn dan de drempel van
1% van uw inkomen. Voorwaarde is dat u vijf jaar lang een vast bedrag
aan het IHF schenkt. Uiteraard bepaalt u zelf de hoogte van dat bedrag.
De notariskosten kan het IHF voor z’n rekening nemen omdat met onze
notaris een gereduceerd tarief overeengekomen is.
Interesse? Neem contact op met het secretariaat.

Uw laatste wil: Wilt u de wereld iets goeds nalaten? Denk dan eens aan
het Internationaal Hulpfonds. Hebt u vragen over het beschrijven en vastleggen van een legaat, wilt u hulp hierbij of stelt u een gesprek over de
mogelijke bestemmingen van uw geld op prijs? Neem dan contact op met
het secretariaat.

Internationaal Hulpfonds

Herengracht 276
1016 BX Amsterdam
T: 06-26972310

KALIMBA'S EN ANDERE MUZIEKINSTRUMENTJES
KUNSTKAARTEN EN KERSTKAARTEN

Afdrukken van deze schildering
worden verkocht ten bate van studenten van het Centre for Creative
Education (CCE), een opleidingsinstituut voor vrijeschoolleerkrachten in
Kaapstad, Zuid-Afrika.

BOEK: VRIJESCHOOLPEDAGOGIE IN DE WERELD
Grootte
A2 formaat of A4 formaat
Prijs
€30 en €12,50 resp.
(excl. portokosten)
Code
99911
Bestellingen Internationaal Hulpfonds
Tel.
06 26972310
e-mail info@internationaalhulpfonds.nl
Voor een goede indruk van de schildering zie onze website
www.internationaalhulpfonds.nl

Overzicht van vrijescholen met prachtige foto's
(Engels of Duits)
Prijs € 16,20 (incl. porto binnen Nederland)
Te bestellen bij: Internationaal Hulpfonds,
Herengracht 276, 1016 BX Amsterdam
tel. 06-26972310
e-mail info@internationaalhulpfonds.nl
website www.internationaalhulpfonds.nl

F: 020-6274856
E: info@internationaalhulpfonds.nl

Machtigingskaart
Dhr./Mevr.
Adres
Postcode/Plaats

Triodosbank 21.21.95.050
Postbank 38 92 918
IBAN code: NL 33 PSTB 0003892918 Bic: PSTBNL 21

E-mail
Tel.

❏ machtigt het IHF af te schrijven van bank/girorekening:
❏ éénmalig ❏ per maand ❏ per kwartaal ❏ per half jaar
een bedrag van €
(minimaal € 10) voor

Kamer van Koophandel 30167248

foto voorkant: Hulp in de gazastrook: Door het poortje veilig in je eigen huis
foto achterkant: Mbagathischool in Nairobi: Hé broertje, wat zie je daar?

Euritmietjes en slofjes
Het kleuterschooltje La Casita de Juegos in Lima kunt u steunen door het kopen van euritmieschoentjes (€ 12 per paar) of
warme sloffen (€ 15 per paar). Het zijn zachtleren schoentjes
en sloffen van prima kwaliteit, verpakt in een stoffen zakje. Ze
zijn in diverse tinten leverbaar in de maten 28 t/m 45.
Voor een goede indruk zie: www.internationaalhulpfonds.nl

❏ per jaar

❏ een donateurschap (minimum bijdrage € 20 per jaar incl. de r çndbrief )
❏ een door het IHF te bepalen project
❏ voor project:
in (land):
code:
❏ het Solidariteitsfonds in
❏ een (deel-)peetschap in

(land/school)
(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 r çndbrief 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 een maand na afschrijving uw bank opdracht geven het bedrag terug te boeken op uw rekening.

Datum:

Handtekening:

✁

W: www.internationaalhulpfonds.nl
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Van de redactie

2008 in vogelvlucht
Kerncijfers
Interview

Wel en Wee

Artist in Residence in Gaia

Een rijzende ster: Ikwezi Lokusa
Nieuwe Impulsen in India

Bezoek aan Thanh Lan en Tho Trang
Gasten uit Jerevan

Rozen, Bach en US-Aid voedselhulp
Traumateam in Gaza
Aramitan

Casa Angela officieel erkend
Solidariteitsactie

Nét vandaag komt bijna de hele wereld in Den Haag bijeen voor
de Afghanistan Conferentie. Mondiale crises stapelen zich op:
voedselcrisis, aardbevingen, oorlogen, klimaatcrisis, financiële
crisis en de ene internationale top volgt op de andere. Vandaag
dan Afghanistan, donderdag de G20 top, vrijdag en zaterdag de
60 jaar Navo top en daarna wordt nog de EU top in Praag
gehouden.
Gelukkig lijkt het er steeds meer op dat we niet bij de pakken
neer zitten en zien we met name de financiële crisis ook als kans.
Een kans om het anders te doen, een kans om ons leven anders in
te richten, om te ‘consuminderen’, om duurzamer te leven, om te
zorgen voor beter onderwijs, om te komen tot een rechtvaardigere
verdeling van de rijkdom van de aarde.
In deze voorjaarseditie van de r çndbrief vindt u, behalve jaarverslag en kerncijfers, een interview over een peetschap voor een
kind in Kenia. De kunstenaar Ulric Roldanus vertelt iets over zijn
verblijf in Zuid-Afrika. Een oude bekende van het IHF, Claudia de
Raadt, doet verslag van wat ze zag in Ikwezi Lokusa. Er wordt een
beroep op u gedaan om voor de scholen Diksha en Prerana een
extra bijdrage te schenken voor de noodzakelijke nieuwbouw.
Architect Loes Kellendonk neemt u mee op haar reis langs twee
Vietnamese kleuterschooltjes. Twee gasten uit Armenië keken hun
ogen uit bij verschillende antroposofische instellingen in ons land.
Ook zijn er twee aangrijpende verhalen over hoe vrijeschoolpedagogie wordt ingezet tegen trauma’s die kinderen oplopen in
oorlogsgebieden zoals Georgië en Gaza.
U kunt lezen over de positieve hulp van de IDEM jongeren organisatie in Aramitan en Ikwezi Lokusa en op bladzijde 20 hoe het
Casa Angela de eerste geboortekliniek in Brazilië verging. De
korte berichten brengen u weer helemaal op de hoogte van het
wel en wee bij de projecten en bij de Solidariteitsactie staan zoals
altijd schatten van kinderen die graag naar de vrijeschool willen
blijven gaan. Een mogelijkheid om hun leven – én het uwe – te
veranderen. Grijp uw kans!
De tekst van Nelson Mandela die de 7e klas
van het Novalis College reciteerde (zie p. 11)
Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness, that most frightens us.
We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and
fabulous?
Actually, who are you not to be?
You are a child of God.
Your playing small doesn’t serve the world.
There’s nothing enlightened about shrinking so that other people won’t
feel insecure around you.
We are all meant to shine, as children do.
We are born to make manifest the glory of God that is within us.
It’s not just in some of us, it’s in everyone.
And as we let our own light shine, we unconsciously give other people
permission to do the same.
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2008 in vogelvlucht

bestuur

Jaarverslag

ç

Algemeen
In het afgelopen jaar steeg de nood in veel landen door de voedselcrisis en daarna ook nog door de wereldwijde economische
crisis. De aardbeving in China en de oorlog in Georgië vroegen
extra inspanningen. Het totaalbedrag aan schenkingen aan het
IHF was €186.579, helaas €59.097 lager dan in 2007.
Er kwamen 35 verzoeken tot ondersteuning binnen, waarvan wij
er 22 vanuit de vrije schenkingen konden toekennen. Van de overige aanvragen werd een deel doorgestuurd naar andere fondsen,
een deel werd afgewezen omdat er onvoldoende vrije middelen
waren of omdat ze niet aan onze voorwaarden of doelstelling voldeden. Naast de steun uit de vrije middelen konden we ook een
groot bedrag aan gerichte schenkingen overmaken naar de desbetreffende projecten. Meer en gedetailleerdere informatie hierover kunt u vinden in ons financiële jaarverslag dat ook op onze
website staat.
Door de peetschappen en de donaties voor het solidariteitsfonds
kregen 88 kinderen van minder draagkrachtige ouders de mogelijkheid een vrijeschool te bezoeken. Opnieuw schonk u gul voor
de actie van Lot Hooghiemstra t.b.v. de Lesedi-school, de Novalisschool in Eindhoven hield een geslaagde WOW-actie voor de
McGregor-school en de Kerstactie van de Antroposofische
Vereniging in Nederland bracht €13.000 op voor het Centre of
Creative Education in Kaapstad. Dit laatste bedrag zal in de jaarcijfers van 2009 terug te vinden zijn.

Bestuur
In de elf vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur
waren de belangrijkste zaken een diepgaande discussie over peetschappen en een besluit om intervisie te gaan hanteren voor de
verschillende werkterreinen. Ook zijn portefeuilles en procedures
geëvalueerd en er zijn richtlijnen opgesteld voor eventuele externe
fondsenwerving.
Er is opnieuw succes geboekt bij het vervullen van een aantal
vacatures. Martine Boermeester is sinds maart onze PR functionaris. Zij vervangt Gijs Langeslag - die zijn voorzitterschap wegens
privéomstandigheden tijdelijk heeft moeten staken - als voorzitter
van de vergaderingen. De andere voorzitterstaken zijn verdeeld.
Joke Doorschodt en Annie Hopster hebben na vele jaren afscheid
genomen van het IHF. Gooyke van der Schoot beheert nu de
gehele portefeuille Oost-Europa. Voor de secretarisfunctie leken
wij tot twee keer toe een geschikte kandidaat gevonden te
hebben, maar desondanks bleef deze functie in 2008 onbezet, net
als de portefeuilles Azië en West-Europa.
Chantal Bosch heeft projecten bezocht in Costa Rica, Annie
Hopster in Georgië, Rhea Vincent in India en Truus Warrink in
Tanzania. Er is een eerste aanzet om op alle Nederlandse vrijescholen een IHF-ambassadeur te werven.
Kantoor en Organisatie
Gelukkig heeft het IHF kantoor een nieuw en gastvrij onderdak
gevonden in het gebouw van de Iona Stichting. Deze overgang
heeft enkele problemen met de administratie en de telefonische
bereikbaarheid van het kantoor met zich mee gebracht. De volle4
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dige overdracht van de administratie kon pas aan het eind van
2008 tot stand komen. In principe is het IHF kantoor nu dagelijks
telefonisch bereikbaar. Sonja Bönisch en Christine Geertsema
werken ieder een halve dag per week voor het IHF en doen hun
best de administratie op orde te brengen.
Het briefpapier is aangepast aan de nieuwe situatie. De website is
m.b.v. Wilfried Nauta Webdesign volledig aangepast; de portefeuilles zijn geactualiseerd en de lay-out en kleuren zijn afgestemd op het foldermateriaal.
De oplage van de r çndbrief steeg naar 2000 exemplaren en
een actueel adressenbestand zal in het voorjaar van 2009 hopelijk
tot correcte bezorging leiden.
Jacques van den Boogaart heeft ook dit jaar zijn steentje bijgedragen aan onze organisatie.
Samenwerking met andere organisaties
Er is verder gewerkt aan samenwerking met de Nederlandse en
Europese antroposofische fondsen (ENDA). In het Nederlandse
Antroposofische Fondsen Overleg (NAFO) werd het samenwerkingsverband tussen de Stichting Helias, de Stichting ter
Bevordering van de Heilpedagogie, de Iona Stichting en het IHF
voortgezet. Gijs Langeslag en Annette van Soest namen in
Amsterdam deel aan de zgn. ENDA-meeting.
Gesprekken over een praktische samenwerking met de Iona
Stichting hebben hun beslag gekregen. Er is een begin van concrete samenwerking met de jongerenorganisatie IDEM.
Diverse fondsen, waaronder Velobeheer, de Stichting ATO en de
Elise Spykman Stichting, hebben enkele projecten van het IHF
gesteund.
Markten
Bep Janson werkt met hart en ziel aan het coördineren van onze
aanwezigheid op de diverse markten en bazaars. Zij wordt bijgestaan door anderen die de IHF-marktkraam bemensen, een
belangrijke rol voor het vergroten van de goodwill en de naamsbekendheid van het Internationaal Hulpfonds.
Ontwikkelingen in de projecten
De door de Nederlandse en Europese fondsen gesponsorde Dick
de Rooij heeft in 2008 zijn waardevolle werk als schoolbegeleider
voor de South African Federation for Waldorf Schools kunnen
voortzetten. Truus Warrink en Rolf Zeldenthuis hebben de leerkrachten van de Hekimaschool in Tanzania gecoacht en een kleuterleidster van deze school heeft een bezoek gebracht aan
Nederland.
Tot slot
Uiteraard zijn wij blij met de behaalde resultaten, maar het baart
ons zorgen dat het nog steeds moeilijk is voldoende IHF medewerkers te vinden.
Ook dit jaar gaat onze dankbaarheid uit naar onze vrienden van
het Heilpedagogisch Verbond voor het belangeloos ter beschikking stellen van de vergaderruimte, naar de Stichting Antropia

2008 in vogelvlucht
vervolg

Kerncijfers* 2008
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Totaal ontvangen schenkingen
Rente-inkomsten
Overige baten

Uitgaven

Overgemaakt naar projecten
waarvan naar:
Europa
Afrika
Azië & Pacific (incl. Kaukasus)
Latijns-Amerika
Solidariteitsfonds (peetschappen)**
Kosten organisatie

Dankzij uw giften hebben 55 projecten een bijdrage van het IHF kunnen ontvangen. Door deze hulp
hebben de mensen die aan deze projecten verbonden zijn zich gesteund gevoeld bij het verwerkelijken van een deel van hun idealen. In totaal is door
u €186.579 gedoneerd. Hartelijk dank hiervoor!

2008

2007

138.955
47.624
–––––––
186.579

180.220
65.456
–––––––
245.676

Zoals u ziet, hebben we binnen Europa betrekkelijk weinig ondersteuning geboden. Dit werd vooral veroorzaakt doordat de portefeuille Europa
lange tijd vacant geweest is.

2.909

1.346

0

0

De organisatiekosten waren in 2008 hoger dan in
2007. Met name de overgang van het secretariaat
naar Amsterdam heeft extra kosten met zich meegebracht. Hierdoor en vanwege de lagere inkomsten gedurende het afgelopen jaar, is het kostenpercentage gestegen naar 14,1%.

165.025

214.063

2.207
91.041
24.845
46.932
(42.978)

10.661
83.446
57.843
62.113
(38.938)

26.221

22.117

Inkomsten

Ontvangen gerichte schenkingen
Ontvangen vrije schenkingen

Het internationale samenwerkingsproject waarbij
Dick de Rooij de Federatie van Vrijescholen in
Zuid-Afrika begeleidt, kon het afgelopen jaar worden voortgezet. Over een periode van 2 jaar dragen andere fondsen €36.000 hieraan bij en het
IHF €12.000.
Ondanks de veel besproken recessie, hoop ik van
harte dat de mensen die bij de projecten betrokken zijn, ook in 2009 op uw steun mogen rekenen.
NICO GROOT,

*

Omwille van de leesbaarheid is

bestuur

Toelichting kerncijfers

PENNINGMEESTER

** De ontvangsten voor peetschap-

gekozen voor deze vorm van

pen staan tussen haakjes omdat

financiële verslaglegging. Wilt u

deze ook al opgenomen zijn in de

de jaarrekening toegestuurd krij-

bedragen per werelddeel.

gen, dan kunt u zich wenden tot
het secretariaat.

vervolg 2008 in vogelvlucht
voor de kantoorruimte die wij al die jaren voor een vriendenprijs
konden huren, en heel blij zijn wij dat de Iona Stichting ons vanaf
september kantoorruimte ter beschikking stelt en ook aan onze
kantoormedewerksters onderdak biedt.
Tot slot willen wij u van harte danken; u, onze trouwe donateurs
en ook alle anderen die ons werk op enigerlei wijze hebben
gesteund en mogelijk gemaakt. Uw bijdragen waren hartverwarmend.
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De peten van Rimanto
Aan het woord:

interview
interview

Het wordt steeds duidelijker hoe belangrijk het is

ç

dat kinderen die anders niet in staat zouden zijn

naar een vrijeschool te gaan, gesponsord worden.
Ondersteuning in de vorm van een peetschap

biedt zowel aan de school als aan het kind zekerheid en continuïteit. Johanna Priester en Lou de

Boer waren zo vriendelijk ons voor een interview
over hun peetschap in hun huis in Rotterdam te
ontvangen.

“Ons peetkind Rimanto is nu 12 jaar. We hebben haar nog nooit
in levende lijve gezien. Alle foto’s brieven en verslagen bewaren
we in een map, haar foto staat niet ergens in de kamer. Het sponsoren van een kind had voor ons ook anoniem mogen zijn. Pas als
we iets toegestuurd krijgen, meestal met de kerst, komt de
gedachte aan het peetschap boven en zijn we er actief mee bezig.
De nieuwsbrief van de school is altijd heel interessant om te
lezen.”
“Bij het aangaan van het peetschap is het niet ons streven
geweest om een speciaal kind uit te zoeken. We hebben het peetkind gekregen, net zoals je zelf kinderen krijgt en niet neemt. We
verwachten geen dankbaarheid van haar. Het is haar leven, zij
moet met haar schoolervaringen doen wat zij wil. Aan de andere
kant kunnen we ons op deze manier er wel een voorstelling van
maken voor wie we het doen en hoe Rimanto zich ontwikkelt.
Dit jaar hebben we ons er eindelijk toe gezet een foto van onszelf
te laten maken en hebben die met een briefje naar Rimanto
gestuurd. Daarop kregen we per kerende post een foto en een
briefje van haar en van Judith Brown, een van de leiders van de
school, terug.”
“Wij zijn in 2004 naar Kenia gegaan en hebben toen de
Mbagathischool bezocht. Lou was er het jaar ervoor al geweest.
De broer van Judith Brown, de vrouw die de Mbagathischool
mede heeft opgezet, had hem aangeraden de school eens te
bezoeken. Lou heeft gewoon een e-mail naar Nairobi gestuurd en

Rimanto 8 jaar oud

Rimanto 12 jaar

gevraagd of hij eens mocht komen kijken. Het jaar daarna zijn we
er samen heengegaan. Onze kleinzoon woont in Kenia en we
hoopten dat hij misschien naar de Mbagathischool zou gaan,
maar dat ging niet door en zo zijn we op het idee gekomen om
het voor een ander kind mogelijk te maken de school te bezoeken.”
“De school groeit en bloeit. Er zijn inmiddels 270 leerlingen, een
flink aantal daarvan is intern, net zoals ons peetkind. Alleen met
de grote vakantie gaan de meeste interne leerlingen naar huis.
Wij hebben echt ons hart verloren aan Mbagathi en voelen ons
verbonden met de school, waarvan we een heel positieve indruk
hebben. De school is prachtig gelegen aan de zuidkant van
Nairobi, het is een heerlijke plek voor kinderen, echt een paradijsje.”
“In Nairobi is er aan de andere kant van de stad nog een vrijeschool, maar daar weten we weinig vanaf.”
“We zijn in de buurt van Nairobi ook op een schooltje voor Masai
kinderen geweest dat met veel moeite in stand wordt gehouden.
Vier lokalen zonder ramen met bordverf op de muur bij wijze van
schoolbord. De reguliere scholen in Kenia zijn heel sterk op het
cognitieve gericht, met vier jaar moeten de kinderen al leren
lezen en sommetjes maken en krijgen ze huiswerk mee. Zodra wij
binnenkwamen, schoten de kinderen overeind en zaten alsof ze
een bezemsteel hadden ingeslikt. Alles wordt gekanaliseerd, alle
spontaniteit is weg, alleen de allerkleinste kinderen mochten ons
nog wel aanraken. Zo maar een vraag stellen is ondenkbaar; creativiteit en eigen initiatief is verdwenen.”
Als het om ontwikkelingshulp gaat, willen Lou als ex-leraar en
Johanna het liefst investeren in jonge mensen zodat zij door goed
onderwijs hun creativiteit en initiatiefkracht kunnen behouden en
ontwikkelen. “Daarom zijn we ook een peetschap aangegaan.
Met goed onderwijs geef je kinderen iets mee dat ze niet meer
kwijt raken en dat kan op den duur een genezend effect hebben.”
ANNETTE

EN

HEIDE

Zie p. 21 & 22 voor meer informatie over peetschappen
De Mbagathischool in Nairobi
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Vacatures

Het Internationaal Hulpfonds zoekt:

Secretaris

ç

N.B.: Adreswijziging
Het nieuwe adres van het IHF is sinds
september 2008:
Internationaal Hulpfonds,
Herengracht 276, 1016 BX
Amsterdam,
t 06 2697 2310.
Het IHF kantoor is iedere dag bereikbaar.
Voor dringende vragen kunt u bellen naar
0492-322872 en u kunt altijd mailen naar
info@internationaalhulpfonds.nl
Voor alle duidelijkheid en wellicht ten
overvloede:
Het IHF is en blijft een onafhankelijke en
zelfstandige stichting.
De adreswijziging houdt alleen in dat het
kantoor van het Internationaal Hulpfonds
een gastvrij onderkomen heeft gevonden
bij de Iona Stichting.

Betaalt u via Girotel?
Vermeld dan svp uw naam en adres zodat
wij u kunnen bedanken en de r çndbrief
toezenden.

wel
en wee
interview

Mededelingen

Het IHF wil graag in contact komen met iemand die als secretaris van het bestuur wil
helpen het hulpfonds verder uit te bouwen en vorm te geven.
Van de secretaris verwachten wij dat hij/zij:
• contacten kan leggen en onderhouden.
• de agenda en de verslaglegging van de vergaderingen verzorgt en het jaarverslag
schrijft
• de verantwoordelijkheid voor het secretariaat draagt en de secretariaatsmedewerk(st)er(s) aanstuurt
• het IHF met enthousiasme vertegenwoordigt
• ong. één dagdeel per 2 weken voor deze functie beschikbaar heeft.
Lijkt het u een uitdaging te functioneren binnen een groep enthousiaste vrijwilligers die
probeert de buitenlandse projecten zoveel mogelijk te ondersteunen? Neem dan contact op met onze voorzitter dhr. G. Langeslag: e gijs.langeslag@planet.nl; t 0618205978.

Portefeuillehouder Brazilië

De portefeuille Brazilië komt dit jaar vacant. Wij zoeken iemand die deze portefeuille
wil overnemen en beheren. Hebt u ong. één dagdeel per week beschikbaar en heeft u
belangstelling voor Brazilië, enige kennis van het vrijeschoolonderwijs en - naast Engels
- bij voorkeur een redelijke vaardigheid in het Portugees of Spaans? Neemt u dan contact op met Lotti Hesper, t 010-4525843; e lottihesper@internationaalhulpfonds.nl

Ambassadeurs

De opbrengst van de markten en de
omzet van de IHF-marktkraam hopen we
in het Herfstnummer van de r çndbrief
te kunnen publiceren. Door problemen
met de overgang van het systeem voor de
financiële administratie beschikken we op
dit moment helaas niet over gedetailleerde informatie.

die het IHF verder onder de aandacht willen brengen. Laat uw hart spreken en word
IHF-ambassadeur! Meer weten? Neem dan contact op met Martine Boermeester,
t 036-5316402; e m.boermeester1@chello.nl

Marktkraamhouders

voor vrijeschoolmarkten en bazaars. U kunt bellen naar Bep Janson 079-3164923 of
mailen naar info@internationaalhulpfonds.nl of bep.piso@planet.nl

Rimanto thuis met haar familie (pag. 6)
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dank u * terima kasih * köszi * tau * mahd-lobt * mila esker * hvala * grazzi
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“Beste mevrouw Warrink,
Van onze peuterleidster Alda van der Kruyff hoorden wij over de
Khanyisa School in Zuid-Afrika. Op de jaarmarkt van onze
school, Vrije School Peelland in Helmond, hebben de kinderen
zelfgemaakte spulletjes verkocht voor de ‘Tobiasschool’ in
Kaapstad. Wij, Floor Pieters en Leontien van Enckevort, werden
na de jaarmarkt door Alda in de gelegenheid gesteld om kaboutertjes aan de peuterouders te verkopen en willen een deel van
de opbrengst aan het Hulpfonds schenken t.b.v. de Khanyisa
School. We maken € 50 over voor dit project.
Met vriendelijke groeten,”
FLOOR EN LEONTIEN

In het herfstnummer van de r çndbrief stond een oproep voor
steun aan de Lesedi-School in Zuid-Afrika. Ook nu is er met
gulle hand geschonken en is het fantastische bedrag van € 9000
binnengekomen. Veel dank aan alle trouwe maandelijkse
schenkers en voor alle (soms erg grote) eenmalige bijdragen.

Nick uit de tweede klas heeft met
auto’s poetsen en andere kinderen
enthousiast maken € 125 opgehaald
voor het weeskinderenproject van de
Hekima Waldorf School in Tanzania!
Een fantastische prestatie!

“Juni vorig jaar liet ik u weten dat ik iets zou willen doen voor
een school in Zuid-Afrika. U gaf mij het adres van Katleen
Verschoore van de McGregor Waldorf School. Ondertussen is
er heel wat gebeurd.
Ik heb voor de kleuterschool 3 zonnekindpoppen gemaakt die
familie / vrienden van Katleen zullen meenemen naar Zuid-Afrika.
In de Wilrijkse Steinerschool heb ik een stand gehad om wenskaarten te verkopen van de middelbareschoolleerlingen van de
McGregor school. Samen met bic ballpoints die ik gevilt had én
een collectebus die ik er neergezet had, kan er nu € 410 naar de
school worden overgemaakt.”
LIEF TEUNEN-DE PELSENEER

Op de Haagse Vrije School mochten de leerkrachten kiezen
tussen een kerstpakket en een schenking aan Lesedi en van de
bazaaropbrengst werd liefst € 1000 overgemaakt. De LesediSchool krijgt gelukkig weer subsidie, al blijkt dat telkens
opnieuw toch onzeker te zijn. In elk geval groeit de school en op
het eindejaarsfeest in december was er een grote bijeenkomst
met zang en toneel en meer belangstellenden dan ooit. De school
leeft en groeit, mede dankzij uw steun!
LOT HOOGHIEMSTRA

De poppen

De Kerstactie van de AViN voor de bibliotheek van het Centre
for Creative Education (CCE) in Kaapstad, Zuid-Afrika heeft
€ 13.000 opgebracht. Onze hartelijke dank aan alle gulle kerstgevers.

Lesedi groeit
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Het lerarencollege van Vrijeschool Valentijn in Harderwijk
heeft ervoor gekozen om het geld voor de kerstpakketten ad
€ 750 over te maken voor de Hermanus Waldorf School in ZuidAfrika. Een hartverwarmend gebaar.

Continenten in het kort

ç

“Op 22 januari 2009 was het precies
vijftig jaar geleden dat Lyda and Rupert
Bräunlich de garage van hun huis in
Pilands, Kaapstad, open stelden om de
eerste kinderen voor de Waldorfkleuterschool te verwelkomen. Sindsdien is er
veel gebeurd. Meer dan twintig scholen
zijn er sinds die dag ontstaan in Egypte,
Sierra Leone, Kenia, Tanzania, Namibië and
Zuid-Afrika, evenals het Centre for
Creative Education, de Educare beweging en een heel stel andere daaraan
gelieerde initiatieven. Duizenden kinderen
van allerlei achtergronden hebben sindsdien vrijeschoolonderwijs genoten. We
hopen dit jubileum feestelijk te kunnen
vieren.”
Een feestelijke gelegenheid: de nieuwe
kinderen van de 1e klas van de McGregor
Waldorf School in McGregor, ZuidAfrika, worden ontvangen. Ook Mary, de
dochter van Kathleen Verschoor, ging
naar de eerste klas.

Op weg naar de eerste klas

Peta Spierings stuurde ons het volgende
bericht van de Hekima Waldorf School in
Dar es Salaam, Tanzania:
“As some of you already knew, Richard
Nyaulawa had been having treatment for
cancer since March of this year. He seemed
to be winning until he returned from his
second visit to India for treatment ten days
ago. From then on his condition gradually
deteriorated. He died at 03.00 o’clock early
on Sunday morning the 9th November. The
funeral will be on Thursday of this week in
Mbeya which was his home and his constituency. Here at school we shall miss
him badly. There is no other single person

who

De eerste steen

who has done so much for Hekima as he
has done since he co-founded the school
in 1997 and I shall miss a much loved and
respected friend.
With greetings to you all.”

“November 29th, 2008, Goba,Tanzania.
Saturday morning. Some 80 people have
gathered to start the building of a
school together. They are parents and
pupils, teachers, staff and ex-pupils, all of
the Hekima Waldorf School; there are
future neighbours and of course officials
and press. The day before, there have been
tropical rains and the morning started with
more rain. At some places the roads are
flooded and there are traffic jams. Yet the
parole for the day is: ‘We shall proceed as
planned!’ By eleven the rain stops and the
day turns into a pleasant one.The brick
making is fun but not as easy as it seems!
These bricks will be used for the inner
walls of the school.
During the official part there are a few
speeches. The first speaker is Richard
Mandara, the chairman of the Trustees. He
talks about the values of the Hekima
School and of Waldorf education. He
thanks Peta Spierings for all her efforts,
which are fundamental in the existence of
the school and the foundation of a new
building. He also asks for one minute of
silence in honour of Richard Nyaulawa,
one of the founders of the school, who has
died just a few weeks earlier. Then Tirio
Manga, chairman of the board and one of
the architects of the new building, takes
the mike. He talks about the plan for the
new school, and about the planned buil-

wel en wee

Afrika

ding process. After him MP Keenja speaks
and he plants a tree. He shows great interest in Waldorf education and promises to
help the school where he can. The press
takes pictures and writes an article to
appear in the Majira newspaper. Also there
is a short item on the radio that Saturday.”
JEROEN VAN LAAR
“Van U-sa van de Tridhaksaschool in
Bangkok ontving ik een nieuwjaarswens
die ik je graag doorstuur. De wensen zijn
om en om in het Thais en Engels geschreven op een ondergrond van een deel van
een muurschildering die Paul van Meurs
daar gemaakt heeft. Ze boffen maar dat
iemand zijn talenten daar ook op deze
manier cadeau doet naast al het inhoudelijke werk.”
GERDA DE JONGE
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Continenten in het kort

Acties

Azië

Sponsorloterij
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Er zijn plannen voor een vrijeschool in Jakarta, Indonesië. Via Emeline Claassen ontvingen wij een foto van de groep mensen die bijeenkomsten houdt ter voorbereiding van
deze school.

Het voorbereidingsteam

Dankzij de schenkingen van het IHF en de Iona Stichting zal het ook in mei 2009 mogelijk
zijn om voor de 8e keer in Bangkok,Thailand, de Asian Teachers’ Training (ATT) te
geven. Paul van Meurs, Gea Weeren, Annechien Wijnbergh, Adri van der Palen en Venus
van Asperen zullen met ruim honderd leerkrachten uit heel Azië werken aan het vrijeschoolleerplan. Ook deze keer zal de conferentie plaatsvinden op het Ratchasuda College
van de Mahidol Universiteit waaraan een aantal doveninstituten verbonden is.
Het hoofdthema is dit jaar hoofdstuk 1 van ‘Allgemeine Menschenkunde’ van Rudolf
Steiner, waarin de ritmische processen tussen de polariteiten van in- en uitademen, waken
en slapen, de basis vormen van het leerproces.
GERDA DE JONGE

U kunt zich opgeven voor de sponsorloterij en zo het Internationaal Hulpfonds
steunen. Naast het donateurschap en de
schenkingen die het IHF ontvangt, bieden
de sponsorloten een vaste bron van
inkomsten en dus meer zekerheid en continuïteit voor het werk van het Internationaal Hulpfonds.
Hoe werkt het?
U koopt één of meer loten t.b.v. het
Internationaal Hulpfonds (nummer:
142338). Een lot kost € 8,50. De helft
hiervan gaat naar het IHF. Per jaar zijn er
13 trekkingen. Met de loten maakt u
wekelijks kans op de hoofdprijs van
€ 100.000. Wie een lot neemt, speelt mee
tot wederopzegging. Opzeggen kan schriftelijk en op elk gewenst moment bij de
loterij.
Voor deelname, bel 0900-300 1400
(20 cpm), kijk op www.sponsorloterij.nl of
bel ons, dan sturen wij u een folder met
een bon waarmee u zich kunt opgeven.
Wij wensen u veel succes!

Te bestellen:

Zuid-Amerika

Het bestuur van de Associação Pedagógica
Aitiara in Botocatú, Brazilië, doet een
dringend beroep op u! Zij willen heel graag ook
de kinderen uit niet-bemiddelde families op
school aannemen en op school kunnen houden,
maar kunnen dat niet zonder hulp uit de rijke
landen. Alstublieft, ga een peetschap aan,
stort in het Solidariteitsfonds van de school (zie
p. 21 & 22) of doe een eenmalige schenking.
Uw bijdragen zijn nodig en meer dan welkom
o.v.v. code 9273.

ENGELEN SCHILDERING

Geïnspireerd op de ‘ongedrukte passage’ uit
‘Allgemeine Menschenkunde’ van Rudolf Steiner
Geschilderd door Catherine van Alphen
Afdrukken van deze schildering worden
verkocht ten bate van studenten van het Centre
for Creative Education (CCE), een opleidingsinstituut voor vrijeschoolleerkrachten in
Kaapstad, Zuid-Afrika.
Grootte
Prijs
Code
Bestellingen
Tel.
e-mail

A2 formaat of A4 formaat
€30 en €12,50 resp. (excl. portokosten)
99911
Internationaal Hulpfonds
06 26972310
info@internationaalhulpfonds.nl

Voor een goede indruk van de schildering zie onze website
www.internationaalhulpfonds.nl
De Aitiaraschool
10
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Sinds een aantal jaren is het Novalis
College in Eindhoven met grote inzet
bezig voor de WOW-initiatieven. In 2006
en 2007 hebben leraren en leerlingen geld
ingezameld voor de opvang van weeskinderen uit het oorlogsgebied Tsjetsjenië
die opgevangen worden door mensen in
Grozny (Tsjetsjenië) en Kaunas (Litouwen).
Dat hebben onze leerlingen met een groot
hart voor de weeskinderen voor elkaar
gekregen. Tijdens de evaluatie bleek dat
de school liever een project wilden kiezen
dat meer aansluit bij de leefwereld van
vrijeschoolleerlingen tussen 12 en 19 jaar
en ook directer beleefbaar voor leraren,
ouders en leerlingen. Wij wilden in ons
schoolgebouw mensen kunnen uitnodigen
die nauw bij het project waarvoor we ons
wilden inzetten, betrokken waren. Via Gijs
Langeslag en Truus Warrink van het
Internationaal Hulpfonds werd ons
geadviseerd om contact op te nemen met
de McGregor Waldorf School in ZuidAfrika, die het meest aan onze profielschets beantwoordde die wij ondertussen
gemaakt hadden.
Op Michaelsdag (29 september 2008)
nodigden wij daarom twee leerkrachten
uit die met een fotoshow de McGregorschool aan onze leerlingen presenteerden.
Na deze informatiesessie gingen de leerlingen samen aan de slag. Als actiedag
hadden we de vrijdag vóór de herfstvakantie uitgezocht. De school had voor alle
leerlingen een vergunning van de gemeente. Wij mochten in de binnenstad en in de
verschillende wijken van Eindhoven actie

Appels voor het nieuwe internaat

voeren om geld bij elkaar te krijgen voor
McGregor.
De 7e klassers hielden actie in het schoolgebouw en hadden hiervoor ouders, familie, buren, etc. uitgenodigd. De leerlingen
van de 8e klassen waren vooral actief in
het Winkelcentrum Woensel waar ze
gebak en sieraden verkochten en o.a.
dansten en éénwieler acts deden voor
het goede doel. De leerlingen van de
hogere klassen waren in het stadscentrum
bezig met muziek en levende standbeelden. Sommigen gingen ook klussen bij
familie, er was een sponsortocht georganiseerd voor de vrijeschoolonderbouw,
een groep leerlingen ging - per kilometer
gesponsord - zwemmen, er werden thuis
flessen opgehaald; het statiegeld kwam
McGregor ten goede, kortom er was van
alles bedacht om geld bij elkaar te
brengen.
Het was een mooie zonnige dag en de
stemming was heel goed toen de leerlingen rond half drie weer op school verschenen. In de hal was een bord opgehangen
waarop het voorlopige bedrag genoteerd
werd. Dat groeide met de minuut. Na de
herfstvakantie kwamen nog wat achterstallige betalingen binnen; het bijeengebrachte bedrag van € 4730,33 werd
spoedig naar het IHF overgemaakt.

Levende beelden

De hele actie werd tot een punt gebracht
tijdens de Kerstviering: we hadden de
collega’s van McGregor verzocht om
foto’s te sturen. Wij wilden dat onze
schoolgemeenschap bij de gezamenlijke
viering zou kunnen zien en horen wat er
met het geld gedaan zou worden. Er
kwam een fotoreportage en als extra
cadeau kregen wij een Kerstverhaal
uit Lesotho. Dat werd bij de viering verteld. Klas 7 reciteerde bij die gelegenheid
een deel van de inauguratietoespraak
van Nelson Mandela (zie p. 3). Op die
manier werd de verbinding met de ZuidAfrikaanse McGregorschool eens te meer
voelbaar.
FRANCIS VAN MARIS, LEERKRACHT
NOVALIS COLLEGE

wel en wee

WOW-actie Novalis College
Eindhoven brengt € 4730,33
op

Een reactie vanuit Mc Gregor,
Zuid-Afrika:
Hier op school waren we allemaal zo
onder de indruk van het resultaat, dat
prompt besloten werd een grote
bedankkaart te maken die door leerkrachten en leerlingen werd ondertekend
en opgestuurd. We danken de leerlingen
voor hun inzet en hopen dat door deze
verbinding tussen onze scholen een
hechte band kan groeien zodat de
jongeren van beide zijden van de wereld
ook echt iets van elkaar kunnen leren en
iets voor elkaar kunnen betekenen.
KATLEEN VERSCHOORE

Laatste nieuws

Truus Warrink, onze portefeuillehouder
voor Afrika, is net terug van werkbezoeken in Kenia en Tanzania.
Haar reisverslag kunt u lezen op
www.internationaalhulpfonds.nl
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Artist in Residence in Gaia
Zuid-Afrika

Afrika

De kunstenaar Ulric Roldanus deed vorig jaar mee

ç

aan het programma Artist in Residence in

Kaapstad. Dat betekende dat het hele gezin een
trimester bij Kaapstad verbleef en hun dochter

Barbora er naar de Gaia Waldorfschool ging. De
school is sinds 1998 gevestigd in Oude Molen
Farm Village bij Kaapstad en is een levendig

onderdeel van de ‘Village’ waar biologische land-

bouw bedreven wordt en kunstenaars workshops
organiseren.

Vanwege het programma ‘Artist in Residence’ in Kaapstad, kregen
we als gezin de kans om drie maanden lang deel te nemen aan
het leven hier. Een van de spannendste en leukste ervaringen was
zeker het verblijf van onze dochter Barbora (9) als gastleerling
aan de Gaia Waldorfschool.
In Nederland gaan onze kinderen met veel plezier naar Vrije
School Parcival in Amstelveen. Wij hoopten dan ook dat de overgang naar een ander land voor hen makkelijker zou gaan binnen
een vertrouwd onderwijssysteem. Een waar wij als ouders bovendien volkomen achter staan. Toch waren we verrast dat ze hier
aan de andere kant van de wereld precies hetzelfde onderwijssysteem hanteren als bij ons: periode-onderwijs met dezelfde
thema’s en opbouw als in Amstelveen. Net zoals de jaarmarkten,
getuigschriften, ouderparticipatie, etc.
Met een leuke klas en een lieve juf voelde Barbora zich al snel op
haar gemak en zij is hier twee maanden met heel veel plezier
naar school gegaan en zelfs met de klas drie dagen op kamp
geweest.

“Ik was heel blij dat ik meteen de eerste dag op de Gaiaschool
heel veel vriendinnen kreeg en dat daar zulke aardige mensen
waren. De school lijkt een beetje op mijn school in Nederland.
Ze hebben dezelfde spreuken, maar de klassen zijn kleiner en
iedereen gelooft in God.
De lessen in het Engels zijn niet moeilijk, ze zijn namelijk heel
leuk. De juffen verzinnen hier leukere dingen, zoals zwemmen,
tuinieren, Xhosa, Afrikaans, koken en op kamp gaan.
Ik vind het jammer dat ik nu van de Gaia Waldorfschool weg
moet.”
BARBORA

Muurschildering

van vrijeschoolonderwijs verstoken blijven, komt de school op ons
totaal niet elitair over en lijkt ze juist een goede afspiegeling van
de bevolking te geven.
Het speet ons wel dat voor onze zoon Aron (4) geen plek op deze
school gevonden kon worden en wij hem elders moesten onderbrengen. We hebben uiteindelijk een plaatsje voor hem gevonden
op de opvang van de universiteit. Daar waren ze heel vriendelijk
en erg gemakkelijk met een tijdelijke plaatsing en hadden geen
probleem met de anderstaligheid van Aron.
Samen met Barbora heb ik twee weken lang met het openbaar
vervoer gereisd. Op zich ging dat best maar vanwege de slechte
aansluitingen kostte het teveel tijd. Vooral omdat Aron naar de
‘UCT daycare’ gebracht moest worden, hebben we uiteindelijk een
heel goedkoop autootje gehuurd.
Mijn eigen kunstproject gaf me aan het eind nog de ruimte en de
financiële ondersteuning voor een project in Oude Molen Farm
Village zelf. Mijn keuze was snel gemaakt. Samen met alle klassen
en leraren van de Gaiaschool heb ik een muurschildering gemaakt
op de buitenmuur van de speelplaats. Nu kan iedereen van veraf
al zien wat voor levendige en creatieve school dit is. Deze schildering is voor ons ook letterlijk het beeld dat we hier iets moois
achterlaten op een plek waaraan we in korte tijd zeer gehecht zijn
geraakt.
ULRIC ROLDANUS

De Gaiaschool is heel erg blij met uw bijdrage o.v.v. code 9227.
Ook kunt u de school steunen via het Solidariteitsfonds of met
een peetschap (zie blz. 21 en 22).

Een aantal dingen is hier uiteraard anders. De Gaiaschool ligt in
een prachtig stukje vrije natuur midden in de stad. Er is ruimte
voor eigen tuintjes en een zwembad waar de kinderen zwemles
krijgen. Ook vakken als Afrikaans en Xhosa zijn specifiek voor
deze streek. Het grootste verschil is natuurlijk dat deze vorm van
onderwijs hier niet door de staat gesubsidieerd wordt en dus de
motivatie van ouders om hun kinderen hier naar toe te sturen des
te groter moet zijn.
En hoewel er daardoor natuurlijk wel degelijk heel wat kinderen
Gaia’s naschoolse opvang
12
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Een rijzende ster: Ikwesi Lokusa
Zuid-Afrika

ç

bezocht daar op verzoek van Truus Warrink ook
Ikwesi Lokusa, het Educare Centre in aanbouw

van Zoleka, waar de jongerenorganisatie IDEM

vorig jaar hielp bij de bouw. Hieronder twee korte
verslagen.

Een bezoek
Van 10 tot 25 november 2008
was ik in Kaapstad ter ere van
de 80ste verjaardag van Batya
Daitz. Zij is docent aan het
Centre for Creative Education
in Kaapstad. Nog steeds vitaal
en vol energie geeft zij iedere
Zoleka en de conciërge
ochtend les aan jonge studenten, vogels van diverse
pluimage, die leraar willen
worden. Doordat ik 13 jaar
voor het Internationaal
Hulpfonds de portefeuille
Afrika heb beheerd en regelmatig de scholen heb
Het Ecobeam systeem
bezocht, was het heel fijn
zoveel oude bekenden weer
te zien. Ik heb ook een
bezoek gebracht aan de
nieuwe peuter/kleuterschool
van Zoleka: Ikwezi Lokusa
Educare Centre. Trots liet
Zoleka het nieuwe gebouw
De jonge bouwers
zien; rondom het terrein een
hoog ijzeren hek om diefstal van bouwmaterialen te voorkomen.
De container die straks gebruikt wordt om tuingereedschap en
speelmateriaal op te bergen, dient nu nog als woning voor de
opzichter, haar neef, die later conciërge zal zijn. In augustus 2008
hebben vrijwilligers van jongerenorganisatie IDEM hier flink de
handen uit de mouwen gestoken. De groep woonde in het huis
van Zoleka. Het is me een raadsel hoe ze dat gedaan hebben,
want zo groot is het niet. Zoleka moest lachen toen ik mijn verbazing hierover uitsprak. “Het ging heel goed”, zei ze. “Ze deden
hun boodschappen in de township en kookten zelf. In het weekend maakten ze uitstapjes met het hier gebruikelijke openbaar
vervoer, de minibusjes. Op straat hadden ze leuk contact met de
jongeren uit de buurt. Ik denk dat deze jonge mensen uit Europa
dit bezoek aan Zuid-Afrika nooit zullen vergeten.”
Zoleka vertelde me dat de elektriciteit en waterleiding nog
moesten worden aangelegd en de wc’s en keuken ingericht, waarvoor nog € 5000 nodig is. Ook wordt er een groentetuin aangelegd om groenten uit eigen tuin te kunnen eten. De onderwijsinspectie is komen kijken en als de laatste voorzieningen er zijn,

Speeltoestel voor het schooltje

afrika

Claudia de Raadt was in 2008 in Zuid-Afrika en

Claudia bij Ikwesi Lokusa

zal het schooltje officieel erkend worden. Dit is belangrijk om voor
subsidie in aanmerking te komen.
CLAUDIA DE RAADT
Werken aan een project
Al in het jaar 2000 probeerde Zoleka Khutshwa een terrein van de
gemeente te bemachtigen om een modern schoolproject voor de
kinderen in haar township te beginnen. Toen het terrein er was,
schonk het Internationaal Hulpfonds geld voor het onderkomen van
de conciërge en voor het schoonmaken van het terrein. De Japanse
organisatie People’s Educational Fund gaf het benodigde geld voor
een hek en andere sponsors schonken het bedrag om de tweede
bouwfase te realiseren. IDEM werd gevraagd het resterende bedrag
bij elkaar te brengen. Dat is gelukt door op veel bazaars, kerstmarkten en vlooienmarkten aanwezig te zijn en door het organiseren
van andere activiteiten zoals benefietconcerten.
Van 2 tot 23 augustus 2008 waren wij, dertien jongeren uit
Duitsland en Zwitserland, in Tomba Village, een township in
Kaapstad om Zoleka te helpen met de bouw van haar Educare
Centre. Drie weken waarin we met de meegebrachte € 6000 erin
zijn geslaagd de ruwbouw van twee klaslokalen te realiseren volgens het ecobeam systeem. Dit is een snel en relatief eenvoudig
toe te passen bouwsysteem waarbij een licht houten frame gevuld
en versterkt wordt met zakken zand. Ook verplaatsten wij het
onderkomen van de conciërge, deelden het terrein in en legden
een groente- en kruidentuin aan. We plantten bomen en struiken,
richtten een speelplaats in compleet met toestellen en zandbak,
groeven de fundering voor het toekomstige kantoor- en keukengebouw uit en hielpen bij het plannen van een feestelijke opening.
Het wachten is nu op de goedkeuring door de autoriteiten. Pas
dan kan het nieuwe gebouw daadwerkelijk door de kinderen
betrokken worden.
Iedereen die zijn steentje aan dit project heeft bijgedragen willen
we van harte bedanken. In 2009 zal IDEM nog een bijdrage
leveren aan de voortgang van het project voor de jongste
kinderen. Vanaf 2010 hopen we te beginnen met de lokalen voor
de lagere school.
IDEM
Wilt u het Ikwezi Lokusa Educare Centre helpen dan kunt u
een gift schenken onder vermelding van code 9229, Ikwezi
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Nieuwe impulsen in Hyderabad
India

azië

Er zijn vier vrijescholen in Hyderabad. Drie ervan

ç

zijn voortgekomen uit initiatieven die ontstonden
na een zomercursus die in 1996 door Margaretha

en Alexandra Buijsman werd gegeven. De oudste,
Sloka, werd in 1997 gesticht en jarenlang, telkens
voor een half jaar, begeleid door Tine Bruinsma.

Toen de school vijf jaar later vol was, werd Prerana
opgericht en in 2003 Abhaya. De Diksha Waldorf-

school werd in 2001 begonnen door een paar zussen die in hun zoektocht naar goed onderwijs per
toeval het vrijescholonderwijs ontdekten.

De tuin moet netjes bijgehouden

Na vele jaren is Miriam Haenen, die destijds betrokken was bij de
oprichting van de eerste vrijescholen in Hyderabad, weer in India.
Met verve en vol enthousiasme is ze bezig de kleuterschoolafdelingen nieuw leven in te blazen. Zij helpt de leerkrachten bij het ontwikkelen van meer expertise op het gebied van de Waldorf kleuterpedagogie. Dat kunnen de scholen daar goed gebruiken. Behalve
de ervaren kleuterleidsters in deze vier scholen, zijn er heel wat
nieuwe leidsters die amper een basisopleiding hebben, laat staan
een vrijeschoolopleiding. Speciaal voor hen is de coaching en
begeleiding door Miriam heel belangrijk.
Als portefeuillehouder van India ben ik daarom heel blij met
Miriams bereidheid drie jaar in Hyderabad te blijven om er een
echte driejarige vrijeschool kleuteropleiding te verzorgen. De opleiding bestaat uit wekelijks overleg, maandelijkse lesweekends en
individuele coaching en begeleiding. Van de schoolhoofden in
Hyderabad krijg ik zeer positieve reacties en dat is op dit moment
wel prettig want alle vier de scholen maken momenteel een hectische tijd door. Zoals ik al in een vorige editie van de r çndbrief
heb vermeld, staan ze namelijk alle vier op het punt te verhuizen.
En een school verhuizen…!? Je kunt je wel voorstellen dat dat
veel voeten in de aarde heeft in zo’n miljoenenstad als Hyderabad.
Aangezien de vier Waldorfscholen zich in het centrum van de stad
bevinden - voor zover je kunt spreken van een centrum in zo’n

gigantische metropool - en de gebouwen en de grond er onbetaalbaar zijn, zien zij zich alle vier genoodzaakt naar de ‘suburbs’ of
zelfs naar de buitengebieden van de stad te vertrekken.
Soms is dat maar liefst 20 kilometer verderop. Hierdoor is er veel
meer georganiseerd vervoer naar de scholen nodig. Sommige
ouders en kinderen haken af; sommige leerkrachten zien de lange
reistijden (20 kilometer kan héééééél lang duren in een 20 kilometer lange file) niet zitten en natuurlijk moet ook nog alle huisraad
en schoolmeubilair verhuisd worden. Maar zover is het helaas nog
niet. India is een land van de ‘red tape’: eindeloze bureaucratie.
Twee scholen, te weten Prerana en Diksha, hebben het op dit
moment zeer moeilijk met ‘government approval’, hypotheken,
bouwvergunningen, etc.
In zo’n situatie is het bezoek van Miriam een kostbaar geschenk:
samen bezig zijn met inhoudelijke zaken, met antroposofie, met de
kinderen, met de kern van de school. Toen ik de scholen bezocht,
heb ik ervaren hoezeer de antroposofie in de scholen leeft, hoe
betrokken en gedreven de meeste leerkrachten zijn. Hoe ze ook
genoten van de input van buitenaf, van alles wat een ‘buitenlander’ kan toevoegen. Ieder jaar komen er wel onderbouwleerkrachten uit Europa om in Hyderabad workshops te geven. Dat er nu
een ervaren Nederlandse kleuterleidster is, maakt het bijscholingsaanbod compleet. Miriam logeert als gast al die tijd bij het schoolhoofd van Prerana. Zo worden de kosten laag gehouden.
De bouwplannen heb ik in januari 2008 gezien en ik weet dat er
straks een paar prachtige nieuwe scholen zullen staan, parels in
de Indiase maatschappij. Maar voor het zover is, zal er nog heel
wat water door de Ganges stromen. Ondertussen werken de leerkrachten samen, komen iedere dag bij elkaar, zeggen de spreuk
die over de hele aardbol klinkt en oefenen kleuterliedjes.
Ik zou als portefeuillehouder ‘India’ van het IHF heel graag een
royale bijdrage willen kunnen geven voor kleutermateriaal, literatuur en kleutermeubilair, allemaal dingen waaraan in de scholen
een groot tekort is.

Juffie maakt de
handjes mooi

RHEA VINCENT
Bijdragen zijn zeer welkom o.v.v. code 9341, kleuteronderwijs
Lekker koken, lekker eten!
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Bezoek aan Thanh Lan en Tho Trang
Vietnam

ç

eerste daarvan werd in 2002 in Ho Chi Minh City

(het vroegere Saigon) gesticht in het boeddhisti-

sche nonnenklooster Dieu Giac dat ook een wees-

Suong vertelt

azië

In Vietnam zijn drie Waldorf kleuterscholen. De

huis heeft. De andere, de Thanh Lan Kindergarten

over de kinderen

en het Tho Trang Childcare Centre bestaan sinds

in Thanh Lan

2003. De architect Loes Kellendonk en de werk-

tuigbouwkundige Ruud Vissers bezochten twee

van deze drie schooltjes rond de Kerst vorig jaar.

Tweede kerstdag vlogen wij naar Ho Chi Minh Stad in Vietnam als
startpunt voor een vakantie. Al een aantal keren waren we betrokken bij ontwikkelingswerk, zoals het ontwerpen en realiseren van
een sportpark in Managua, Nicaragua en het ontwerpen van
basisscholen in Zambia en Malawi. Het leek ons ontzettend leuk
om ook in Azië in contact te komen met ontwikkelingsprojecten.
Via Lotti Hesper kwamen we in aanraking met Gerda de Jonge,
die ons enthousiast vertelde over de vrijescholen in Vietnam en
ons in contact bracht met Suong Le, die vanuit het voormalige
Saigon actief is binnen de drie Vietnamese schooltjes.
Suong blijkt een hartelijke gastvrouw. Terwijl de behendige taxichauffeur zich al toeterend een weg baant door de chaotisch
ogende bromfietsenmassa, vertelt Suong ons over het land, de
mensen, de historie en uiteraard over de schooltjes, opgezet door
de Australische, maar van oorsprong Vietnamese, Thanh Cherry.
Thanh Lan Kindergarten ligt vlakbij de beruchte Cu Chi tunnels
van de Vietcong. Als we uitstappen, heerst er in het kleuterschooltje een serene rust. We krijgen foto’s te zien over hoe het project
ooit is begonnen in 2003.
Ongeveer de helft van de 66 kinderen wordt vanuit Nederland
gesponsord via het IHF. Ondanks de beperkte middelen is er kortgeleden een tweede klaslokaal bijgebouwd. Er bestaat een grote
wens tot verdere uitbreiding omdat er in de regio zo veel kansarme kinderen zijn die de school graag zou willen opnemen.
Na een heerlijke Vietnamese lunch vervolgen we onze weg naar
het Tho Trang Childcare Centre.
Dit kleuterschooltje, waar Suong leidster is, ligt aan de andere
kant van deze miljoenenstad en bestaat net vandaag op de kop af
vijf jaar, reden voor een feest met gebak en dans!
De school ligt in een prachtige omgeving met veel groen waar de
kinderen als vanzelf dingen over de natuur leren. Er worden

Gebak vooraf, zang en dans toe

Serene rust

groenten en fruit geteeld voor eigen gebruik en er is veel ruimte
om te spelen. Als we aankomen zien we een hele rij vrolijke kinderen netjes aan een lange, voor ons erg lage, tafel zitten. Eerst is
er gebak en dan wordt er gedanst en gezongen. Vervolgens leidt
Suong ons rond in het complex. Ook hier zouden ze graag willen
uitbreiden. Achter de school, bij de rivier, is hiervoor mogelijk een
terrein beschikbaar, al zal er dan wel een goede oplossing gevonden moeten worden voor het overstromingsgevaar. Hoge waterstanden komen namelijk veel voor bij de rivieren in Vietnam.
Suong zou graag een nieuwe school in het centrum van Ho Chi
Minh City beginnen, enerzijds om meer kinderen kansen te
bieden, anderzijds om de Waldorfpedagogie in Vietnam meer
onder de aandacht te brengen. De huidige kleuterschooltjes liggen
buiten het centrum, van de ene kant naar de andere kant van de
stad reizen, kost al snel een halve dag.
Volgens Suong wordt het onderwijssysteem binnenkort aangepast. Hopelijk ontstaat er dan meer draagvlak voor de vrijescholen. Het zou prettig zijn als er wat meer waardering kwam
vanuit de Vietnamese regering, want momenteel is er inhoudelijk
weinig affiniteit met de werkwijze van de schooltjes en worden ze
financieel niet gesteund.
Suong nodigt ons uit de avond en nacht door te brengen in haar
huis. Het is erg gezellig en we kunnen de gastvrijheid van haar en
haar familie enorm waarderen. In de loop van de volgende dag
zetten we onze weg voort om meer van dit prachtige land te zien.
Het was fantastisch om kennis te maken met deze schooltjes, iets
te proeven van de gastvrijheid en het doorzettingsvermogen van
de mensen hier. We doen dan ook graag een oproep de initiatieven in Vietnam te steunen.
LOES KELLENDONK

EN

RUUD VISSERS

Uw bijdragen zijn welkom o.v.v. code 9347

Het Tho Trang Child Centre
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Gasten uit Jerevan
Armenië

europa

De Aregnazan Waldorfschool in Jerevan, in 1994

ç

opgericht als de Garegin Hovsepianschool, heeft
inmiddels ong. 280 leerlingen. In 2006 ontstond
de behoefte om aan de heilpedagogische leerlingen apart onderwijs te geven. Uiteindelijk

leidde dit tot een bezoek van enkele leerkrachten
aan heilpedagogische en sociaaltherapeutische
instellingen in Nederland.

In oktober 2007 zijn wij drie weken op werkbezoek geweest op
uitnodiging van de vrijeschool in Jerevan. Wij dat zijn: Meis
Gregorian-Saltet, ex-vrijeschoollerares onderbouw, nu docent
Engels en Nederlands als 2e taal bij het volwassenenonderwijs,
die bovendien Armeens spreekt en ondergetekende, Gooyke van
der Schoot, muziektherapeut en IHF-portefeuillehouder voor OostEuropa. Wij waren daar op uitnodiging van de school om de
violiste Karine, die veel met de heilpedagogische kinderen werkt,
te leren hoe zij in haar muzieklessen therapeutisch met deze
kinderen bezig kan zijn.
In iedere klas van de Aregnazan Waldorfschool zitten een of twee
heilpedagogische kinderen. Voor hen is geen goede opvang, daarom kwamen ze vaak met broertje of zusje mee en zaten dan
achter in de klas, om maar niet de hele dag thuis te hoeven zijn.
Voor hun sociale situatie is dit heilzaam gebleken, maar het bood
hun natuurlijk geen echte ondersteuning voor hun ontwikkeling.
Drie jaar geleden is er een heilpedagogisch team van leraren
gevormd dat deze kinderen na het periode-onderwijs samen met
hun leeftijdsgenoten, ook individueel les geeft. Het is een kundige

Susanne en Teije in de textielwerkplaats van Ilmarinen

en betrokken groep mensen die zich voor deze kinderen inzet.
Ook al waren de voorwaarden waaronder ze moesten werken
marginaal, hun lessen waren van hoge kwaliteit en getuigden van
een sterke wil om deze kinderen te helpen. Net toen het belang
van een eigen ruimte voor deze groep ter sprake kwam, deed zich
de mogelijkheid voor om in de buurt goedkoop een huis te huren!
Omdat er in Armenië nauwelijks voorzieningen bestaan voor
kinderen met een speciale ontwikkelingsvraag, leek het ons goed
om twee leerkrachten uit te nodigen om in Nederland te zien hoe
hier met kinderen en volwassen gewerkt wordt vanuit de antroposofie. Met de hier opgedane kennis en ervaringen zouden zij
dan een eigen vorm kunnen vinden die past bij hun situatie en
cultuur. Zicht krijgen op het werk met volwassenen is voor hen
ook belangrijk omdat hun oudste heilpedagogische kinderen al
18 jaar zijn.
Het is gelukt om Susanne Mirzoyan en Karine Totolyan drie weken
over te laten komen: negen dagen bij mij in Groningen, zes dagen
in Zeist bij Hildebrand Lievegoed die eerder mee op werkbezoek
was in Armenië en vier dagen in Gouda bij Meis en haar
Armeense echtgenoot.
Karine en Susanne hebben het heilpedagogische onderwijs en de
sociaaltherapie in vele variaties leren kennen. In Groningen bij het
Kinderdagcentrum Ilmarinen en de werkplaatsen voor volwassenen, in Appelscha bij OlmenEs, in Zeist bij de Zonnehuizen, in
Bosch en Duin bij Christophorus en in Gouda bij de Tobiasschool.
Ook mocht Karine meekijken bij vijf muziektherapeuten.
Als afsluiting hebben we met de hele, bij het bezoek betrokken
groep, de uitvoering bijgewoond van Peer Gynt, uitgevoerd door
ong. 50 bewoners en medewerkers van de woon- en werkgemeenschap OlmenEs. Dat de bewoners zo lang en rustig mee
konden doen, acteerden en zelfs in het orkest meespeelden,
vonden Karine en Susanne verbazingwekkend. Zij waren erg
onder de indruk!
Het was een intensief bezoek: de Afsluitdijk, Groningen met het
museum, Volendam, Amsterdam en het Van Gogh, Rotterdam, de
zee bij Scheveningen, Panorama Mesdag, ze hebben het allemaal
gezien. Beide vrouwen kregen heimwee: zolang waren ze nog
nooit weg geweest van hun jonge gezin.
Vanaf de eerste week kregen ze al ideeën die ze willen toepassen. Ze hadden er wel vraagtekens bij of het in hun cultuur mogelijk zou zijn een woon- en werkgemeenschap op te zetten, waarop Annie Hopster hen uitnodigde om eens bij het project in
Georgië te komen kijken. Wij hebben er het volste vertrouwen in
dat zij hun eigen vorm zullen weten te vinden.
Alle instellingen die deze uitwisseling mogelijk hebben gemaakt,
willen wij hartelijk bedanken: de Zonnehuizen, OlmenEs en
Ilmarinen.
GOOYKE

VAN DER

SCHOOT

U kunt de Aregnazan Waldorfschool steunen door uw
bijdragen te storten o.v.v. code 9339
Gooyke met Karine en Susanne bij de sluis bij Kornwerderzand
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Rozen, Bach en US-Aid voedselhulp
Georgië

ç

tussen Georgië en Rusland. De internationale

hulpfondsen besloten tot financiële steun aan een
noodteam om kinderen en jongeren te helpen bij
het verwerken van mogelijke oorlogstrauma’s.

Op een zonnige oktoberdag rijden we over een verlaten autoweg
richting Kaukasus met prachtig uitzicht op de verre bergen. De
Georgische beeldhouwster Nestan Jolia rijdt terwijl ik een gedetailleerde wegenkaart bestudeer. Enkele dagen geleden was deze
bufferzone nog bezet door Russische militairen, maar nu zij weg
zijn, willen wij ons op de hoogte stellen van de situatie in de
regio.
Aan weerszijden van de hoofdweg zien wij in de as gelegde huizen en in de buurt van de Russische controleposten stoppen wij
om een man en vrouw, onder het roet en in gehavende kleding,
te vragen hoe het met de veiligheid in het dorp gesteld is. Met
tranen in haar ogen wijst de vrouw op een volledig verwoest huis:
“We hadden alles, een tuin, koeien, een hond, een winkeltje en
zelfs een piano! Nu zijn we alles kwijt.” Wij raken in gesprek en
na een poosje zegt de vrouw: “U komt helemaal uit Europa om
ons te helpen? Wacht!” Een ogenblik later komt zij terug met een
arm vol heerlijk geurende rozen die zij ons met een glimlach aanbiedt. Deze geste raakt ons diep en het is lang stil in onze auto
als wij verder rijden.
Juist hierom, om het mens blijven, gaat het in ons werk. Wij, dat
zijn twintig mensen uit Duitsland, Italië en Georgië: pedagogen,
therapeuten, euritmisten, kunstenaars, een kinderarts, een kinderen jeugdpsychiater en een medewerker voor interculturele teambuilding. In opdracht van de Elisabeth Gast Stiftung geven wij hier
noodhulp aan kinderen en jongeren, slachtoffers van de oorlog
tussen Rusland en Georgië.
Na onze eerste ontmoeting op 28 september in Tbilisi volgen drie
intensieve weken met kinderen en jongeren in het opvangkamp in
de wijk Lotkini en verschillende andere vluchtelingenkampen. De
mensen die hier gestrand zijn, zijn alles kwijt.

europa

In de zomer van 2008 was er een korte oorlog

Moeder Thekla en Elisabeth Gast vormen een brug tussen de culturen

Er hangt een trieste stemming. Er is tekort aan kleding, voedsel,
dekens, water, toiletten. Onzekerheid en gebrek aan structuur
beheersen het dagelijkse leven van de volwassenen en daarmee
ook van de kinderen. Met vereende krachten gaan we aan het
werk om in de chaos van het kamp ruimte te scheppen voor onze
activiteiten, in de overtuiging dat deze de mens – juist in rampzalige omstandigheden – zijn menselijke waardigheid teruggeven.
We starten tegelijkertijd in vier opvangkampen, meestal onder de
blote hemel, omringd door afval, puin en geïmproviseerde wc’s,
tussen rondfladderend US-Aid verpakkingsmateriaal en allerhande
papier, waaronder bladmuziek van Bach. In deze merkwaardige
omgeving werken wij in een soort open atelier: samen euritmie
doen, Georgische gedichten declameren, poppentheater, dramatische expressie, sprookjes, schilderen, vormtekenen, boetseren, het
spreekuur van de kinderarts – dit alles en meer komt aan bod. In
de wijk Issani, een van de grootste kampen, nemen wij de jonge
kinderen onder onze hoede. Hieruit vloeit later een kleuterschool
met dagopvang voort die, door ons gerenoveerd en heringericht,
de kinderen liefdevolle aandacht, veiligheid en structuur biedt.
Al is ons programma op kinderen en jongeren afgestemd, iedereen die wil, mag meedoen. Dit stelt hoge eisen aan onze professionaliteit. Over het algemeen doen we ons werk met vreugde en
energie. De spanning en nervositeit slaan ook op ons over als
bewoners uit de bufferzone naar hun dorpen worden gerepatrieerd. Van de ene dag op de andere krijgen ze te horen: ”Jullie
gaan terug!” Maar waar naartoe terug? Staat ons huis er nog?
Komen de tanks terug? Zijn we veilig? Algemene angst kenmerkt
de repatriëring en dat kun je duidelijk aan de kinderen aflezen.
Er heerst veel onzekerheid. De gesprekken gaan over politiek,
geruchten, sabotage en scherpschutters. Er is weinig ruimte voor
de noden en angsten van de kinderen. Daarom hebben wij besloten de komende maanden ook een keer per week in drie dorpsscholen met totaal 600 kinderen aan het werk te gaan.
BARBARA SCHILLER
Wilt u dit werk steunen? Stort dan uw bijdrage o.v.v. 99901,
noodhulp Georgië, op een van de IHF rekeningen.

Luisteren naar een verhaal in het vluchtelingenkamp
d e r çn d b r i e f v o o r j a a r 2 0 0 9
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Traumateam in Gaza
De Gazastrook

midden-oosten

Vanuit Harduf, de antroposofische kibboets in Israel waar o.a. ook de grote Harduf Waldorf School is

18

ç

gevestigd, kwam de vraag of het ‘rampenteam’ van die Freunde der Erziehungskunst iets kon doen
voor de kinderen in de Gazastrook. Lukas Mall, student aan de Hogeschool in Fulda, was al vijf keer in
Palestina en Israel geweest. Toen 28 januari het bericht kwam dat er een plaats vrijkwam in het team
dat naar Gaza ging, had Lukas 30 minuten om te beslissen: wel of niet mee? Op 31 januari reisde het
team van Bazel via Parijs naar Cairo en van daar naar Rafah, een grensplaats tussen Egypte en de
Gazastrook. Na moeizame onderhandelingen in Cairo lukte het uiteindelijk om op 1 februari ’s avonds
naar Gaza te reizen.

Lukas bij het doorgeven van de bal (foto van Annie Sauerland)

Ernstig luisterende gezichtjes

Op weg naar het centrum zagen we de eerste vernielingen, een
verwoest politiebureau, het stukgebombardeerde parlementsgebouw en kapotte moskeeën. We besloten in twee teams te werken. Ik zat in het team dat naar de Zuid-School ging aan de rand
van Khan Yunis naast de in 2005 ontruimde nederzetting Gush
Katif. We werkten er met kinderen van 8 jaar en daarna met
kinderen van 12. Werken betekent hier pedagogische spelletjes
doen om de door het trauma veroorzaakte scheiding tussen ik /
psyche en het fysieke lichaam ongedaan te maken en hulp te
bieden bij het verwerken van de gebeurtenissen. Daarbij kunnen
concentratieoefeningen, klap- en stampspelletjes, bewegingsspellen, massage, euritmie, zingen, het vertellen van verhalen, e.d.
helpen. Als dit verwerkingsproces achterwege blijft, is er een grote
kans op een posttraumatische storing die alleen door gespecialiseerde traumatherapeuten kan worden verholpen.
De beelden van de verwoesting kende ik natuurlijk uit de media,
toch kregen ze, nu ik van dichtbij ervoer wat het met mensen doet
als ze hun huis kwijtraken, familieleden moeten begraven of in
het ziekenhuis op moeten zoeken, een geheel nieuwe betekenis.
Je ontmoet kinderen van wie de hele familie gedood is. Ook zie je
kinderen met een lege blik die je vertelt dat het kind mentaal niet
meer aanwezig is. We bezochten het huis van een familie dat als
basis voor de troepen had gediend: patroonhulzen, blikvoedsel,
camouflagenetten, kapotte meubels. Negenendertig familieleden
kwamen om. We treffen kinderen aan die vier dagen zonder eten
of drinken naast hun dode ouders hebben gezeten omdat er geen
ambulance in het gebied kon doordringen. We rijden door dorpen
waarvan werkelijk niets meer overeind staat, en waar zelfs de
olijfbomen door bulldozers zijn platgewalst.

We komen aan in een school van de UNWRA (de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen) waar we met de kinderen
werken. Daarna reizen we door en als we in het Al Qattan Centre
for the Child aankomen dat zelf traumahulp aanbiedt, denken we
eerst dat we hier niet nodig zijn. Al gauw blijkt echter dat de
medewerkers ervan zo getraumatiseerd zijn dat zij zelf ook hulp
nodig hebben. Hetzelfde blijkt het geval in het doveninstituut de
Atfaluna Society for Deaf Children waar we de volgende dag aankomen. Het werken met deze dove kinderen betekende een extra
uitdaging omdat we niet in het Engels of Arabisch met hen
konden communiceren. Het was heel bijzonder om hier te werken.
Omdat het lerarenteam ons vroeg wat meer te vertellen over onze
werkwijze hebben wij een workshop voor hen gegeven, waarop
we later hopen te kunnen voortborduren.
Op 4 februari zouden we in de namiddag met de kinderen van
een weeshuis werken, maar het liep anders. Om 17.30 uur kregen
we bericht dat de grens met Egypte om 19.00 uur gesloten zou
worden en moesten we halsoverkop uit het weeshuis weg en de
Gazastrook verlaten.
De enige hoop ligt voor mij in de burgerbeweging. Palestijnen en
Israëliërs organiseren beide bijeenkomsten en werkgroepen die
zich inzetten voor een vreedzame co-existentie in de regio.
Zodra het kan ga ik terug!
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Wilt u het rampenteam steunen, stort dan uw bijdragen o.v.v.
code 99901, noodhulp Gaza

Aramitan
Brazilië

ç

latijns-amerika
interview

Sandra Gamarano groeide op in een favela in São Paulo, Brazilië. Daar kwam ze in contact met het
wijkontwikkelingsproject Monte Azul, waar ze niet alleen te eten kreeg maar ook kon deelnemen aan

de diverse activiteiten. Later werkte ze zelf voor het project. Ze leerde er haar partner Santiago kennen
die er vrijwilliger was. Omdat zij samen een project voor straatkinderen wilden beginnen, volgden zij

een opleiding in Nieuw-Zeeland. Terug in São Paulo konden ze een terrein kopen in Embu-Guaçu voor
hun project dat ze Aramitan noemden.

Het is de bedoeling er een plek van te maken waar mensen kunnen leven en werken. Er komt een tehuis voor straatkinderen, een
kleuterschool, een cultureel centrum, werkplaatsen voor verschillende ambachten en een biodynamische boerderij. Om hen te
helpen, organiseerde IDEM* International een werkkamp. Het
werd een groot succes, mensen uit de directe omgeving werkten
er samen met vrijwilligers uit Duitsland, Canada, Nieuw-Zeeland,
Argentinië en Brazilië.

“We hebben alle deuren en ramen geplaatst, de toiletten en douches gebouwd en water en elektriciteit aangelegd. Later moet het
onderkomen voor de vrijwilligers nog worden gebouwd en moet
de keuken worden geïnstalleerd en afgewerkt.”
“Het is echt niet altijd makkelijk om met zo weinig middelen en
zulke eenvoudige gereedschappen en materialen een huis te
bouwen. Hoe verwerk je bijvoorbeeld 1000 kilo cement, zand,
stenen en kalk? Ook de kleinere en lichtere taken en de afwerking
kostten veel tijd. Maar het enthousiasme en de motivatie van
iedereen maakte veel goed en het inspireerde een stel Braziliaanse studenten om hier ieder weekend te komen helpen.“
“Dat is eigenlijk het belangrijkste van Aramitan dat mensen uit de
omgeving en vrijwilligers van buiten nauw samenwerken aan hetzelfde doel. Net zoiets als de Toren van Babel maar dan omgekeerd, want mensen uit allerlei landen streven hier naar het verwezenlijken van hun maatschappelijke idealen om zo een betere
wereld te scheppen. Er moeten dan natuurlijk hindernissen
genomen worden: denk maar aan de verschillen in taal en cultuur.
Het overwinnen van die problemen hoort erbij, hoort bij het
proces. Met ons allen hebben wij aan een plek gebouwd waar een
nieuwe generatie kinderen een nieuwe manier van leven kan
ontdekken.”
“De dingen die wij hier geleerd hebben, zijn misschien nog wel
belangrijker dan het uiteindelijke resultaat dat we bereikt hebben.
Doordat we samen leven en werken, biedt Aramitan ons een
platform om aan een internationale gemeenschap te bouwen.
Deze ervaring maakt het mogelijk nieuwe vriendschappen, relaties
en connecties op te bouwen die wij ons hele leven mee zullen
dragen.“
“Behalve al het werk was er natuurlijk ook tijd voor discussie en
gezelligheid. Het waardevolste van het samen aan iets werken, is
dat mensen van verschillende achtergrond en uit verschillende
culturen de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten en hun
wereldbeeld met elkaar te delen. Alleen al het samen werken aan
een toekomstige leefgemeenschap, leidt ertoe dat zo’n leefgemeenschap vorm begint te krijgen.”

Aramitan:

samen werken
aan de
toekomst

“We hebben heel vaak met elkaar gesproken over het fenomeen
dat ons denken en doen een veel grotere invloed heeft dan direct
waarneembaar. Aramitan is niet alleen een plek in de buurt van
São Paulo, maar heeft ook iets met onszelf te maken, met onze
ideeën over maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze verbondenheid met anderen.“
“Een project als Aramitan inspireert niet alleen om na te denken
over hoe je de wereld kunt veranderen, het maakt ook optimistisch en geeft je een gevoel over hoe je ideeën in de wereld
zet. Je ideeën verwezenlijken is niet altijd gemakkelijk, vaak vergt
het een grote inspanning en opoffering. We hebben het werken
aan Aramitan niet als vakantie ervaren maar wat we ervan
geleerd hebben en het resultaat dat we bereikt hebben, vinden
we ontzettend belangrijk. Het geeft ons het gevoel dat we echt
iets bereikt hebben.”
AARON, ALINA, DANIEL, GRAEME
Uw bijdrage voor Aramitan kunt u overmaken o.v.v. code 9272,
Aramitan. Zie ook www.aramitan.org; www.idem-network.org
* IDEM is een internationaal netwerk dat jongeren over de hele wereld
helpt eigen initiatieven te ontplooien en vorm te geven. Daarnaast organiseert IDEM o.a. conferenties en bouwprojecten in ontwikkelingslanden. Zie ook p. 13.
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Casa Angela officieel erkend
Brazilië

latijns-amerika

Geboortekliniek Casa Angela maakt deel uit van

ç

het Braziliaanse wijkontwikkelingsproject Asso-

ciação Comunitária Monte Azul en staat open voor
vrouwen en gezinnen uit de naburige favela’s. Het
project dankt z’n naam aan een bevlogen vrouw,

de verloskundige Angela Gehrke-da Silva, die tot
haar dood in 1999 de vrouwen in Monte Azul
gedurende hun zwangerschap, bevalling en

kraambed met grote toewijding verzorgde. Haar

naam staat hier voor een natuurlijke bevalling en

een vrouw- en gezinsvriendelijke verloskunde. Het

is haar gelukt het buitenproportioneel hoge aantal
keizersneden in belangrijke mate terug te dringen.

Maria, een vrouw van 34 die met haar acht kinderen in de beruchte favela Paraisopólis in de periferie van de miljoenenstad São
Paulo woont, heeft zware bloedarmoede. Toch loopt ze samen met
haar buurmeisje, een verlegen tiener van vijftien die haar tweede
kind verwacht, drie kwartier door de gloeiende hitte naar het
consultatiebureau voor een eerste onderzoek in Casa Angela. Trots
laat zij haar de kraamkamers, de cursuslokalen, de wiegjes en de
alom bewonderde ambulances zien. “Hier kun je je thuis voelen,”
zegt ze,”hier wordt je goed behandeld!”
Dankzij de ondersteuning van hulporganisaties en privésponsors
kon Casa Angela worden afgebouwd en ingericht en zich een
eigen plaats veroveren. In de vier kraamkamers kunnen tot 150
bevallingen per maand plaatsvinden. Tot de activiteiten die vanaf
2008 ontplooid werden, behoren behalve zwangerschapscontrole,
kraamhulp, borstvoedingadviezen en gezinsplanning ook prenatale zorg en oudercursussen, zuigelingenzorg, nascholingscursussen
voor medisch personeel en seksuele voorlichting aan jongeren.
De organisatie Alliance for Childhood hielp de kliniek met het overbruggen van de tijd tot de officiële erkenning zodat er iedere maand
400 mensen in Casa Angela hulp en scholing konden ontvangen.

Luciana, die vroeger Angela Gehrke-da Silva hielp bij haar werk, is
tegenwoordig verpleegkundige. Zij behoort samen met twee verloskundigen, een schoonmaakster en een ambulancechauffeur tot
de eerste vast aangestelde personeelsleden. Naast de kraamzorg
in de kliniek zelf gaat ze op huisbezoek. Zij geeft ook advies over
borstvoeding en vraagt vrouwen die zelf voeden moedermelk af te
staan voor de moedermelkbank van het plaatselijke ziekenhuis. De
moedermelk, die vaak uit een - alleen al van louter trots - gezwollen borst geschonken wordt, wordt door de brandweer opgehaald
voor de couveusekinderen in het ziekenhuis. Dit heeft ertoe geleid
dat het aantal sterfgevallen onder premature baby’s met de helft
is gedaald!
Ook is er een team, bestaande uit twee psychologen, een arts,
twee pedagogen en een kunstzinnig therapeut, dat met verschillende jeugdgroepen werkt. Kwetsbare jongeren die te maken hebben met seksueel misbruik, ongewenste zwangerschap en abortus,
kunnen begeleiding krijgen van dit team. Daarnaast bestaan er
voor jongeren tussen de 13 en 19 jaar cursussen over alle facetten
van het ouderschap.

In veilige handen

Na moeizame onderhandelingen met de autoriteiten werd Casa
Angela in februari 2009 officieel erkend en nu hoopt men subsidie
te krijgen. Hoewel kraamcentra en natuurlijke bevallingen in
Brazilië vrijwel onbekend zijn, is het dankzij een reeks goedbezochte nascholingscursussen gelukt om tot een constructieve
dialoog te komen met de reguliere medische wereld. Enerzijds kan
de kliniek rekenen op grote sympathie en enthousiasme, anderzijds wordt men telkens weer geconfronteerd met scepsis en
onbegrip. Het is daarom des te belangrijker dat Casa Angela in de
praktijk kan laten zien hoe veel prettiger en persoonlijker deze
natuurlijke manier van bevallen is. Iets wat moeilijk met woorden
uit te leggen is, kan in de praktijk overtuigend aangetoond
worden.
Onze dank gaat uit naar iedereen die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan het tot stand komen van dit project.
Mocht u ons willen blijven steunen, dan kan dat o.v.v.
code 9274, Casa Angela.

ANKE RIEDEL,
Bakercursus
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PROJECTLEIDSTER

Teken voor de Toekomst
Solidariteitsactie
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Wat u kunt doen:

solidariteitsactie

Bijna nergens ter wereld bestaat voor vrijescholen de luxe van overheidssubsidie zoals wij die hier 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.
Met de Solidariteitsactie kunt u buitenlandse vrijescholen 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. Ook individuele
peetschappen zijn mogelijk via dit Solidariteitsfonds.

1. 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.
2. U kunt de Solidariteitsactie steunen door een bedrag te storten op onze rekening o.v.v. code 9370, Solidariteitsactie. Dit geld gaat
naar het kinderfonds van de school van uw keuze. Hieraan is geen peetschap verbonden.
N.B.1: Omdat niet iedereen het volledige schoolgeld kan betalen (de bedragen liggen tussen € 20 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 informatie 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.
Aangezien wij de informatie over de kinderen meestal pas toegestuurd krijgen zodra zich een peet meldt, hebben wij niet van alle
kinderen foto’s en gegevens in huis. Toch zijn er veel aanvragen,
vooral van de Stupeni Waldorfschool in Odessa, de Libera Scuola
Waldorf in Palermo, Italië, de Perito Moreno-School in Buenos
Aires, Argentinië en de Aitiara-School in Botucatú, Brazilië. Ook in
andere landen wachten heel veel kinderen op een peet. Hieronder
een aantal foto’s en beschrijvingen van kinderen van wie we de
gegevens al wel hebben.

Anna zit in de tweede klas en is
bijna 8. Anna en haar broertje
Mischa (4e klas) zitten al vanaf de
kleuterschool op de Stupeni
Waldorfschool in Odessa,
Oekraïne. Zij heeft een uitgesproken tekentalent maar ze houdt ook
van rekenen en handvaardigheid en
helpt graag bij het klaarmaken van
de maaltijd. De ouders verdienen
niet genoeg om het hele schoolgeld
te kunnen betalen.

Bivek is een jongen van 4 en zit in
de kleuterklas van Tashi Waldorf
School in Kathmandu, Nepal. Het
is een verlegen, dromerig kind dat
het goed doet op school. Bivek
speelt graag met de blokken en de
autootjes. Hij is de jongste van vier
kinderen en zijn ouders zijn tapijtwevers. Ze verdienen te weinig om
het schoolgeld te betalen.

Apollo (14) is als kind ernstig ziek geweest
waardoor hij erg achterop geraakt is met leren.
Hij is heel handig en dol op voetballen. Echt een
jongen voor de praktische stroom.

Elizabeth, (10) zit in de derde klas. Ze doet
enthousiast mee aan alles en werkt hard.
Zorgzaam en sociaal als zij is, neemt zij het
graag voor anderen op.

Jan (8) zit in klas 2. Het is een heerlijk kind om
in de klas te hebben. Een rustige, intelligente
jongen die prachtig werk levert. Hij straalt en
helpt waar hij kan en hij kan met
iedereen opschieten.
Deze drie kinderen komen uit hetzelfde gezin en
zitten op de McGregor-school in McGregor,
Zuid-Afrika. Ze wonen in een huisje bij de
boerderij waar hun vader als boerenknecht
werkt. De familie heeft vier kinderen en een
kleinkind. Ze moeten rondkomen van €90. Toch
betalen ze zelf een klein deel van het schoolgeld. Voor alle drie de kinderen worden peten
gezocht.
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Gerald is 13 en zit in de 8e
klas van de McGregor
Waldorfschool in McGregor,
Zuid-Afrika. Gerald is een
getalenteerde jongen die later
(binnenhuis-)architect wil
worden. Hij en zijn zusje Pales
wonen samen met hun ouders
in een éénkamerwoning in de
Zolani township. Zijn moeder
heeft tbc en zijn vader is door
een ongeluk invalide geworden. Zijn ouders kunnen het
schoolgeld niet betalen.

Glasha zit in klas 9. Ze zit al
vanaf de eerste klas op de
Stupeni Waldorfschool in
Odessa, Oekraïne. Glasha is
een bescheiden meisje dat
kunstzinnig begaafd is. Ze is
vrij vaak ziek. Haar moeder
heeft momenteel geen vast
werk. Haar oma die bij hen in
huis woont, heeft van de winter een hersenbloeding gekregen en is verlamd geraakt. Wie
helpt met het betalen van het
schoolgeld?

Kudura is 7 en zit op de
Hekima Waldorfschool in
Dar es Salaam, Tanzania. Hij
is wees en mist zijn ouders
erg. Het is een stille jongen die
graag met zijn vriendjes voetbalt. Hij woont in een huis met
zes andere mensen. Zijn oma
krijgt steun van de kerk, maar
dat is nauwelijks voldoende
om van te bestaan.

Met zijn 4 jaren heeft Musa al
veel meegemaakt. Musa is een
vondeling en heeft geen familie die voor hem kan zorgen.
Het is een aardig en sociaal
kind dat graag met autootjes
speelt. Hij kan goed zingen en
dansen. Hij wil graag naar de
Hekima Waldorfschool in
Dar es Salaam, Tanzania.
Wie wordt zijn peet en betaalt
zijn schoolgeld?

Neema is 7 en wil heel graag
naar de Hekima Waldorfschool in Dar es Salaam,
Tanzania. Neema is een stil
meisje dat graag samen met
haar vriendinnetjes balspelletjes doet. Haar moeder is
doodgegaan en haar vader
werd vermoord. Nu woont ze
met haar oma en nog 18 andere familieleden in een veel te
klein huis. Er is maar net
genoeg geld om in leven te
blijven. Wie wil haar schoolgeld betalen?

Nuru is 6 en zit op de Hekima
Waldorfschool in Dar es
Salaam, Tanzania. Toen zij als
klein kind voor de deur van het
Hiari weeshuis werd gevonden,
had ze over haar hele lichaam
brandwonden. Ze werd naar
het ziekenhuis gebracht en
daarna in het weeshuis opgenomen. Wie wil (een deel van)
het schoolgeld voor haar betalen?

Roshma is 4 jaar en zit op de
Tashi Waldorfschool in
Kathmandu, Nepal. Ze is een
sociaal en actief meisje dat
graag naar school gaat. Ze is
goedgehumeurd en ziet er
altijd goed verzorgd uit. Samen
met haar ouders en twee
zussen woont ze in een éénkamerwoning in een naburig
dorp. Haar ouders zijn eenvoudige boerenmensen die
het schoolgeld niet kunnen
betalen.

Isihaka is 5 jaar en zit op de
Hekima Waldorfschool in
Dar es Salaam, Tanzania. Hij
kent heel veel spelletjes. Ook
past hij vaak op andere kinderen. Zijn vader stierf plotseling,
nog voor Isihaka geboren was
en zijn moeder stierf bij zijn
geboorte. Zijn oma is te oud
om voor hem te zorgen. Wie
helpt?
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