
Bestelformulier bundels en publicaties   versie 2019 - 2020 
 
 
 
Gelieve pas te betalen nadat u per mail de bevestiging van uw bestelling met de juiste 
betalingsgegevens ontvangen hebt. 
Naam: 
Adres: 
Email: 
 

Aantal 
 

 Verkoopprijs  
(excl. verzendkosten) 

 Lidgeld €            15,00  
 Bundels  
 1. Het oprichten €            12,00 
 2. Het gaan €            12,00 
 3. Het spreken €            12,00 
 4. Het denken €            12,00 
 5. De jaarfeesten €            12,00 
 6. Ik en mijn lichaam - Het tastzintuig €            12,00 
 7. Ik en mijn lichaam - Het levenszintuig €            12,00 
 8. ik beweeg dus ik ontmoet - Het bewegingszintuig €            12,00 
 9. Ik houd mijn evenwicht, dus ik besta €            12,00 
 10. Voedsel voor het kind, voeding voor de opvoeder €            15,00 
 11. Het groothoofdige en het kleinhoofdige kind €            15,00 
 12. Het angstige, droevige en onzekere kind €            15,00 
 13. Kom, we gaan eten! Gezond en lekker eten met en voor 

     kleine kinderen 
€            15,00 

 14. Moeder en kind. Het bewuste ouderschap €            15,00 
 15. Het kind en zijn engel €            15,00 
 16. Het kind van 2,5 jaar reeds inscholen €            15,00 
 17. Overgangen op kindermaat 

  (niet meer voorradig - de inhouden van deze bundel 
  werden opgenomen in de later verschenen bundel 27).  

Niet meer verkrijgbaar. 
Inhoud opgenomen in 
bundel 27 

 18. Verkwikkend doorheen de dag €            15,00 
 19. Ik pluk mijn gezondheid €            15,00 
 20. Elk kind religieus?! €            15,00 
 21. Ik speel me vrij. Creativiteit in ons leven €            15,00 
 22. Van aangezicht tot aangezicht. Een salutogenetische 

      visie 
€            15,00 

 23. Zelfwerkzaamheid, in een mantel van liefdevolle 
      geborgenheid in vrijheid en ongestoordheid, in een  
      innige relatie tot elkaar. 

€            15,00 

 24. Het verlangen van de ongeborenen. Over het 
      voorgeboortelijke bestaan van de mens. 

€            15,00 

 25. Het kind en zijn gezonde, deugddoende slaap. €            15,00 
 26. ‘GEBAREN VAN LEVEN’  

       Hoe groei- en omhullings- gebaren ons kunnen  
       inspireren bij de opvoeding van het kleine kind. 
 
 

€            35,00 
LARGE-versie, 280 
pagina’s, A4 liggend, 
valt mooi open met 
witte wire-o-ringen. 

   
   

 

Saluto-Genese v.z.w 
www.salutogenese.be 
Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd  
Aangesloten bij de International Alliance for Childhood 
Triodos Bank: 523-0456682-81  
 BIC: TRIOBEBB  / IBAN: BE 36 5230 4566 8281                                
 

Bestelbon	  mailen	  naar	  salutogenese@skynet.be	  	  of	  per	  post	  versturen	  aan	  Annelies	  Sysmans,	  
Houwaartsebaan	  55	  	  	  	  B	  –	  3220	  Holsbeek	  	  	  of	  telefonisch:	  	  0032	  (0)16	  62	  32	  84	  	  



26. NIEUW!  ‘GEBAREN VAN LEVEN’ voor natuurlijke geboortezorg 
       Hoe groei- en omhullings- gebaren ons kunnen  
       inspireren bij de verzorging van de kleine baby. 

€            27,70  
LIGHT-versie, 151 
pagina’s, softcover, A4 
rechtopstaand. 

 27. Pentatoniek en kwintenstemming voor het kleine kind. 
 

€            15,00 

 28. Het kind en de elementaarwezens. 
 

in voorbereiding 

 29. De levensgebaren van de ongeborenen.  
       (i.v.m. opvoeding van het kleine kind)  

€            15,00 

 30. Verbondenheid – ook verbonden zijn in mezelf –  
      zo kan ik aanmeren. 

€            15,00 

 31.  Salutogenetisch kinderdagonthaal. 
 

In opmaak! 
 

 32. Kindertekeningen, een incarnatieverhaal van het kind. 
 

In opmaak! 

   
 Andere Publicaties 

NIEUW! REFLECTIEWERKBOEK: 
Diepe verbondenheid en hiermee samenhangende zelfreflectie; hoe passen 
ze in een dagverloop van het kinderdagverblijf en onthaalgezin. 

 
NIEUW! 
82 pagina’s 
€            17! 

 Gouden liedjes en versjes €            24! 
 Audio-DVD       

(Gouden Liedjes samen met audio-DVD: 30 € )              
€              8,00 

 Homeopathische raadgever €              8,00  
 Pentatonische liederen en liederen in kwintenstemming €             10,00  
 Werkboekje peuterwereld €              3,00  
 Een betere wereld voor kinderen €              5,00  
 Kind, beeld en scherm €              6,50  
 HERDRUK IS ER! 

PEDAGOGISCH WERKPLAN: Rudolf Steinerpedagogie in de eerste drie 
levensjaren van het kind. Een project in het spanningsveld van ideaal en 
werkelijkheid. 

 
97 pagina’s 
 
€            24,00 

 TOTAAL TE BETALEN  
 
handtekening 


