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Bij ~ in de akelei
Zwollig Zwiegen
Zuiig Vliegen
Buitelend Zwerkelen
Zwiegend Kerkelen,
- Goudvleugig Vlijgje -

Zizi Dansend
Bzielig Kwans’lend
Rozig Zoeten
Zwetend Wroeten
- In het Hart van Liefdessmart -

Biezend Barend
Bziemend Bijtje
Zwarend Wandelaar
Zwanger Kandelaar
- Aan het blauwig Akeleitje Dronken Zuieren
Zwerkelend Fluieren
Bzoemend Roemen
Nectar Zoenen
- Albast wasbeelden boenen -

Honing Koning
Jij bouwt een Liefdewoning
Als een Beertje in je harig Kleertje
Kom je vóór, als het Hoogste Heertje
Dank je, mijn Meneertje!

( drie Goudskindertjes in de bijentuin zaterdag, 17 mei ’08 )
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Kruidenwandeling
door de tuin van de Goudkinderen
cursusdag 26 april 2008, door Annelies Sysmans
Een kruidenbloembak, een kruidig balkonnetje, een
kruidenkoertje of terrasje met enkele kruidenpotten
of een kleine kruidentuin inspireert kleine kinderen
om de natuur te leren waarnemen, de zintuigen te
openen en de natuur te gaan verzorgen.
Met hun schoffeltje, schopje, harkje en gietertje gaan
ze graag aan de slag! En wat fijn om dat allemaal te
zien groeien, te ruiken, te strelen en te proeven.
Ieder kruid is zó individueel! Zo totaal! Zo vol van
rijke geurige indrukken! Het is steeds weer een ware
ontmoeting met het wezen en de aard van dat
bepaalde kruid. Kruiden willen begroet worden en
bij hun wonderlijke naam worden genoemd.
Kinderen horen graag de echte naam klinken van
iedere plant en verwonderen zich over iedere nieuw
begrip.
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Als we met aandacht en liefdevolle zorg de plant in
ons opnemen, hem begroeten en een ‘ware
ontmoeting’ toelaten, dan kan het gebeuren dat we
het ‘wezenlijke’ van deze plant ontmoeten en kan hij
zijn geneeskracht aan ons tonen. Bij zulk een
ontmoeting in ‘aandacht’ en overgave, wordt het
wezen van de plant bevrijdt.
Om jezelf hierbij te helpen kan je de kruidentuin
structuurvol en onderhoudsvriendelijk inrichten,
dicht bij huis. Je kan bij ieder kruid een
kruidennaamplaatje zetten. Kinderen lachen tegen
het guitige gezichtje van het viooltje, het
openspringende sterretje van de toverhazelaar, het
verkreukelde zijden kleedje van de papaverknop met
zijn stekelige manteltje, het wierookvaatje van de
klaproosdoos, het lantaarntje van het kapucijntje.
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Ze luisteren naar de kerstboodschap van het klingelende sneeuwklokje en naar het gesprek tussen
de overvloedige levenskrachtige paardebloem en het kleine, fijn ingesneden madeliefje. Kinderen
begroeten de fiere frankheid van de margriet, de tere stille eerbied van de salomonszegel. Er kan
een verhaaltje ontstaan van het zoete bosaardbeitje dat de zure citroenmelisse op bezoek vraagt.

Als de kruiden dan bloemen krijgen zoals de lavendel, de ogentroost, de marjolein, de Calendula,
de hondsroos, voelen kinderen zich heel verwant met deze kruiden. Kruiden zijn prettig om in de
nabijheid te weten, daar ze verwijzen naar een wereld van lichtkrachten, zonnewarmte,
geneeskracht, evenwicht, smaak, kleur, geur en klank.
Kruiden zijn pittige accenten in de dag en tevens zachte strelingen voor de vitaliteit, het gemoed en
de geest. Kinderen, hoe klein ze ook zijn, zijn trots op het eigen kruidenhoekje dat ze dagelijks
mogen verzorgen en bewonderen met ons. Telkens we aandachtsvol onze kruidenhoek bezoeken,
lijkt het alsof ook de kruiden óns bezoeken en ons hun verhaal en geheim vertellen.

In de stroming van onze warme aandacht geeft het kruid zijn warme geneeskracht vrij!
Na al die lente- en zomerpracht kan er bij sommige kruiden al geoogst worden. Kleine kinderen
plukken graag mee, hun mandje aan de arm dragend, knippen en verzamelen, maken mee boeketjes
en bundeltjes. We hangen ze op, ingewikkeld in donkermakend papier, op een warme, droge,
donkere plaats gedurende de herfst en het begin van de winter, met een koordje. Als ze helemaal
door en door gedroogd zijn worden ze weer ontwikkeld. Wat een vreugde als kinderhandjes deze
blaadjes, stengelstukjes, bloempjes of zaadjes mogen onttoveren, fijnwrijven, in kussentjes of zakjes
mogen stoppen, mengen in geurmandjes of mogen verwerken in het deeg van het brood, de koekjes,
de pannenkoeken, de pudding, de fruitsla en groentesla, de thee of in de warme maaltijd.
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De vrijkomende geuren en aroma’s verheugen allen. Ook willen ze graag helpen bij het opvullen
van een lavendel- of O.L.V-bedstropopje of citroenmelissekussentje, een geurige rozenmand, een
lavendelrammelaar of bij het maken van een vlaskrans waaraan de lijnzaadbolletjes dan sierend
bengelen. Ik herinner me een huisbezoek in de lente bij één van mijn kindjes thuis. Ze was nét twee
jaar en wees me de verschillende kruiden met naam en met haar vingertje aan, die in de boord bij
de voordeur waren aangeplant. Samen met mama plukten ze er dagelijks de nodige portietjes van
om in de keuken te gebruiken. Nooit eerder zag ik zulke lichtgevende dankbare oogjes!
Kort gezegd, als we de kruidenwereld mee betrekken in onze pedagogie voor het kleine kind, is er
heel wat heilzaam werk gedaan. Er is het kindvriendelijke ambachtelijke tuinwerk om samen aan te
pakken. De ontwikkelingen van de planten mee volgen in de verschillende stappen, in hun duur en
in hun chronologisch tijdsverloop, zoals de kruidenwereld die ons aanbiedt, sterkt het
levenskrachtenlichaam van het kind. ( De grond klaar maken, zaaien of planten, gieten, schoffelen,
laten groeien, laten rijpen, plukken en oogsten, drogen, verwerken of bewaren en dan proeven).
We kunnen de kruiden in de loop van het jaar in onze voeding en verzorging gebruiken:
- als thees: bijv. rozenbottelthee, kamille-hop-lavendel-malvethee.
- om gerechten te kruiden: karwijzaad in de muesliwafel, dille op bloemkool, brandneteltopjes
in witloofsoep, engelwortelblaadjes in rabarbermoes, de lichte anijssmaak in de kervelsoep,
koriander in de broodjes.
- als garnering: blauwe bernagiebloempjes, bieslookbloempjes, kapucijntjes, hysopbloemen
op salades, korenbloem, citroenmelisseblaadjes op vanillepudding of de fruitsla,
goudsbloemblaadjes in en op pannenkoeken.
- in oliebereidingen: dragonolie, venkelolie,
- in sappen of drank: vlierbloesemsap, warme melk met anijs en honing, saliemelk...
- in zalven en lotions: goudsbloemzalf, aardbeilotion
- in het badwater: rozemarijntakjes, lavendelolie, rozenblaadjes, saliebadolie, een
eucalyptusblad...
- in geurzakjes en manden: anjer, lavendel, roos, sandelhout, vlier, kamille, gekneusde
karwijzaadjes, citroenmelisse, ....
- als decoratie: een vlaskrans, herderstasjeskrans, granenvlecht met gedroogde veldbloemen
en grassen, kruidnagelappelsien, lavendelboeket, marjolein en duizendbladkrans,
laurierbladerenkrans, schaal met drijvende kaarsen en drijvende laurier.
Al tuinierend, kokend en knutselend komen we vast op nog meer fantasierijke en kindvriendelijke
ideeën. Veel vreugde, pittige ervaringen toegewenst bij dit geuren-, kleuren-, klank- en smaakspel.

(uit: ‘Kruidenwandeling door de tuin van de Goudkinderen. Kruiden in de voeding en bij de verzorging van het kleine kind van 0 tot
3 jaar’. Uitg. Vzw Saluto-Genese 2008)
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KALENDER
11 oktober 2008 : Cursusdag vzw Saluto-Genese: “Moeder en kind”, R. Steinerschool De Teunisbloem
Elyseese Velden 8 te Gent
09.00u euritmische opmaat. Erna Kint
09.30u Het bewuste ouderschap : de gevolgen van verslavingen tijdens en na de zwangerschap (alcohol,
tabak, drugs, electronische media, stress, koffie, suiker,…) en de gevolgen voor de constitutie van
het kind. Dr.Helena Maryns
11.00u gespreksronde
13.30u workshop Werbeck-zang, pentatonische liedjesen kwintenstemmingsliederen olv Annalivia Bekaert
15.30u tafelliedjes, spreukjes en spelletjes, Annelies Sysmans
16.00u afsluiting met spreuk “meditatie voor verzorgers”. Rik Fagard
15 november 2008 : Cursusdag vzw Saluto-Genese: “Het kind en zijn Engel”, Kinderonthaal De
Goudskinderen , Houwaartsebaan 55 te Sint-Piters-Rode
09.00u euritmische opmaat. Erna Kint
09.30u Het belang van de slaap; inslaap- en doorslaapproblemen. Dr.Helena Maryns
11.00u gespreksronde ‘mijn kindje slaapt zo onrustig’ gevolg door een workshop ‘inbakeren’ olv Annelies
Sysmans
13.30u genieten van een verhaal verteld door Johan Versteyhe
15.30u workshop ‘spraakvorming ‘ door Johan Versteyhe
16.00u afsluiting met spreuk “meditatie voor verzorgers”. Rik Fagard
De deelnameprijs voor beide cursussen bedraagt 45,- euro voor leden van de vzw en 50,- euro voor nietleden. Inschrijvingen kan nog, , tel. 016/40.31.80 of salutogenese@skynet.be

‘Boetseren van een kinderhoofdje’
Cursusdag Saluto-Genese 26 januari
2008
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Salade van venkel en appeltjes
gearomatiseerd met tijmhoning
Nodig:
-

-

Bereiding:
2 verse venkelknollen
2 kleine zoete sappige appels (neem bioElstar of -Topaz; de overwegend rode
schilkleur contrasteert mooi met het wit
van venkel en appel-vruchtvlees)
sap van ½ citroen
3 à 4 eetlepels koudgeperste noten- of
olijfolie
1 koffielepel tijmhoning
snufje kruidenzout
7 walnoten, gehakt of een klein handjevol
geroosterde zonnepitten
Om te garneren: enkele maartse of 3kleurige viooltjes of
bernagiebloemetjes…

Was de venkelknollen, snij ze in 4 en
verwijder de harde bodem.
Hou de groene fijne uitgroei fijngesneden apart
ter garnering.
Snij de venkelparten in kleine stukjes.
Doe hetzelfde met de in partjes gesneden
ongeschilde bio-appels.
Meng de honing met het citroensap, strooi er
wat kruidenzout bij
en voeg dit bij de olie in een mooie kom.
Hak de walnoten in kleine stukjes of rooster de
zonnepitjes.
Voeg alle onderdelen samen in de kom en
meng dooreen.
Versier met het venkelgroen en enkele eetbare
bloemetjes uit het seizoen.

“Wij vertrouwen de ouders eenvoudigweg”
Artikel uit TLZ.de

21 mei 2008

“In Finland heeft men de keuzevrijheid en de erkenning van de verzorging en de opvoeding van
kinderen in hun eigen thuissituatie verwerkelijkt op een manier waarop we dat in Duitsland
enkel kunnen wensen.”
Dit is de conclusie van Michaël Panse, de sociaal-politieke spreker van de CDU-parlementsfractie, die met
een parlementaire commissie in Finland was. Finland vertrouwt zijn ouders.
Panse vond het opmerkelijk dat Finland ondanks een uitgebouwd financieel systeem voor kinderopvang en
een vergelijkingswijze laag aantal gebruikers van kinderopvang, toch tot de koplopers behoort wat de PISAstudie betreft. “Blijkbaar klopt er iets niet aan de stelling dat de levens- en vormingsmogelijkheden van een
kind slechts door een vroegtijdig bezoek aan de crèche veilig gesteld kunnen worden”, aldus Panse.
In Finland ontvangen ouders tijdens de eerste drie levensjaren een opvoedingsvergoeding van
tenminste 294,80 euro. Dat bedrag kan nog verhoogd worden, bijvoorbeeld als men meerdere kinderen heeft.
Tot de schoolplichtige leeftijd van zeven jaar wordt een verminderde belasting betaald. Deze bedragen
komen overeen met de bedragen die voor een plaats in een crèche betaald moeten worden en ze worden
enkel uitbetaald aan ouders die hun kinderen thuis willen opvoeden, legt Panse uit. Het Ministerie van
Opvoeding en Onderwijs ziet dit uitdrukkelijk als “een beloning voor ouders die hun kind thuis willen
opvoeden.”
De voorzitter van de vormingscommissie in het Finse Parlement, Raija Vahasalo, zou verklaard
hebben dat dit opvoedingsgeld door de staat betaald wordt. Het zou echter te weinig zijn. Daarom zouden de
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gemeenten in de toekomst een toeslag betalen, om de thuisopvoeding van kinderen onder de zes jaar
aantrekkelijker te maken.
Het aantal kinderen dat hele dagen in een crèche wordt opgevangen, schommelt in Finland tussen 1,4% in
het eerste en 73% in het zesde levensjaar. Zowat 96% van de kinderen maken gebruik van de kinderopvang
in het jaar dat voorafgaat aan het jaar dat ze naar school gaan.
Volgens Panse beknot het Finse model noch de kinderen noch de moeders in hun
ontwikkelingsmogelijkheden. Zevenveertig procent van de beroepsactiven zijn vrouwen. Ouders die hun
kinderen thuis opvangen en opvoeden worden maatschappelijk niet gemarginaliseerd.
“Dat zou ik ook voor Duitsland wensen. “Wij vertrouwen de ouders gewoonweg” was de belangrijkste zin
die ik in Finland gehoord heb, merkte Panse ook nog op.
Uit TLZ.de, Mittwoch 21 mai 2008

Wist-je-datjes…..
Oudste kinderzitjes binnenkort niet meer toegestaan!
Kinderen jonger dan achttien jaar en kleiner dan 1,35 meter moeten in de auto altijd vervoerd worden in een
aangepast kinderzitje. Zo staat het in de wet die sinds 1 september 2006 van kracht is. Maar in diezelfde
regelgeving zijn ook een reeks overgangsbepalingen opgenomen, onder meer om ouders de tijd te geven zich
een wettelijk zitje aan te schaffen. Op 9 mei van dit jaar is de overgangsperiode afgelopen, waardoor van dan
af de oudste kinderzitjes niet meer toegestaan zijn. Daarom kunt u best goed de normering controleren
wanneer u oudere kinderzitjes in gebruik hebt.
Normering
Vanaf 9 mei 2008 moeten alle kinderzitjes voldoen aan de recente Europese veiligheidsnorm ECE R44/04
(of 03). Deze normering vindt u op een oranje etiket onderaan of achteraan het zitje. Behalve de
gewichtsaanduiding staat daar ook de letter E met daaronder een homologatienummer. Dat nummer moet
beginnen met 03 of 04. Momenteel worden in de gewone handel alleen nog zitjes verkocht die beantwoorden
aan die recente norm. Niet genormeerde zitjes of zitjes die goedgekeurd zijn op basis van een oudere norm
(bv. als het homologatienummer begint met 02) mogen dus na 9 mei niet meer gebruikt worden.
Uitzondering
Een tweede overgangsbepaling houdt verband met een van de uitzonderingen. Als er achterin een auto al
twee zitjes zijn en er is geen plaats voor een derde zitje, dan volstaat het dat het derde kind de gordel draagt.
Tot 9 mei gold die uitzondering voor alle kinderen kleiner dan 1,35 meter. Maar vanaf die datum moet het
derde kind dat met de veiligheidsgordel vastgemaakt wordt, minstens drie jaar of ouder zijn. Als u drie
kinderen vervoert en u kunt geen drie zitjes naast elkaar in uw auto plaatsen, is het raadzaam om het oudste
kind met de gordel vast te maken.
De Bond, 21 maart 2008

PC’s wijzigen de hersenen
Brussel/ Als ze veel tijd blijven doorbrengen achter het computerscherm, gaan de hersenen van jonge
mensen zich op termijn anders ontwikkelen dan bij voorgaande generaties. Deze onheilspellende
voorspelling maakt de prominente Britse wetenschapper Susan Greenfield in haar nieuwste boek.
Greenfield is voorzitster van de Britse Royal Institution en een experte op het vlak van ziektes als Alzheimer
of Parkinson. Als onderzoekster loopt ze niet hoog op met de moderne informatietechnologie. In haar boek
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‘ID: The quest for identity in the 21st century ‘verdedigt ze de stelling dat computers een slechte invloed
hebben op de ontwikkeling van de hersenen van jonge mensen.
“De hersenen”, zo staat er te lezen, “hebben een grote flexibiliteit en een belangrijke verandering in onze
omgeving en ons gedrag heeft onvermijdelijk gevolgen voor het brein.”
Een dergelijke verandering kan volgens Greenfield heel wat nadelige gevolgen hebben, zoals het vervangen
van echte contacten door virtuele ervaringen, of het communiceren met teksten zonder werkwoorden en
andere elementen die noodzakelijk zijn om een complexe redenering mogelijk te maken.
Vooral computerspelletjes kunnen Greenfield niet bekoren. “Hoe meer tijd er wordt besteed aan het spelen
van games, des te minder tijd blijft er over voor het leren van specifieke feiten en het zoeken van een
verband tussen die feiten. En daardoor dreigt een volgende generatie niet in staat te zijn om zeer persoonlijke
conceptuele kaders uit te werken, die de basis zijn van ons onderwijs en onze individuele identiteit”, klinkt
het onheilspellend.
Volgens de wetenschapster ligt de verklaring in het feit dat computergebruik voor een grotere hoeveelheid
dopamine zorgt. Die stof is verantwoordelijk voor alle vormen van verslaving door een gevoel van
welbehagen te veroorzaken. “De keerzijde is dat dopamine de activiteit van bepaalde hersencellen afremt,
waardoor het bewustzijn van de betekenis van onze da den afneemt”, aldus de wetenschapster.
Metro, maandag 28 april 2008

‘Fabels over roken bij kinderen de wereld uit helpen’
De Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Geneeskunde en Tuberculosebestrijding begint een
campagne bij kinderartsen.
Brussel/ Passief roken bij pasgeboren baby’s verhoogt de kans op verschillende aandoeningen. Dat gaat van
astma tot een verhoogd risico op leer- en gedragsstoornissen. ‘Wiegendood is de bekendste en de
belangrijkste’, zegt Michel Wauters, tabacoloog van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire
Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT). ‘Maar kinderen waarvan de kinderen in hun bijzijn
roken, hebben ook meer kans op middenoorontstekingen bijvoorbeeld. Eigenlijk vinden we bij die kinderen
die passief met hun ouders meeroken, dezelfde aandoeningen terug als bij actieve rokers. Alleen is het wat
vager.’
Volgens Wauters is passief roken bij kleine kinderen een niet te onderschatten probleem. ‘Kind en
Gezin heeft een tijd geleden een onderzoek gedaan waaruit bleek dat de meeste ouders die rookten, dat niet
deden in het bijzijn van hun kinderen’, zegt Wauters. ‘Maar verpleegkundigen die bij die mensen aan huis
kwamen, zagen dat dat niet klopte. En dat de ouders toch vaak rookten waar hun kinderen bij waren. Daaruit
kunnen we besluiten dat veel mensen in dat soort enquêtes antwoorden wat ze denken dat er van hen
verwacht wordt. En dat passief roken bij kinderen nog altijd een probleem is.’
Daarom wil de vereniging, nadat ze eerder al gynaecologen had geïnformeerd en gesensibiliseerd,
hetzelfde doen bij pediaters. ‘De bedoeling is dat kinderartsen het probleem bespreekbaar maken en dat ze
hetzelfde vertellen dan de gynaecologen tijdens de zwangerschap. Bij gynaecologen heerste bijvoorbeeld het
idee dat bv minder roken tijdens de zwangerschap beter is dan ineens te stoppen. Dat is dus niet zo en door
hen de juiste informatie te geven, helpen we die fabel de wereld uit’.
De VRGT wil in eerste instantie dat kinderartsen roken bespreekbaar maken. ‘Ouders van een kind
dat vaak een middenoorontsteking heeft, kunnen ze aanspreken op hun rookgedrag. Maar het heeft geen zin
zogenaamde gelukkige rokers aan te sporen om te stoppen. Je kan hen er bijvoorbeeld wel attent op maken
dat ze best buiten gaan roken.’
De Standaard, vrijdag 16 mei 2008
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KRUIDENKWARK (vanaf 1j.)
Benodigdheden:
200g volle of halfvolle (geiten)kwark
1 à 2 lepels olie (saffloer- of distelolie, olijfolie,
zoete amandelolie..)
½ tot 1 dl melk
-

2 tot 4 eetlepels (naar smaak meer) bieslook of
andere verse tuinkruiden
eventueel wat gomasio

ZOETE KWARK (een
héérlijk eenvoudig dessert)
Voeg aan een portie (geiten)kwark wat
ahornsiroop toe, naar smaak. Afhankelijk van
het seizoen kan je het kommetje versieren
met een vruchtje, wat blaadjes / bloesems,
chocoladesnippers en cacaopoeder…

Werkwijze:
Klop de olie doorheen de kwark en roer er zoveel melk
door, dat het een dik-vloeibare saus wordt. Voeg kort voor
het opdienen de gehakte verse kruiden toe en strooi er
gomasio over.
Deze frisse kwark is, behalve als broodbeleg, ook lekker
bij gekookte granen (voor de kleintjes: boekweit, gierst,
rijst of quinoa, als griesmeel of graanvlokken of heel zacht
gekookt als hele korrel; later ook: haver, gerst, spelt,
tarwe, maïs…), of in de schil gekookte aardappelen. Ook
geschikt als dipsausje.
Variaties (vanaf de late kleuterleeftijd):
voeg 1 eetl. zeer fijn gehakte ui of 1-2 teentjes
geperste knoflook toe; of 2-3 eetl. fijngeraspte
rammenas (dan hoeft er geen melk bij: de
rammenas maakt de saus dunner).
Vervang de rammenas door mierikswortel (1
eetlepel).

Sfeerbeeld van de cursusdag op 26 april 2008 te Sint-Pieters-Rode
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Dankgebed
ik dank de hemel
en de aarde
voor dit leven
en de waarde van
de mensen om mij heen
ook voor de dieren
bloemen planten grond
en elke steen en voor
de regen zeeën en rivieren
die op het ritme van
de wind als wolken
dansen of zij lucht zijn
of een kind of haren
van dat kind
of een veld korenaren
ik dank ook voor de maan die
soms zo rond en vol
haar licht doet schijnen
waar de zon het
bij het ondergaan
weer zachtjes doet verdwijnen
zo zeg ik dank
voor dit bestaan
dat net als zon en maan
zijn omkeer kent
en ruimer wordt als
ik zal overgaan
Lutje Van Boxelaer, 2 december 2007
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