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LIDMAATSCHAP    2010 

10 euro 

rekeningnummer saluto-genese vzw 

523- 0456682- 81 

Aan alle opvoeders van het kleine kind, 

Aan alle Rudolf Steiner-kleuterscholen,   

Aan alle leden van vzw Saluto-Genese. 
 

Lieve opvoeder, ouder, onthaalouder, 

leidster van een dreumes-peutergroepje 

en/of therapeut van het kleine kind, beste 

leden en vrienden van de vzw Saluto-

Genese, 
 

Weer mogen we genieten van de vol-

plastische aanwezigheid van onze 

dreumesjes! Altijd actief, altijd in 

ontwikkeling, vol groeikrachten en gebalde 

energie zijn deze allerkleinsten! De vakantie 

heeft zichzelf gesloten, de scholen hebben 

zich geopend en hier worden onze moedige 

allerkleinsten het huis weer naar binnen 

gedragen. Wij mogen hen als 

vertrouwenspersoon overnemen van de arm 

van de ouders op onze arm. Dankzij de 

prachtige zomerdagen, die nog steeds 

aanhouden, zijn in onze zielen en harten 

evenveel lichtstralen vergaard als in deze 

‘verbonden’ kinderhartjes! Als ik deze 

honingbruingebrande zomerkindjes hier 

weer mag begroeten, overvalt me de grote 

achting voor hun spontaneïteit, hun 

levenslust, hun oprichtingskracht, hun 

nieuwsgierigheid en leerbereidheid, 

 

hun originele speellust en hun vreugde voor hun 

incarnatie! En dit alles in grote concentratie! 

Kleinschalig, kwaliteitsvol kinderonthaal, waarin 

aandacht is voor de geestelijke oorsprong van het 

kleine kind en waarin opvoeding zich kan 

afspelen van ‘aangezicht tot aangezicht’, is méér 

dan broodnodig! 

Wat fijn dat we al met zo velen zijn! We willen 

jullie een liefdevol jaar toewensen met een goede 

gezondheid en met veel fantasie voor de 

opvoeding van deze kleine kinderen. 

 

We schrijven momenteel een Projectplan “Rudolf 

Steinerpedagogie in de eerste 3 levensjaren van 

het kind – een project in het spanningsveld van 

ideaal en werkelijkheid”. Het behandelt de vraag 

hoe een in liefde opvoedend en omhulling 

schenkend kinderonthaal er zou kunnen uitzien. 

We weten allen dat als een kind het thuis goed 

heeft en in geborgenheid en liefdevolle 

verbinding met zijn ouders kan zijn, een crèche, 

minicrèche of gezinsonthaal voor volle dagen, 

gedurende een hele week, sterk belastend kan 

zijn voor het kind. Het bestuderen van 

zuigelingen en jonge kinderen onder de 4 à 5 jaar 

heeft aangetoond dat elke scheiding van de 

moeder een stressfactor betekent . Psycho-

analysten en ook vele ouders zijn daarom 

sceptisch en huiverig wat kindercrèches betreft. 
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Vroegtijdige afscheiding, wat betekent dat 

het kind niet in staat is om bij fysieke en 

etherische afscheiding van de ouder(s) het 

gevoel van de binding staande te houden, 

leidt tot diepe zielsmatige verwondingen. 

Deze kinderen verliezen de toegang tot hun 

gevoelens en ontwikkelen 

verdedigingsstrategieën. Crèche of 

kleinschalig kinderonthaal – beiden zijn 

steeds een noodoplossing! Het kleine kind in 

een onthaal brengen is  nooit de ideale 

oplossing daar het kind gedurende vele lange 

uren per dag de affectie-regulerende en 

levenskracht-schenkende ouder moet missen. 

Gedurende de eerste drie levensjaren wordt 

het oervertrouwen voor verdere mogelijke 

levensstappen opgebouwd en leert het kind, 

stapje per stapje, dag na dag, zich steeds 

dieper en hechter te verbinden met zijn 

persoonlijke vertrouwenspersoon. Dit 

hechtingsproces is broos. Krijgt het kind niet 

de nodige gevraagde tijd om zich diep te 

leren ‘hechten’, dan krijgt het angst om 

verbinding te leggen en er ontstaan 

relatiestoringen voor het latere leven. We 

weten dat het kinderonthaal dus slechts een 

NOODOPLOSSING is. Wij vragen aan de 

ouders om minstens gedurende de eerste 9 

levensmaanden bij het kindje thuis te blijven, 

zodat een hechte binding kan ontstaan, 

alvorens het moet leren wat ‘afscheiding’ is. 

 

Voor de kleuterscholen zouden we een 

oproep willen doen om met alle pedagogen  

aan tafel te gaan zitten en te onderzoeken of 

er toch geen mogelijkheid is om naast de 

kleuterklasjes een ‘kleinschalig baby-

dreumesgroepje’ op te starten. Deze kleintjes 

kunnen dan immers opgroeien in de buurt 

van hun broertje(s) en/of zusje(s), moeten niet 

langer dan nodig in de auto zitten en nemen 

spelenderwijs ook al contact op met de 

kleuterleidster die de nieuwe 

vertrouwenspersoon zal worden na hun 

derde levensjaar. Een omhullende wereld van 

‘heelheid’ schenkt gezondheid en 

levensvreugde! 

Aan de kleuterscholen willen we het voorstel 

doen om zich lid te maken van de  vzw 

Saluto-Genese, die ijvert voor begeleiding 

van ouders en opvoeders van het kleine kind 

van 0 tot 3 jaar en die kwaliteitsvol 

kinderonthaal helpt inrichten. 

 

Op politiek vlak ijveren we mee voor een 32-

urenweek voor ouders van het kleine kind en 

voor ‘een basisinkomen voor ouderschap’ 

vanuit de overheid.  Hierdoor zullen ouders 

dan de vrije en toch ook realistische keuze 

kunnen maken voor de opvoeding van hun 

kind(eren). Het ‘basisinkomen voor 

ouderschap’ is er nog niet, waardoor vele 

jonge ouders die zelf voor de opvoeding van 

hun kindje(s) in deze eerste levensjaren 

willen instaan, deze keuze tot hun groot 

verdriet niet kunnen verwezenlijken. 

 

 
  

“Als er dan toch nog kinderonthaal nodig is, 

dan liefst kwaliteitsvol en kleinschalig en 

vanuit de inzichten van de antroposofie en 

vrije schoolpedagogie.” (zie Projectplan) 

Daarvoor  willen de  vzw ‘Saluto-Genese’ en 

ook steeds meer ouders en opvoeders ijveren. 

Heel veel voorwaarden dienen echter 

vervuld te zijn, wil een kribbe het kleine kind 

geen schade berokkenen. Stress voor zowel 

de begeleider van het kind als voor het kind 

zelf, willen we vermijden. Ook is er een 

opvoeding ‘van aangezicht tot aangezicht’ 

nodig. Zulke crèches zijn erg duur – er is veel 

meer personeel nodig, dat bovendien 

geschoold moet zijn. Het kind moet zijn vaste 

verzorger hebben die a.h.w. een soort 

‘vertrouwensmoeder of –vader’ kan worden. 

De vertrouwenspersoon kan dit bieden aan 
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max. 3 à 4 kinderen van deze jonge leeftijd (0 

tot 3 jaar). De vertrouwenspersoon tracht de 

noden van het kleine kind af te lezen en open 

te staan voor de individuele gegevenheid van 

ieder kindje. Er mogen niet té veel kleine 

baby’s in het groepje zijn, anders komen noch 

de kleinen, noch de groten aan hun trekken. 

De aanpassing en nieuwe binding moet 

langzaam en ritmisch kunnen worden 

opgebouwd. De groepen zijn klein en 

progressief samengesteld. 

Hierdoor kan er een vrij, creatief en 

ongestoord spel ontstaan, ook voor de kleine 

baby in het park, op de mat of op het 

dekentje onder de boom. Spel in de natuur en 

frisse buitenlucht zijn dan ook dagelijks 

mogelijk en er kan regelmatig gewandeld 

worden met alle kinderen. Dit zijn 

salutogenetische voorwaarden voor een 

evenwichtige ontwikkeling van  lichaam, ziel 

en geest voor het kind. Respect, rust, ritme, 

regelmaat, rem (begrenzing), religie en 

reflectie geven voldoende continuïteit en 

concentratie aan het vrije spel, aan een eigen 

vrije bewegingsontwikkeling, aan de 

uitvoering van ambachtelijke arbeid en aan 

een samenlevingsvorm in diepe 

betrokkenheid en in relatie met elkaar. In 

deze vertrouwensrelatie met de opvoeder, 

kan het kind ook een gezonde muzikale en  

een rijke spraakontwikkeling doormaken  en 

is  een kwaliteitsvolle slaap mogelijk.  

Dát is voor ons de ideale ‘crèche’!  

Hieraan wil vzw Saluto-Genese zijn steun 

geven en meewerken.(www.salutogenese.be ) 

 

 
 

ZOU U ONS WILLEN STEUNEN DOOR 

LID TE WORDEN? 

Ja, ik wil lid worden van vzw Saluto-

Genese  
 

Ik betaal 10 euro per overschrijving op het 

rekeningnummer 523 – 0456682 – 81 en 

ontvang de Nieuwsbrief. 

 

o Ja, ik wil lid worden individueel! 

o Ja, wij willen lid worden als 

school! 
 

Naam 
_______________________________________________________

________________ 

 

Adres 
_______________________________________________________

________________ 

 

Postcode/plaats 
_______________________________________________________

________________ 

 

Telefoon 
_______________________________________________________

________________ 

 

Mailadres 
_______________________________________________________

________________ 

 

Datum/Handtekening 

 

 
Opsturen/faxen naar het secretariaat, Bergenstraat 151, 

3052 Blanden, fax 0032(0)16/40.31.80 

-------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresgegevens   secretariaat vzw Saluto-Genese 
Bergenstraat 151 
B- 3052 Blanden 

Bankrekening: 523-0456682-81 
BIC: TRIOBE91 

IBAN: BE 36 5230 4566 8281 

Tel & Fax : 0032(0)16/40.31.80                             
salutogenese@skynet.be 

 

http://www.salutogenese.be/
mailto:salutogense@skynet.be
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ZOU U ONS WILLEN STEUNEN MET 

EEN SCHENKING VOOR DIT 

PROJECTPLAN? 

 
Voor steun van ons projectplan: “Rudolf 

Steinerpedagogie in de drie eerste 

levensjaren van het kind – een project in het 

spanningsveld van ideaal en 

werkelijkheid.’ kan u een financiële bijdrage 

overdragen op het FONDS MERCURIUS IN 

SAMENWERKING MET VZW SALUTO-

GENESE: 

523-0800002-21 (vermeld duidelijk: 

‘schenking Saluto-Genese’). 

 

Zo u onze vzw ‘Saluto-Genese’ en zijn 

projecten reeds steunde met een financiële 

bijdrage, willen we u met dit schrijven van 

harte DANKEN! 

Dank zij uw schenking zijn we nu zover dat 

het boek: ‘Een spirituele embryologie – een 

omhullingsleer’ drukklaar wordt gemaakt. 

Hiervoor nogmaals onze welgemeende 

DANK! 

 
vzw Saluto-Genese 

secretariaat 

Karin Vantricht 

Bergenstraat 151 

3052 Blanden 

salutogenese@skynet.be 

tel. 0032-(0)16 40 31 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOU U ONS WILLEN HELPEN BIJ HET 

VERZAMELEN VAN ALLE NAMEN EN 

ADRESSEN VAN ONTHAALOUDERS, 

LEIDSTERS IN EEN CRECHE OF MINI-

CRECHE EN/OF LEIDSTERS VAN EEN 

DREUMESGROEPJE. 

 

 

WE MAKEN EEN NIEUWE LIJST OP MET 

RECENTE GEGEVENS. 

 
o Ja, ik ben zelf werkzaam in 

kinderonthaal (vanuit de inzichten 

van de antroposofie en de R. 

Steinerpedagogie). 

o Naam: 

o Adres 

o E-mail: 

o Tel: 

o Naam kinderonthaal: 

o Adres kinderonthaal: 

o Tel kinderonthaal: 

o Aantal kinderen per dag: 

o Aantal dagen open: 

o Soort kinderonthaal:  

o Gezinsonthaal onder een dienst 

o Zelfstandige 

o Crèche 

o Mini-crèche 

o Dreumes-peutergroep 

o Ouder-kindgroep 

o …. 

o Ja, ik ken nog iemand (buurt, school, 

vriendenkring,…) anders. 

o Naam: 

o Adres 

o E-mail: 

o Tel: 

o Naam kinderonthaal: 

o Adres kinderonthaal: 

o Tel kinderonthaal: 

o Aantal kinderen per dag: 

o Aantal dagen open: 

o Soort kinderonthaal:  

o Gezinsonthaal onder een dienst 

o Zelfstandige 

o Crèche 

o Mini-crèche 

o Dreumes-peutergroep 

o Ouder-kindgroep 

o … 

 
(Van harte dank voor je medewerking; Wil je ons 

dit document  ingevuld toesturen aub?) 

 

 

mailto:salutogenese@skynet.be
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Cursussen 2009! 
 

Voor onze 2 laatste cursusdagen van 2009 

“Mag ik gezond opgroeien?” kan u nog 

inschrijven bij ons secretariaat (telefonisch of 

schriftelijk), er zijn nog enkele plaatsen 

vrij! 

 

vzw Saluto-Genese 

Karin Vantricht 

Bergenstraat 151 

3052 Blanden 
salutogenese@skynet.be 

tel. 0032-(0)16 40 31 80 

 

Ik pluk mijn gezondheid - zaterdag 10 

oktober 2009 – Teunisbloem te Gent 

Met als inhoud: ‘Versterking van het 

zelfgenezingsproces en in de namiddag de praktijk 

van wikkels leggen, onder begeleiding van Helena 

Maryns. In de ochtend doen we samen euritmie 

rond het thema met Erna Kint. We sluiten af met 

een meditatieve beschouwing rond St. Michaël 

met Rik Fagard. 

 

Elk kind religieus?! – zaterdag, 14 

november 2009 –De Goudskinderen te 

Holsbeek 
Met als inhoud: Is religie aan de tijd?’ door Rik 

Fagard en in de namiddag de praktijk van 

transparanten maken met bijenwas op glas door 

Annelies Sysmans. In de ochtend ook een 

euritmische opmaat met Erna Kint. De dag wordt 

afgesloten met een meditatieve beschouwing rond 

St. Nicolaas en advent door Rik Fagard. (Pdf 

cursusflyer www.salutogenese.be ) 

 

Voor de cursisten: (stuur ons deze strook op 

of neem telefonisch contact aub!) 

 
o Ja, ik schrijf me in voor za, 10 oktober ’09  

“Ik pluk mijn gezondheid” 

o Ja, ik wil dan een kinderbespreking 

houden (max. 15 min) 

 

o Ja, ik schrijf me in voor za, 14 november 

’09  “Elk kind religieus?!” 

o Ja, ik wil dan een kinderbespreking 

houden. 

 

 

Cursussen 2010! 

 
In januari 2010 zal er weer een nieuw 

cursusjaar starten, met als overkoepelend 

thema: 

“Van aangezicht tot aangezicht”, een 

thema over verbondenheid en betrokkenheid, 

het aller-wezenlijkste in de opvoeding van het 

kleine kind. In oktober zijn de folders 

verkrijgbaar. 

 

Bij Jos Verhulst vinden we de volgende 

gedachte over betrokkenheid: 

 
“Het is deze ongedifferentieerde betrokkenheid, die 

enerzijds de kern van het mens-zijn en van de 
menselijke moraliteit uitmaakt en anderzijds de 

objectieve grondslag vormt voor het gelijkheidsideaal. 

Betrokkenheid is de eigenlijke substantie waaruit een 

samenleving bestaat: betrokkenheid is sociaal kapitaal. 

Betrokkenheid als zodanig bestaat slechts onder één 

vorm, net zoals er slechts één soort wit is (daarom 

bestaat er - zoals Wittgenstein opmerkte - geen 

doorschijnend wit glas op dezelfde wijze, als er bv. 

doorschijnend rood of groen glas bestaat; wit als 

zodanig laat geen nuances toe). De mens heeft een 

lichaam, gewoontes, een karakter... maar hij is 
betrokkenheid. De kern van ons wezen is onze 

allerindividueelste betrokkenheid op de ander.” 
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Aan allen willen we een heel mooi werkjaar 

toewensen vanuit een diepe betrokkenheid en 

warme verbondenheid met ieder kind ! 

Moge deze zomerse herfst zijn gekleurd licht 

geven aan je werk! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor ‘vzw Saluto-Genese: Beweging ter 

bevordering van een gezonde kindertijd’, 

www.salutogenese.be  

 

 

 

 
 

in naam van ‘het Kleine Kind, 

 

Rik Fagard 

Erna Kint 

Helena Maryns 

Annelies Sysmans  

Karin Vantricht 
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