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Pinksteren – nederdaling van de Geest

„De nederdaling van de H. Geest‟ (vroeg Middeleeuws fresco)

Pinksteren is een feest vol uitdagingen aan onszelf,
ten dienste van een liefdevolle samenleving!
Rust, inkeer, eerbied en liefdevolle waarneming
zijn de voorwaarden om deze uitdaging te kunnen aangaan.
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Het pinksterfeest als één van de
hoogtepunten in de jaarfeestenkring.
Pinksteren (Penta-Costa: 50 dagen na Pasen)
is, alhoewel het een feest is in de
jaarfeestenkring van de elementen tussen lente
en zomer, nog steeds een moeilijk feest om te
vieren voor volwassenen en voor kinderen. Het
is immers een feest dat zich helemaal afspeelt
in de Geestelijke Werkelijkheid, die nog
onbewust in ons „sluimert‟. Het is die
werkelijkheid waarin ons „ware, hogere zélf‟
troont: het Geestzelf (Manas), de Levensgeest
(Buddhi), de Geestmens (Athma). Steeds
moeilijker en minder vanzelfsprekend is het
om in een materialistisch gerichte wereld deze
geestelijke weg te gaan.
Zoals wij door het leren waarnemen van de
geestelijke spirituele realiteit die achter de
fysiek-stoffelijke huist, de materie kunnen
„bevrijden‟, zó kunnen we door het leren
waarnemen van de geestelijke realiteit in
onszelf, het eigen geestelijke „Ik‟ bevrijden.
Het bevrijden van het eigen Ik, kan alleen in
Liefde ( tot onszelf en de wereld) plaats
grijpen. Catharsis en reiniging vooraf helpen
hier.
Vrijheid van de Geest, in Liefde tot de wereld!
Vrijheid en Liefde kunnen niet zonder elkaar.
Pinksteren spreekt ons bewustzijn en ons hart
aan ten dienste van een méér liefdevolle,
broederlijke samenleving.
Het „onder de Hemelse Pinksterkroon
doorgaan‟ is een beeld voor de inwijding die
de mens kan gaan in de „ontwakende
Warmtegeest van Pinksteren‟.
Het Hemelse Vuur van de lentezon doorwarmt
de atmosfeer. De lucht komt in een nieuwe
scheppende beweeglijkheid en opent de harde,
natte aardkorst met zijn licht en warmte.
Zwoele, warme regens voeden en vullen de
droge aarde die nu sappig begint te zwellen.
Levenskrachten
worden
zichtbaar
aan
„opgedronken‟ waterdruppels en zich ritmisch
ontvouwende, tegen de zwaartekracht in zich
oprichtende, groene bladeren en knoppen. Het
water door de zonnestralen toegeroepen, begint
zijn „Hemelvaart‟. Als wolk draagt zij het
evenwicht tussen Hemel- en Aardbeweging.
De op- en neergaande bewegings-taal van de
lucht-gevulde leeuwerik, het in de omgeving
oplossende wolkenwonder, zijn wonderlijke
beelden voor „de Hemelvaart van onze

aardeziel‟. Van boven uit de atmosfeer spreekt
het Hemelse Vuurwoord en roept de aardse
elementen op tot vreugdig ontwaken en
schoonheid.
Onze aarde is net als de mens een levend
organisme. Ook de Aarde heeft een fysiek
lichaam dat leeft in het „vaste‟ element, een
levenslichaam dat stroomt in het vloeiende
water-element, een astraallichaam dat ademt in
het lucht-element, dat samenhangt met het
„opstijgen‟ van het vocht en een Geestlichaam
dat warmte doet stromen in de aarde-ziel. Het
zijn de vier wezensdelen van de Aarde zoals
ook de mens deze heeft. Dit „vreugdevuur‟ van
de Zon doet de verharding van herfst en
winter wijken. Water en licht volgen deze
warmteroep op, de vaste, harde substantie
wordt bevrijd uit de aarde. Er ontspruit een rijk
plantenkleed.
Door de wolken die gevormd worden door het
water dat vanuit de aarde opstijgt, kan ze als
levend organisme schouwen in de Hemel.
De hemel is nu open! En wat ze daar gezien
heeft, vertelt ze dan weer op haar beurt verder
aan ieder blad, takje, stengel en bloemknop,
dier en mens. De regen fluistert leven en
wijsheid in de oren.
Zo kan de mens ook met zijn vier
wezensdelen: met zijn fysiek lichaam, met zijn
etherlichaam, met zijn astrale lichaam ( het
luchtvormige, de ziel) en met zijn Geest (het
Ik, wonend in de warmte van het bloed), zich
verheffen tot de spirituele wereld van de „Zon‟
en weer terugkeren met grote gaven.
Door de „vuurroep‟ van de Geest, die hij in zijn
innerlijk tot in hart en bloedsomloop voelend
kan vernemen, kan hij „openbloeien‟ in een
opwaartse beweging, net zoals de aarde in haar
lentevuur wolken aan de hemel tovert.
Als niet meer alléén ons fysieke lichaam (met
oa. zijn begeerten, afhankelijkheden,...), etheren astraallichaam over ons gaan heersen, maar
onze Geest „Koning‟ wordt, zal een scheppend
evenwicht in ons kunnen ontstaan.
Dit beeld van Pinksteren kan ons inspireren om
om dit feest te vieren met het kleine kind.
Het wonder van de Pinksterochtend bloeit
open uit het wonder van Hemelvaart, zoals
de bloem uit de knop ontstaat.
Pinksteren is een vrijheidsdaad in onszelf.
Het is een feest waarbij we „gewekt‟ willen
worden!
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Er wordt een Pinksterbruidje gekozen (de
zielenkrachten) en een Pinksterbruidegom (de
geestkrachten). Voor het kleine kind is het leuk
om op die dag een kleurig, papieren
bloemenkroontje te dragen dat we samen
knutselden. We verzamelen zoveel mogelijk
bloempjes en lichte lenteblaadjes en drogen
deze reeds enkele weken vooraf in manden.
Ieder kindje brengt een strooimandje mee, om
voor het bruidspaar te kunnen strooien als deze
onder
de
„Pinksterkroon‟
(gekruiste
bloemenbogen) voorbij komen.

Iedereen kan dit mooie tuinfeest meevieren,
jong en oud en ook de kleine baby mag mee in
het lentezonnetje. De Pinksterdag wordt
afgesloten met een heerlijke picknick samen,
met beschuitjes, kwark en aardbeitjes erop met
een citroenmelisseblaadje als versiering.
Mmmm!

Bloemblaadjes strooien voor het bruidspaar
moet een klein kindje nog leren, met kleine,
niet te volle handjes, beetje per beetje. Dan
vliegen de bloempjes ook mooi op in de wind.
Sommige kindjes laten hun papierenduifje aan
een stokje op en neer vliegen bij het liedje van
“In en uit het venster…”

De bellenman wekt alle „luilakjes‟ met zijn
brandnetelransel en bellenstok.
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Zintuigspel : Ik speel me „vrij‟ - Verslag cursusdag: 24 april 2010
Opdrachtenspel








1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)
We spelen het spel per 2, een begeleider
en een geblinddoekte.
We spelen in stilte.
De opdrachten worden per nummer
gespeeld.
De begeleider leest stilletjes de
opdrachten voor aan de geblinddoekte.
De geblinddoekte mag hulp vragen maar
oefent de opdracht zo zelfstandig
mogelijk uit.
We spelen nog een keer met gewisselde
rollen.

Begin bij START. Wandel even met je
begeleider rond in de kruidentuin en begroet
iedere plant in zijn wezen, kleur, vorm- en
groeitaal. (ca 5 min)
Laat je blinddoeken. Laat je nu leiden naar
opdracht 3.
Ruik aan de geplukte kruiden en tracht ze te
raden. Proef van de geplukte kruiden en raad.
Pomp water en vul de gieter en besproei de
planten. Vul daarna een bekertje met water en
wandel ermee op je hoofd rond de serre en
pomp. Was handen en voeten aan de pomp.
Neem een lauwwarm voetbad en laat je
afdrogen, al zittend in de kruiwagen met stro.
Laat je rijden naar opdracht 7. Let op geluiden
en geuren.
Zoek op je blote voeten de weg doorheen de
zandbak over berg en door de put.
Zoek op de tast enkele schelpen in het zand, en
verzamel ze in een emmertje of zeefje.
Loop op blote voeten over het stenen
hindernissenpad.
Kruip op handen en knieën op het groene
klimverhoogje, er over en er weer terug af. Stap
rugwaarts terug tot in het midden van het
verhoog.
Sta ged. 1 minuut zo stil als een vlaggenstok,
met 2 voeten dicht. Raad welk geluid je
begeleider maakt.
Kom aan de hand langs de boomstammetjes
weer naar beneden.
Laat je meenemen door het gras en de „tritttijm‟ tot bij het eerste rozenpoortje.
Welk instrument hoor je? Speel nu zelf een
mooie melodie.
Kruip door de hindernissen aan het 2de
rozenpoortje.
Ga voorzichtig doorheen het 3de rozenpoortje.
Laat je doorheen het wasgoed draaien.

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

31)
32)
33)
34)
35)

Ga op 1 been op het stenen heuveltje staan en
zing een liedje.
Aai het konijntje op de schoot van je partner.
Ga in het stro liggen van het hok en noem alle
geluiden en geuren.
Leg de kippeneieren van de ene in de andere
mand zonder ze te breken.
Ga heen terug doorheen de bonenstaken.
Ga op de geluidenstoel zitten en luister. Proef
van het kervelblad en het sap.
Voel welk gewas er groeit op het veld van de
boer.
Ruik aan de pruimenbloesem door op het
trapje te klimmen.
Speel het hindernissenparcours. (over
strobalen, verhoog, evenwichtsbalk,….)
Loop rond de schommels met een zandzakje
op je hoofd en kruip doorheen de tent.
Schommel geblinddoekt en laat je duwen.
Geef zelf aan hoe hoog je wil.
Speel het raadseltastspelletjesparcours.
Ga op de wollen deken liggen en
schapenvacht, op je rug. Laat je heen en weer
rollen door je begeleider. Rust nu even uit. Je
wordt gewekt door een ….? En KIJK! (de
blinddoek mag af.)
Doe je schoenen weer aan. Mik de
zandballetjes in de mand.
Vis het eendje op.
Mik als een echte „aardappelschutter‟ tot het
belletje rinkelt bij de deur.
Bel blaasjes met de blaasbellenzeep en het
pijpje, zoveel je maar kan!
Bravo!! Je hebt de eindstreep behaald. Je bent
bij de EINDVLAG.

Evenwichtspel.
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Parcours met muzikaal waterorgel,
hindernissenweb, doorgangsluier
en natte was.

Dankzij mijn trouwe, helpende
begeleider, gelukt het mij mijn
weg te vinden.

Tasten met de handen
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geur- en smaakzintuig bij de
kruidentuin,
Evenwichtszintuig op het stenen
parcours,

tast- en warmtezintuig aan de
pomp.

Tasten met de voeten.
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Tasten,
voelen,
invoelen,
empathie,
luisteren,
horen,
evenwicht houden, temperatuur
ervaren, geuren opsnuiven, smaken
proeven,
gewicht
inschatten,
afstand inschatten, gebarentaal
begrijpen, taal opnemen en
communiceren, iemands gedachten
lezen, waarneming van de andere
zijn diepe wezen.

Samen, ik neem de andere diep
waar: het ik-zintuig.

Workshop: gebaren zoeken op versje.
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Wist je datjes….
Wist je dat “TWINKELING” (een enthousiast nieuw op te richten kinderdagverblijf te Hasselt
in een groot herenhuis) leid(st)ers & praktische helpers zoekt die vanuit de Steinerpedagogie
meedenken en meewerken.
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Anneke Puissant 0498/49 60 60 of
twinkeling@live.be
Dat we leren „horen‟, leren „luisteren‟, met onze voeten!
In een artikel van het Duitse tijdschrift „Erziehungskunst‟ van mei 2010 legt Reinhilde Brass
(muziek- en klasseleerkracht in de Widarschool te Wattenscheid (D) en sinds 2005 grondlegster van
het instituut voor audiopedie) ons op zeer levendige wijze uit hoe het „horen‟ en „aandachtig kunnen
toeluisteren‟ op 2 manieren kan bevorderd worden bij het kind: door aandachtige luisterspelletjes bij
bijvoorbeeld het zingen en het vertellen en door heel bewuste bewegingen en gebaren te maken op
klanken, op zang, op muziek. We horen met het gehele lichaam, over de huid, over ons
knokenapparaat. De vibraties van binnen- en buitenklanken delen zich aan ons mede via ons gehele
lichaam. Dit betekent: als je het kind tot zeer geconcentreerd toehoren wil stimuleren, er een heel
eenvoudig, maar zeer werkzaam tovermiddel is: dat zijn de zachte, stille bewegingen van de voeten.
“Ga met stille voetjes! Let op je voetjes!” Dan kan stilaan het instrument, dat het eigen lichaam is,
door het kind worden aangegrepen. Dan kan een „luisterstemming‟ ontstaan, waarin het kind door
iedere klank beroerd wordt.
“Toeluisteren, horen, stil worden, „lauschen‟ brengt zoveel waardevols! Ik beleef mezelf! Ik beleef de
ander!” (interesse in het artikel? tel: 016/ 62 32 84)

Recepten voor de lentemaanden

Citroenkoekjes met maanzaadjes
Knapperige lichte koekjes voor de allerkleinsten:
(voor ca 26 stuks)
200 gr biomeel ( licht gebuild)
Snufje zout
50 gr oersuiker
Geraspte schil van 1 citroen
2 tot 3 theelepels maanzaad
120 g ongezouten koude boter in blokjes
1 middelgroot losgeklopt ei
Werk het meel, zout, oersuiker, geraspte citroenschil en maanzaadjes goed door elkaar. Voeg de koude
blokjes boter toe en bewerk tot het mengsel op fijn kruim lijkt. Voeg het goed losgeklopte ei toe en
bewerk tot een samenhangend deeg.
Vorm van het deeg een rol van 4 cm doorsnede en wikkel deze in folie. Leg deze koud weg tot hij hard
is (min. 2 uur, maximaal een week.) Het mengsel kan naar behoefte worden gesneden en gebakken tot
koekjes.
Als u zover bent, snij de rol dan in plakjes van ca 5 mm en leg ze een eindje van elkaar op de ingevette
bakplaat. Kleine ovale peuterkoekjes ontstaan.
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Zet ze 10 -12 minuten in een voorverwarmde oven op 180°C tot de randjes net goudbruin worden.
Laat de peuterkoekjes op een open rooster afkoelen.
Bewaar ze in een luchtdichte trommel. Binnen 5 dagen eten.

Gember-rabarber-crumble:
Heerlijk, zacht gebakje voor bij een beetje kwark, yoghurt of met een torentje slagroom.
600gr rabarber (schoongemaakt) (of de helft peer, appel, pruimpjes, dadels,…)
2 theelepels fijngehakte verse gember
35 gr oersuiker
Beetje boter
Voor de topping:
150 gr halfvoltarwe bloem
1 eetlepel wijnsteenpoeder
125 gr boter in blokjes
165 gr oersuiker
De oven voorverwarmen tot 200°C
Het fruit in stukjes, samen met de gember in een lage ovenbestendige plaat met wat boter leggen.
De oersuiker erover strooien
Omschepen en laten trekken.
De crumble:
Bloem + boter mengen met de hand tot het mengsel op grof broodkruim gelijkt.
Oersuiker erdoorheen mengen. (ev. Ook wat geraspte kokosnoot)
De crumble gelijkmatig over het gezoete fruit verdelen
45 minuten bakken
Serveer met een beetje geklopte slagroom.

Warmtezonnevruchtenpunch
Een vitaminenrijke warme drank, ook heerlijk als frisse drank op warme lentedagen!
Zet een grote pot lindethee.
Voeg 1 liter perensap en/of appelsap toe en verwarm
Voeg het sap van 1 citroen en 5 sinaasappels bij.
Snijd enkele kiwi‟s en ananasschijfjes in kleine blokjes en voeg ze er bij.
Strooi 2 eetlepels kokosschilfers in de drank.
Voeg enkele snuifjes kaneel en gemberpoeder toe en een kleine hoeveelheid kruidnagels.
Laat de warme drank zo enkele uren trekken.
Zoeten met honing, dadelsiroop of esdoornsap.
Serveer de heerlijke „warmtezonnevruchtenpunch‟ met een klein kabouterlepeltje!!!
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De volgende cursussen van vzw Saluto-Genese (zie www.salutogenese.be) voor 2010!
Om in te schrijven: salutogenese@skynet.be /tel. 0032-16-62 32 84 /fax. 0032-16- 40 31 80
Samen gezond! Deel 2 – zaterdag 23
oktober 2010

Ik speel me vrij! Deel 2 – zaterdag 13
november 2010

Adres: „De Goudskinderen‟
Houwaartsebaan 55 3220 – HOLSBEEK
016/62 32 84

Adres: „De Teunisbloem‟ R. Steinerschool
Elyseesevelden 8 9000- GENT

“Ik gezond – Jij gezond - E.H.B.O. en
zelfregulatie.”

“Ik speel me vrij! Creativiteit in ons leven.”

Onthaal vanaf half negen.
09:00 euritmische opmaat. Erna Kint
09:15 “Samen gezond. Ik gezond- jij gezond –
E.H.B.O. en zelfregulatie” + vraagstelling.
Dr. Helena Maryns
10.37 pauze met koffie, thee
11.00 euritmie “ Van aangezicht tot aangezicht.”
Erna Kint
12.30 middagpauze: brood met soep
13.30 “van aangezicht tot aangezicht –
boetseren met klei en was”
Geert Colpaert
15.40 meditatieve beschouwing bij
het esoterische ‘Onze Vader’. Rik Fagard
16.00 afsluitspreuk

Onthaal vanaf half negen.
09:00 euritmische opmaat. Erna Kint
09:15 “Ik speel me vrij! Vrij spelen nu – vrij leven,
denken, voelen en willen later.” +
vraagstelling. Annelies Sysmans
10.38 pauze met koffie, thee
11.00 euritmie “ Van aangezicht tot aangezicht.”
Erna Kint
12.30 middagpauze: brood met soep
13.30 “van aangezicht tot aangezicht – boetseren.”
Geert Colpaert
15.40 meditatieve beschouwing bij
het esoterische ‘Onze Vader’. Rik Fagard
16.00 afsluitspreuk

22-26 mei 2010:
2-5 juni 2010:

Pinksterconferentie te Hannover: www.waldorfkindergarten.de
Internationaal Kleinkindcongres !!!! te DornachGoetheanum:
"De waarde van het kleine kind." Wat houdt het kleine
kind gezond. Van de salutogenetische aanzet in de
kleinkindpedagogie van Rudolf Steiner.
www.goetheanum.de
aanmelden zo vlug mogelijk
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Saluto-Genese v.z.w
www.salutogenese.be
Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd
Aangesloten bij de International Alliance for Childhood
Maatschappelijke zetel : Bergenstraat 151 B - 3052 Blanden
Voorzitter: Annelies Sysmans, Houwaartsebaan 5 B – 3220 Holsbeek/ tel: 0032-(0)16 62 32 84
Secretariaat: tel. 0032-(0)16 40 31 80
salutogenese@skynet.be

Bestelformulier bundels en publicaties
Naam
Adres
Email
Aantal
Bundels
1. Het oprichten
2. Het gaan
3. Het spreken
4. Het denken
5. De jaarfeesten
6. Ik en mijn lichaam - Het tastzintuig
7. Ik en mijn lichaam - Het levenszintuig
8. ik beweeg dus ik ontmoet - Het bewegingszintuig
9. Ik houd mijn evenwicht, dus ik besta
10. Voedsel voor het kind, voeding voor de opvoeder
11. Het groothoofdige en het kleinhoofdige kind
12. Het angstige, droevige en onzekere kind
13. Kom, we gaan eten! Gezond en lekker eten met en voor kleine kinderen
14. Moeder en kind. Het bewuste ouderschap
15. Het kind en zijn engel
16. Het kind van 2,5 jaar reeds inscholen
17. Overgangen op kindermaat
18. Verkwikkend doorheen de dag
19. Ik pluk mijn gezondheid
20. Elk kind religieus?!
21. Ik speel me vrij. Creativiteit in ons leven
22. Van aangezicht tot aangezicht. Een salutogenetische visie
Publicaties
Gouden liedjes en versjes
Homeopathische raadgever
Pentatonische liederen en liederen in kwintenstemming
Werkboekje peuterwereld
Een betere wereld voor kinderen
Kind, beeld en scherm
TOTAAL
Ik betaal cash
Ik maak over op het bankrekeningnr van vzw Saluto-Genese 523-0456682-81
BIC: TRIOBE 91 / IBAN: BE 36 5230 4566 8281
Datum en handtekening

Verkoopprijs
niet-leden
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
12,00
€
€
€
€
€
€

Verkoopprijs
leden
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00
€
8,00

25,00
8,00
10,00
3,00
5,00
6,50
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Willy Maurer: Der erste Augenblik des Lebens. Der einfluss der Geburt auf die Heilung und
Werdung.

De eerste ogenblik van het leven ; Willy Maurer
De invloed van geboorte op genezing en wording.
De eerste liefdesrelatie van iedere mens is diegene met de eigen moeder.
Wordt deze echter in het sterk bepalende moment vlak na de geboorte, en/of in de daaropvolgende
zuigelingen- en kleinkindertijd ge- of verstoord, zijn we in het daarop volgende volwassenleven met
de daaruitvloeiende gevolgen, zoals ons afgezonderd zijn, onze destructiviteit, sterk geconfronteerd.
Hiermee leren omgaan, vraagt om een bewuste uiteenzetting, die ons voert tot het weer in liefde
aannemen van het verwondde innerlijk van dit kind. De illusie van het gescheiden zijn is één van de
negatiefste mythen van onze tijd. De overwinning van het probleem, door het weer erkennen van ons
verbonden zijn met elkaar , is de sleutel om de ethiek en de solidariteit terug te vinden, die we in de
moderne wereld op grond van macht – en bezitswaan verloren hebben. Willy Maurer toont ons in dit
boek, hoe dit belangrijke aspekt van menselijkheid in iedere levensfase weer kan worden
teruggevonden. Dit boek gehoort in de handen van ieder wordende moeder en is een waardevolle
ondersteuning voor allen die met kinderen te doen hebben.
Dragen Verlag ca 300 bladzijden, omslag met flappen, ISBN 978-3-927369-43-6, € 29,80
Amselhof Buchversand im Info3-Verlag
Alt-Niederursel 22, 60439 Frankfurt
Tel. und Fax 069-57 36 01
E-Mail: amselbuch@info3.de
Onlineshop: www.amselhof-buchhandlung.de
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In memoriam: Hannie Rienks
Door Loïs Eygenraam
13 februari jl ging Hannie Rienks door de poort van de dood. Hannie is iemand die veel voor de
vrijeschoolbeweging heeft betekend, m.n. voor het jonge kind. Hannie is 90 jaar geworden, tot de laatste dag is
zij helder van geest gebleven en woonde zij zelfstandig.
Op de dag dat zij geboren werd en het levenslicht zag hield Rudolf Steiner een voordracht voor
vrijeschoolleraren met als titel: “ Das Entwickeln des Intellekts durch künstlerische Übungen”. …Het
kunstzinnige zou ze zelf op een eigen wijze vorm gaan geven middels het maken van vele, vele transparanten die
op het raam het Licht vingen om binnen kleur zichtbaar te maken.
Als jonge vrouw van ongeveer 20 jaar volgde zij de opleiding tot kleuterleidster toen de oorlog uitbrak. De
school werd gebombardeerd en in noodgebouwen vervolgde Hannie haar opleiding. Na de oorlog zette zij met
anderen de vrijeschool Rotterdam op. De eerste zes jaren werkte zij als onderbouw leerkracht totdat zij eindelijk
een kleuterklas kon krijgen. Hiermee was zij dolgelukkig en zou het werken met de kleuters tot een levenstaak
maken.
De Tagung in Hannover ( jaarlijkse conferentie voor vrijeschoolkleuterleidsters van de hele wereld) heeft zij van
het begin af aan meegemaakt. Niet alleen landelijk heeft zij de vrijeschool beweging zien groeien, ook
wereldwijd. In Hannover werd het ieder jaar drukker en voller….
Haar kwaliteiten als kleuterleidster werden zichtbaar in het waarnemen van de kinderen in hun spel en
kindertekeningen.
Hannie heeft tot haar 60ste levensjaar een kleuterklas in Rotterdam geleid. Daarna is zij voor de landelijke
beweging gaan werken, oa de Begeleidingsdienst en de Cursus Rudolf Steiner Pedagogiek.
Ook voor ons blad heeft Hannie artikelen geschreven. Onderstaand artikel is gepubliceerd in “Vrije
Opvoedkunst” van juli 1971. De titel van haar artikel luidde: de omgeving van het kleine kind. Na 1971 is er
veel veranderd in de omgeving die Hannie beschreven heeft, doch nu, 2010, is er weer veel actueel. Als dank
voor al het werk dat zij heeft gedaan voor de vrijeschoolbeweging, Vrije Opvoedkunst en het jonge kind, volgt
hier het artikel uit 1971.

“De omgeving van het kleine kind”
Hoe moet de omgeving van een klein kind zijn wil hij een gezonde ontwikkeling kunnen doormaken?
Algemeen bekend is dat rust, een goede sfeer en een ritmisch dagverloop weldadig op een kind inwerken.
Men weet dat, vooral bij baby‟s waar de rust verstoord wordt, allerlei groeistoornissen optreden en dat wanneer de sfeer om
het kind heen niet goed is, de eetlust verminderd of zelfs voedsel geweigerd wordt.
Een ritmisch dagverloop van aken, slapen, eten in een goede rustige sfeer bevorderen de harmonische ontwikkeling van een
kind.
Bestaat er tegenwoordig [1971 red.] nog de mogelijkheid om kinderen in een rustige sfeervolle omgeving te laten
opgroeien? En hoe staat het met het dagritme/
Zijn de drie woorden: rust, sfeer, ritme in de hedendaagse maatschappij, in dorp, stad, in het gezin nog vanzelfsprekend
aanwezig?
Laten we de rust een onder de loupe nemen.
Wat is rust? Is rust stilte, is rust niets doen?
Wanneer we aan rust denken, wensen we ons in een omgeving waar we ongestoord, in alle aandacht iets kunnen doen, iets
kunnen bekijken, beluisteren, bedenken, enz.
Rust vraagt een omgeving waar je tot jezelf kunt komen.
Rustin niet nietsdoen en er behoeft geen absolute stilte te zijn.
Bij rust kunnen we ook denken aan een omgeving waar we de wind horen waaien, insecten horen zoemen, de beek horen
bruisen. Hier zijn het natuurlijke geluiden, die door ‟t ritmische wat ze in zich dragen ons een gevoel van rust geven.
Weldadig is het als men nog een plekje vindt waar stilte , waar rust te beleven is. Dan neemt met de tijd om een uitzicht te
bewonderen, met aandacht een steen bekijken, men vervolgt de wolken in hun verandering, ruikt de frissen geuren van het
groen en haalt dieper adem. Dan beseffen we meestal pas hoe gejaagd we leven en hoe weinig tijd we nemen voor de
wonderen om ons heen.
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En voor kinderen is de wereld één groot wonder. Een wonder dat ontdekt moet worden en waarbij niet gestoord mag
worden. Waar rust moet heersen om met volle aandacht het leven te leren kennen. Dat doet het kind door alles om hem heen
te tasten, te proeven, te beruiken en te onderzoeken.
Het kind wil met aarde en zand spelen, wind en zon voelen en frisse lucht ruiken. Het wil de planten en de dieren op zijn
wijze leren kennen. Zowel binnenshuis als buiten wil hij op zijn onderzoekingstochten ongestoord z‟n indrukken opdoen.
De aandacht van kinderen is enorm groot. En wanneer deze niet steeds gestoord wordt, noch door technische geluiden van
radio‟s en auto‟s, noch door belerende volwassenen, die steeds maar vertellen hoe alles werkt en heet, zou het dan niet
kunnen zijn dat het kleine kind deze aandacht zo ontwikkeld heeft, dat hij later zijn medemens daardoor beter kan begrijpen?
Wij wensen onze opgroeiende kinderen niet alleen een rustige omgeving toe maar ook rustige volwassenen die hem terzijde
staan.
Volwassenen die rust in zich hebben, hebben ook tijd. Ook dat vraagt het kind. Het vraagt onze tijd. Vroeger hadden mensen
meer rust in zich. De boeren, de handwerkslieden vonden rust in hun werk. Ze deden hun werk met aandacht en liefde en er
ontstond tijd. Er was tijd om brood te bakken, om te spinnen, te weven, om het huis schoon te maken en op te knappen. Wat
een veelheid aan handelingen kwam bij al deze werkzaamheden vroeger te pas, waar het kind vol belangstelling naar kon
kijken. Het kon meedoen en het kon nabootsen in z‟n fantasiespel. Deze handelingen keerden steeds weer terug en gaven
daardoor het kind ook weer de tijd om alles te leren.
En hoe is dat tegenwoordig?
Het liefst wil men van de altijd weerkerende handelingen af. Voor het kind echter zijn de steeds terugkerende handelingen,
voorwerpen, gebeurtenissen, een vreugde van herkenning, een houvast in zijn leven.
-het terugkeren van ‟t dagelijks , ‟t wekelijks , het maandritme
-het ritme van waken, slapen, eten, drinken en spelen;
-het ritme dat weerkeert in lente, zomer , herfst en winter;
-het verjaars – en feestritme.
En dragen wij binnen in ons niet een ademhaling, hartenklop en stofwisselingsritme, dat ons steeds voorhoudt hoe goed het is
ritmisch te leven? Bemerken we dat ons organisch ritme stagneert, dan is er iets aan de hand.
Volwassenen zijn ongeduldig. Het kind niet. Het heeft een eindeloos geduld. Geduld om te wachten tot een feest komt. Geduld
om opnieuw alles te onderzoeken of opnieuw iets te proberen, totdat hij het eindelijk kan. Heerlijk vindt hij het om met vader
en moeder samen iets te doen. Vooral als vader en moeder iets met aandacht en plezier doen en er daardoor een prettige
sfeer ontstaat.
Al zijn er, vergeleken met vroeger, vele interessante handelingen voor het kind verloren gegaan, toch blijft er voor het kind
nog genoeg over om belevenissen op te doen. Zijn leven begint in huis en een kind helpt graag. Er is zoveel te ontdekken als
je mag meehelpen met koken en bakken, met tuinieren en schoonmaken. Dat “helpen” van het kind behoeft niet de hele dag te
gebeuren. Het kan ook een moment van de dag zijn, net zoals er een moment van eten is en van voorlezen. Wel moet het een
moment van zijn samen iets doen. Al is het ieder op zijn wijze, er ontstaat daardoor een bepaalde stemming. Want waar
volwassenen iets doen, kan sfeer ontstaan. Of men nu timmert, bedden opmaakt of vertelt, er ontstaat door al deze
bezigheden een sfeer die een belangrijk onderdeel van de omgeving van het kleine kind uitmaakt.
Ook vraagt het kleine kind niet om altijd wat anders te mogen doen. Wat voor moeders een „alweer‟ de vaat is, is voor het
kleine kind „ha‟ weer wassen. Net zoals het graag hetzelfde verhaaltje hoort of dezelfde kinderrijmpjes, doen het met plezier
dagenlang een zelfde werkje. Het kind zelf kan zijn omgeving niet opbouwen, dat moeten de volwassenen voor hem doen. Wel
geeft het kind aan hoe het zou moeten. In zijn eindeloze herhalingen, om het lopen, spreken en verrichten van velerlei
handelingen te leren beheersen- waarbij hij niet gestoord wenst te worden- kunnen we aflezen wat van ons verlangd wordt.
Wanneer de volwassenen een innerlijke rust kunnen opbrengen, en met zorg en toewijding in spreken en handelen een
voorbeeld zijn, dan wordt er voor het kind een omgeving geschapen, waar hij zich behoed en beschut weet. Daardoor zal
sfeer ontstaan, waarin het kind kan groeien en bloeien, zoals een plant dagelijks goed verzorgd in een rustige omgeving tot
bloei en vrucht kan komen.

14

Wereldcongres voor het kleine kind te Dornach in „Goetheanum‟
(het kind van 0 tot 3 jaar)
2. - 5. Juni 2010
“Menselijke waardigheid en gezondheid door opvoeding. Wat houdt het kind
gezond?”
Over een salutogenetische aanzet in de kleinkindpedagogie van Rudolf Steiner.
Aanmelding en info op www.goetheanum.org/3426.html

2.

3.

Wat houdt het kind gezond? Hoe ziet een
salutogenetische aanpak van de opvoeding voor de
allerkleinsten er praktisch uit? Hoe kan deze impuls
verder worden ontwikkeld? Aan al deze vragen
werkt de „Worldwide Initiative for Early Childhood
care‟ (IASWECE)/ „Weltweite Initiative für
Kleinkindpflege‟, die aan de „Vereinigung der
Waldorfkindergärten‟ aangesloten is. Samen met de
medische sectie aan het Goetheanum nodigen zij
alle pedagogen, therapeuten, artsen, vroedvrouwen
en alle met kleine kinderen omringden, uit op dit
congres.
De omgang met het kleine kind onder het derde
levensjaar, krijgt steeds meer maatschappelijke
aandacht. Dit geldt ook voor opvanginrichtingen,
voor de stand van onderzoek en ook voor de
praktijk van de Rudolf Steinerpedagogie. Voor het
verder verloop van iedere menselijke biografie, is
het van heel groot belang, hoe in deze eerste
levensjaren de waarde van het kind wordt
waargenomen en gerespecteerd wordt.

toekomstvaardigheden goed te kunnen
ontvouwen? (bewegingsontwikkeling, het
leren „gaan‟.)
Hoe kan de autonome wil tot leren ondersteunt
en geprikkeld worden, zodat zijn innerlijke
persoonlijkheid op de basis van vertrouwen en
zekerheid kan groeien? (spraakontwikkeling,
leren communiceren.)
Hoe kan de omgeving van het kind eruit zien?
Welke rol spelen zelfopvoeding en
zelfontwikkeling van de ouders en de
pedagogen hierbij, zodat het kind zich alleen
en in samenhang met zijn omgeving zelf leert
beleven? (denken, leren.)

Voor de gezonde ontwikkeling van het kleine kind,
voor de omgang met het kind thuis alsook in
speelgroepen, inrichtingen en dagonthaal, in
medische, verzorgende zowel als therapeutische
praktijken willen de inrichters met dit congres een
mijlpaal zetten voor de waarde van het kind.
Welkom! Simultaanvertalingen kunnen
georganiseerd worden. Het congres wordt in het
Duits en Engels gevoerd.

Gabriele Claus, Marie Luise Compani,
Claudia Grah-Wittich, Heike Hauptmeier,
Brigitte Huisinga, Angelika Knabe,
Angela Kranich, Birgit Lemke, Ina von
Mackensen, Judith Naisar, Christiane
Pfintzenmaier, Elke Runge, Gisela Weigle
und Dr.med. Michaela Glöckler

Samen met u willen we drie kernvragen stellen:
1.

Hoe kan het kind voldoende „vrijruimte‟
worden aangeboden, om de in hem liggende
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Saluto-Genese vzw
Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd
Aangesloten bij de International Alliance for Childhood
Maatschappelijke zetel: Bergenstraat 151 te 3052 Blanden
Info: Tel. 016/62 32 84 ; salutogenese@skynet.be
LIDMAATSCHAP 2010
10 euro
rekeningnummer saluto-genese vzw
523- 0456682- 81
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