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Sint Michaëlstijd
Straks de schouw dichtgelegd
De asse saâmgeveegd
De deegtrog geledigd
Holle broden op vuur gestenigd.
Het werk is gelenigd.
Nóg gloeit de vuurhaard
Sproeiende warmtekleuren ons verlichtend.
Nóg branden de Salamanders
Glanzende geestdrift danst over de stenen.
De warmte is gekleed.
Nóg gloeien de leien
Broedende bijen laven zich.
Nóg zweten de wolken
Getjirp snijdt in de donk‟re houtberg.
De Phoenix stijgt op.
Wat asse was, wordt desem.
Wat warmte is, wordt geestdrift en moed.
Het brood van Michaël offert zich.
A.S. Monclus, augustus 2004
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Blijft innerlijke rust en rust in de omgeving
geen behoefte van het kleine kind, ook
vandaag?
Dr. Jan Peeters in „De Morgen‟ op zaterdag, 27 juni
‟09.
“Onrust in de Vlaamse crèches. Een noodkreet vanuit
een al jaren getroffen sector, met als ingrediënten: té
veel kindjes, té weinig begeleiders, strenge controles op
veiligheid, té weinig aandacht en vooral…heel veel
angst. Kinderverzorgsters kennen oververmoeidheid en
burn-out. Doordat er zo‟n tekort is aan kinderopvang,
zitten de kinderdagverblijven overvol. In Denemarken en
ook in andere landen gaat men uit van één
kinderverzorgster voor 4 kindjes. Daar zitten we toch nog
een stuk boven!”
De Regering moet écht meer inspanningen leveren. Je
moet het welzijn van het kind steeds in het oog blijven
houden. Als een baby signalen uitzendt die niet worden
begrepen of beantwoord, zal het kind steeds minder
signalen geven en zal een deel van de hersenen zich
minder gaan ontwikkelen. Stel dat kinderonthaal niet kan
waarborgen dat op signalen wordt ingegaan? Het is aan
politici om in te zien dat kinderopvang vooral een
kwetsbare sector is, die zelf de grootste zorg verdient.”
(Dr. Jan Peeters is een autoriteit inzake kinderopvang. Hij is
verbonden aan de Universiteit Gent, is coördinator van het
„Expertisecentrum voor Opvoeding en Kinderopvang‟ en onderhoudt
een goed contact met Kind & Gezin.)
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Cursussen te Gent en Leuven:
zie ook pdf www.salutogenese.be

Van aangezicht tot aangezicht.

Ik speel me vrij!
zaterdag 13 november 2010

Samen gezond!
zaterdag 23 oktober 2010
“Ik gezond – Jij gezond - E.H.B.O. en
zelfregulatie.”
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 boetseren met klei en was
Geert Colpaert
15.40 meditatieve beschouwing over
het gebed.. Rik Fagard
16.00 afsluitspreuk

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

Inschrijven
Karin Vantricht
Bergenstraat 151
3052 Blanden
salutogenese@skynet.be
tel/fax. 0032-16- 40 31 80
tel 0032-16-62 32 84
www.salutogenese.be

De inschrijving is pas geldig na betaling van het
inschrijvingsgeld op rekeningnummer
523-0456682-81 met vermelding „jaarcursus 2010‟
of „naam dagcursus+datum‟.

Cursusgeld voor één cursuszaterdag:
leden: € 50,niet-leden:55,-

WELKOM!
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Vooraankondiging herfst volgend jaar!
 12 november 2011 9.30u. – 16.00u. - Congresdag rond de opvoeding van
het kleine kind: „Ik wil gezien worden in mijn kracht!‟
De congresdag is open voor ouders, onthaalouders, opvoeders, therapeuten voor het kleine
kind en alle geïnteresseerden. Op deze congresdag zal het werkboek: “Rudolf
Steinerpedagogie in de eerste drie levensjaren van het kind. Een project in het
spanningsveld van ideaal en werkelijkheid. “ voorgesteld en aangeboden worden. Er
zullen standjes voorzien zijn in de pauzes.
Verdere info volgt.
“Vele kleine kinderen melden zich vandaag de dag aan bij ons voor kleinschalig kinderonthaal. De ouders
vragen voor onthaal met extra aandacht voor een kwaliteitsvolle, liefdevolle opvoeding , aandacht voor een
diep relationele band met hun kind in een eenpersoonsrelatie, aandacht voor natuurbeleving en natuurspel
in de buitenlucht, aandacht voor gezonde natuurvoeding en een gezonde lichaamsverzorging. Als deze vele
kinderen zich melden, waar zijn dan hun opvoeders die hen willen dragen, wiegen, wikkelen, verzorgen en
opvoeden? Waar zijn al deze kinderverzorg(st)ers en onthaalouders die deze kinderen willen „zien‟ in hun
kracht?
We willen jullie allen van harte uitnodigen op deze congresdag die zal doorgaan voor U. De congresdag is
open voor ouders, onthaalouders, opvoeders, therapeuten voor het kleine kind en alle geïnteresseerden. Op
deze congresdag zal het werkboek:
“Rudolf Steinerpedagogie in de eerste drie levensjaren van het kind. Een project in het spanningsveld
van ideaal en werkelijkheid “ voorgesteld en aangeboden worden. Er zullen standjes voorzien zijn voor in
de pauzes.

Cursussen Internationaal:
 13 – 16 October 2010:

The 3rd Alliance for Childhood Conference
'Childhood in Balance', Budapest, Hungary.
Supported by ECSWE, Alliance for Childhood, Hungarian Federation and the Marcelino
Botin Foundation. View further information and register online (opens in a pop-up window).
Inschrijven on-line: www.steinerwaldorfeurope.org (met video van Eliant-petitie)

 Mei 2011 Pinkstertagung te Hannover
Verdieping over de opvoeding van het kleine kind (0-7 jaar) www.pfingsttagung.info

 14th-16th January 2011: ECSWE Council Meeting
Jarna, Sweden www.steinerwaldorfeurope.org
 3rd-5th March 2011: Teacher Education Conference
Vienna, Austria
 6th-8th May 2011: ECSWE Conference and Council Meeting
Paris, France

Feest!
 150 jaar Rudolf Steiner in 2011
25 -26 -27 februari 2011
In het Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61, 2900 Schoten, vzw antroposofische vereniging in
België, kern Schoten sonia.jansen@telenet.be of steinerbib@telenet.be
eliane.schuytjens@telenet.be
Programma volgt.
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Over het „trotsen‟ bij het tweeënhalfjarige kind.
Annelies Sysmans
Als moeder van onze kleine zonen herinner ik me nog heel goed de volgende situatie:
“ Onze tweede zoon, toen zowat 28 maanden jong, begaf zich al naar de trap voor het dagelijkse
middagslaapje. Het was herfst. Sint Michaël prijkte op de jaargetijdentafel. Plots liep de kleine jongen terug
de speelkamer in, legde zijn popje „Sterretje‟ bij Sint Michaël neer en begon met de kastanjes en eikeltjes te
spelen. Als ik hem riep, hoorde hij me niet. Hij begon zeer geboeid met de tractor te rijden en zette Sterretje
erin. Na een paar keer te roepen zonder reactie, brachten we samen de tractor naar zijn slaapgarage. Nu
moest plots nog de kameel bij Sint Michaël staan en ons dapper kereltje begon ook ijverig over de
klauterbrug te kruipen. Het afscheid van de dag werd steeds moeilijker, zijn vermoeidheid werd steeds groter
en het leek erop dat zijn „willetje‟ ook steeds groter werd. Hij schoof met zijn beentje van de steiger af, maar
met zijn sterk willetje geraakte hij er weer op. Weer schoof hij naar beneden en struikelde.
“Kom Gawan, jouw bedje wacht!”
Nu we eindelijk al in de keuken waren en weer bij de trap stonden, vroeg hij om te drinken. We hadden net
flink gegeten en goed gedronken.
“Neen Gawan, Sterretje is moe en jij bent moe en we gaan nu slapen.”
Het ging al enkele dagen zo en het was ook al een keer zo geëindigd dat ik mijn geduld verloren was, onze
zoon zich trots en boos had neergezet vóór de trap en luid was beginnen „krijsen‟. Neen, vanaf nu wilde ik
dat het anders zou verlopen.
Ik nam Gawan resoluut op, zette hem op zijn voetjes op de eerste trap en zei:
“ Nu gaan we samen naar boven. Ik gewoon als moeke en jij en Sterretje als twee flinke eekhoorns. Eens
kijken wie er goed boven geraakt!” En ja, dit werkte! Ik had dit alles rustig en goed overdacht en het
duidelijk gezegd. Ons kleine bokje begon te huppen als een eekhoorntje en liet Sterretje meehuppen met zijn
kleine voetjes op de trap. Wat vonden ze het beiden leuk! Sindsdien was het slapengaan terug een feest en
ook een spelletje geworden. We plezierden ons beiden met het bedenken van dieren. Nu maar afwachten
wanneer de volgende uitdaging zou komen! Achteraf dacht ik: “Het ligt alleen maar aan jou, hoe je je
ingesteld hebt tegenover het „koppen‟ van je zoontje. Eigenlijk ben je zelf toch heel erg blij dat dit er nu aan
komt. En, …of er wat plaats is voor humor, spelletjes en duidelijke beslistheid zal alleen afhangen van het
feit dat je zelf vroeg genoeg in bed gaat tijdens deze periode.” Ja, onze zoon sprak na een korte tijd niet meer
van: „Gawan doen‟ maar sprak duidelijk taal: “Ikke ook! Ikke doen! Ik gieten!” Vanaf toen begon er een zeer
mooi samenspel met zijn oudere broer.
Dit is het begin van de trotsfase. Onze kleine peuter van bijna twee lijkt plots ongehoorzaam te worden, doet
lastig en vraagt zoveel meer van onze tijd. Ik kon ook opmerken dat ieder jaar weer, in de herfsttijd naar
Kerstmis toe, er een climax te bemerken viel van „koppig‟ en „stevig wilskrachtig‟ gedrag van mijn zonen,
ook in de leeftijd vóór twee jaar was dit al zo, om dan bij de eerste voorjaarsdagen op te merken dat ze weer
meer gingen dagdromen en verdroomden in hun spel. Zou dit een nog meeleven zijn met de incarnatie- en
excarnatiestroom die er in het gehele jaarverloop is?
Als onthaalouder nu, kan ik soms beleven hoe het „trotsen‟ ook al rond de 17 de- 18de maand kan beginnen.
Deze kindjes zijn immers steeds in „groep‟ en leven niet thuis maar op verplaatsing. Er wordt van hen
gevraagd om opnieuw een hechte band van verbondenheid op te bouwen met hun opvoeder. Door het
verlaten van hun „thuisomgeving‟ ontwaakt bij deze kleine kinderen een ander bewustzijn. Ze worden al heel
jong uit hun droombewustzijn gerukt. Op alles reageert het kind met „Neen!‟ of het draait zich resoluut om.
Met een spelletje of liedje verdwijnt dit gelukkig al weer vlug. Ik probeer hen in het onthaal dat gezellige en
geborgen „thuisgevoel‟ te geven, praat weinig, zing veel en probeer hun intense spel zo weinig mogelijk te
storen. Ik let er op dat er een sterk ritmisch dagverloop, een goede regelmaat in een levendig ritme,
gewoonten en kleine ritueeltjes zijn die voor ieder kind herkenbaar zijn.
Een „trotsgedrag‟ doet zich soms ook voor als het kind aan het ziek worden is (bijvoorbeeld een oortje begint
pijn te doen, een keeltje geraakt ontstoken en irriteert het kind bij het spreken en slikken, er is hevige kiespijn
en/of koorts,…) of als het kind het te druk heeft gehad en het uit zijn dagelijks ritme is gehaald.
Ook kunnen kinderen heel erg hard „trotsen‟ als er zich iets onverwachts heeft voorgedaan, dat zeer
ingrijpend was en het kind diep beïndrukte.
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Deze, soms uitdagende trotsfase heeft een waardevolle en zeer diepliggende betekenis voor de gezonde
ontwikkeling van het kind. Dit te weten maakt de omgang met deze trotsperikelen lichter en ons begrip voor
het kind wordt groter.
Ik maakte een keertje mee dat een jongetje van 19 maanden (hij bleek in de week erna erg ziek te zijn
geworden van een keelontsteking) hevig begon te huilen toen zijn mama wegging. Hij begon hevig met zijn
voorhoofdje tegen de vloer te bonken en zo meerdere keren tot hij een dikke buil overhield en vermoeid
bleef liggen. Ik vermoedde dat hier een dieperliggende reden voor was. Hij kon immers aan zijn opvoeders
niet duidelijk maken dat hij felle keelpijn had. Ook ik wist het niet. Toen hij niet meer buiten zichzelf was,
heb ik me naast hem gezet en legde mijn hand op zijn voorhoofdje en troostte hem: “Dit moet wel erg pijn
doen!” Ik wreef troostend over zijn ruggetje en keek naar zijn rood geworden voorhoofdje. Toen hij opkeek
en rood en onder tranen ging zitten, nam ik hem op schoot. Ik wreef over zijn rode bult op zijn voorhoofdje
en stelde hem gerust dat we hierop zalf gingen doen. De jongen was duidelijk akkoord, stond recht, stak zelf
ook zijn vingertje in het zalfpotje en wreef mee over de pijnlijke plek. Ik wreef de zalf goed en lang in en
voelde toen dat hij wat koortsig was en er een ontstekingsgeur uit zijn keeltje kwam. Hij greep ook naar zijn
rechteroortje. Ik vroeg hem of hij pijn had en hij knikte. Ik verzorgde zijn oortje met enkele druppeltjes
Levisticumolie, waar hij heerlijk van genoot. Nadien dronk hij een flinke tas kruidenthee met citroen en een
beetje honing. Koorts helpt het kind om terug in het lichaam te komen. We hebben toen een hele mand
appeltjes opgeblonken en samen heerlijke appelmoes gemaakt. Het „trotsen‟ is toen lange tijd weggebleven
maar enkele dagen na dit voorval zei de jongen heel duidelijk: “MIJ!” Vanaf toen kregen ook alle dieren
regelmatig zalf of een windeltje omdat ze pijn hadden. Met zijn vriendjes „meet‟ hij nu soms zichzelf en aan
het zelf opzoeken van kleine weerstanden sterkte hij nu het groeiende eerste „ik-bewustzijn‟. Geven, nemen
en delen werden nu dagelijkse spelletjes.
De trotsfase tussen het 2 de en 3de levensjaar heeft nog een veel sterkere intensiteit. Het kind kan zich huilend
op de grond werpen, overal tegenaan stampen en/of heel hard gaan krijsen. Het lijkt alsof onbeheerste, diep
innerlijk gelegen orgaankrachten van onder het middenrif plots losbarsten en het kind a.h.w. doet „ploffen‟.
Zonder dat er ziekte, koorts of pijn mee gemoeid zijn, zonder enige aanleiding kan onze tweejarige nu zeer
wilskrachtig en „losbarstend‟ te keer gaan!
Verboden en dreigingen zijn hier weinig werkzaam; we kunnen op dat ogenblik beter even naar onszelf
kijken en onze ingesteldheid en gezichtsexpressie dadelijk veranderen. Meestal merken we dan bij onszelf
ergernis, boosheid, ongeduld en bezorgdheid op. Het kind wil met deze uitbarsting eigenlijk ons „IK‟ leren
kennen. De kleine „trotser‟ peilt letterlijk naar ons „IK‟. Emoties van boosheid, ergernis en ongeduld helpen
hier net in de verkeerde richting. Het kind in de trotsfase zoekt immers onze weerstand op – sterke weerstand
en steeds sterkere weerstand – en deze weerstand kan alleen ons „IK‟ hem bieden.
Hoe zou het zijn om al deze gevoelens in mezelf eens tot stilstand en beheersing te brengen?
Hoe zou het zijn voor ons kleine bokje, als ik bedenk wat zich hier in hem afspeelt?
Het kleine kind „peilt‟ naar ons ik, omdat het zelf stilaan een „IK‟ wil worden. Het sluit langzaam zijn grote
wijde hemelpoort dicht, verlaat zijn kosmisch verbonden bewustzijn om via deze wilskrachtige en
expressieve gedragingen tot die „afsluiting‟ te komen. Om een afgesloten, geïsoleerde eigen kern te worden,
begint hij vanuit dat „zelf‟ weerstand op te zoeken. Ook tegenover andere kinderen zoekt hij zijn eigen
plaatsje, zijn eigen kracht, ja, zijn eigen weerstandswil op. Aan onze duidelijke en consequente weerstand
ontwikkelt het kind zijn „afgeslotenheid‟. Bij jongetjes zien we dit in de vorm van elkaar wegduwen,
aanstoten, strijden, kracht meten. Bij meisjes zien we dit eerder door zich wat „bemoeizuchtig‟ ergens tussen
te zetten, iets af te pakken ( terwijl het ding zelf hen niet veel interesseert) of eigenzinnig gedrag. Het kind
van 2,5 jaar noemt zichzelf niet meer bij zijn naam, maar zegt heel bewust „MIJ!‟
Het open, nog kosmische bewustzijn van het kleine kind, dat zich geheel nog met zijn omgeving
identificeerde, trekt zich stilaan terug achter het zich sluitende voorhoofd. Bij het schilderen en vrij tekenen
zien we dat het kind nu duidelijke, harde stippen op het blad gaat zetten. Dit wordt vele malen herhaalt en dit
duurt zo ook een hele periode. De grote wervelende en/of pendelende lijnen ruimen baan voor kleinere
boogvormige lijnen. Deze boogvormige lijnen worden ook lange tijd herhaald. De bogen gaan zich steeds
meer krommen, overbuigen en rondbuigen, tot er op een bepaalde dag een volledige gesloten kring ontstaat.
Op het raakpunt van de beiden uiteinden van de gebogen lijn wordt nu een duidelijke en stevige „knoop‟
aangeduid door het tekenende kind. Deze verworvenheid van „de gesloten kring met knoop‟ duidt op de
geboorte van een eigen innerlijkheid die tot leven komt in het kind. Het kind dat doorheen de trotsfase gaat,
distantiëert zich van de buitenwereld, ervaart zichzelf als een afgesloten geheel waarin een eigen nog
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onbewust zielenleven opborrelt. Langzaamaan spreekt het niet meer in de derde persoon over zichzelf maar
begint zich nu „IK‟ te noemen.
Zo tekende mijn zoon, met zijn tongetje tussen zijn lipjes, zijn eerste gesloten kring en zette er een stevig
„slot‟ op en zei: “Kijk, mijn dak is toe!”
Later hoorde ik van onze arts dat inderdaad rond de leeftijd van het 3 de levensjaar de fontanellen zich nu
definitief gesloten hebben en de voorhoofdshuid tussen de beiden voorhoofdsbeenderen begint zich helemaal
te „versmelten‟. Op röntgenfoto kan gezien worden dat deze „naad‟ helemaal onzichtbaar wordt en dat het
voorhoofdsbeen nu één geheel wordt. Dit sluiten van het voorhoofdsbeen brengt onze kleine peuter in zijn
trotsfase. Het kind heeft a.h.w. een stuwdam gebouwd naar buiten en naar binnen aan het eigen lichaam. Een
afgezonderd ik-gevoel kan geboren worden!
Dr. Karl-Reinhard Kummer,antroposofisch kinderarts te Karlsruhe, beschrijft de trotsfase als „een epileptisch
gedrag dat normaal is in de ontwikkeling van het kind‟:
“Net zoals het slaapwandelen, is het „trotsen‟ een epileptisch fenomeen waarbij het kind zich los maakt van
de wereld. Het kind „ploft‟ omdat het zijn té sterk „IK WIL‟ nog niet beheersen kan. De uit het innerlijk
opstijgende impuls overschuimt alles. Het kind dat „trotst‟ heeft nét als de slaapwandelaar even het contact
met de wereld verloren en vraagt om bij zichzelf te worden gebracht. De oplossing bestaat erin bij het
„trotsen‟, het kind af te leiden, dit betekent dus het „te leiden‟. Door het kind leiding te geven krijgt het weer
een richting aangeduid. Het maakt zichzelf los uit zijn gevangen zijn en vindt zijn zielsmatige geborgenheid
weer in deze leiding.
Zulke epileptische gedragingen komen veel voor bij het kind. Dit hangt immers samen met de nog maar pas
zich ontwikkelende configuratie van de wezensdelen:
Het IK en het astrale lichaam zijn tot het 9de levensjaar nog niet in het lichaam geïncarneerd. Ze werken nog
van buitenaf op het kind. Ze grijpen de ontwikkeling aan vanuit het hoofd. Het kind dat slaapwandelt bevindt
zich niet meer in de geborgenheid van de slaap, maar is ook niet geheel wakker. Het hoort de aanspraak van
zijn ouders niet. Dit geeft angst! Hij herinnert zich deze angst wel of niet. Het is het beste om het kind
helemaal wakker te maken, zodat het weer zielsmatig aanspreekbaar is. Hierdoor wordt het juiste contact tot
de buitenwereld hersteld en de zielsmatige isolatie wordt overwonnen.”
Toen ik met de kleine jongen samen de zalf smeerde op het bezeerde voorhoofdje, bracht dit het kind weer
helemaal bij zichzelf.
We nemen een zelfzekere beslissing die het kind weer tot zichzelf kan brengen, doordat we zelf beheerst en
vanuit ons „IK‟ handelen. We zorgen ervoor dat het kind weer aanspreekbaar wordt door onze beheerste
duidelijkheid. Dan spreken we ZIJN WILLEN aan en laten het kind een gerichte handeling uitvoeren.
Het kind aanzetten tot wilsgericht handelen – dat is het tovermiddel in deze leeftijd! Het kind leiden in zijn
wil! Bijvoorbeeld: “Kom, we snuiten nu jouw neusje, dan gaan we zusje in bedje leggen en dan mag jij
mama helpen in de keuken.”
Het kleine kind kan pas echt tot zijn ik-ontwikkeling komen, als wij ons eigen IK ter beschikking stellen
voor het kind. We lenen ons IK a.h.w. uit. We staan naast het kind in duidelijkheid, met consequentie en met
een visie.

Het kind van bijna 3 jaar ontwikkelt ook een heel mooie fantasiekwaliteit: het spelen in fantasiebeelden. Een
beeldende taal, met beeldende fantasierijke opdrachtjes zet onze kleine, dappere peuter zinvol aan spel en
werk: “Kom, wil jij Tomte Tummetot helpen bij het mooi maken van zijn paddenstoelenhuisje?” “ Neem je
laarsjes, we gaan nog alle appels rapen voor het appelvrouwtje.”
En dan de vraag: “Wat heeft mijn kind nú nodig?” Soms is het onze rijke ervaring die we hebben opgebouwd
gedurende deze jaren als ouder en/of opvoeder en onze emotionele competentie die ons meldt of ons kind nu
moe is, honger heeft, overprikkeld is of juist te weinig handelende uitdaging heeft. Onze pedagogische
intuïtie komt ons dan hier ter hulp. Als onthaalouder of crècheleidster merk je op hoeveel er dagelijks van je
invoelingsvermogen d wordt gevraagd: “ Welk kind is vandaag het eerste moe? Welk kind is in staat om nog
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even te wachten? Zou het bakeren nog nodig zijn? Kan dit kind samen slapen met een ander? Welk kind laat
ik nu beter ongestoord?”
Het „trotsen‟ tijdens het tweede levensjaar verloopt ook veel vlotter en harmonischer als het kind een
ritmisch dagverloop mag ervaren, en dit dagelijks! Ook tijdens de weekends of in vakantieperioden. Dit
schenkt het kind een grote zekerheid en houvast om doorheen deze moeilijke periode van het „trotsen‟ ook
zelf heen te geraken. Als het de gekende rituelen en herkenbare gewoonten steeds weer mag beleven, komt
het kind in een dromerig bewustzijn van welbevinden en gezondheid. Zo is er bijvoorbeeld vóór iedere
maaltijd het samen „de handen vouwen‟ bij het maaltijdgebed en/of het zingen van het maaltijdspreukje met
de gebaren, na het eten het ritueel van het danken voor de maaltijd met daarna het „handjes wassen‟ met het
daarbijhorende liedje. Bij het aantrekken van de laarsjes om naar buiten te gaan zingen we het liedje van
„paardje beslaan‟,…
Doorheen de gehele kinderdag worden de verschillende dagdelen zo afgewisseld met een liedje of spelletje.
Dit geeft het kind werkelijk de kans om zich beschermd en geborgen doorheen de dag „vrij‟ te bewegen. Als
het kindje uitbesteed wordt in onthaal of bij andere mensen, is het goed om de kleine rituelen die het kind
zijn „houvast‟ geven, door te vertellen aan de andere opvoeder. Het kind gaat zich veel vlugger „thuis‟
voelen, de regels en gewoonten aannemen en herkennen en weten wat van hem verlangd wordt. Dit betekent
wel dat we een vertrouwensrelatie opbouwen met de ouders en dat de opvoeder zich engageert voor het
kleine kind dat ons nodig heeft en dat wij het zelf zijn die de omgeving van het kind creëren.
Als dan de acute trotsfase zowat achter de rug is, blijft het van groot belang het kind te “zien in zijn kracht”.
Het wil waargenomen worden, gezien worden en het wil ons tonen wat het weer heeft bijgeleerd en geoefend
heeft, waarin het zich interesseert, wat hem uitermate boeit en wat niet…En dan zegt het kind van 3 à 4 jaar:
“Ik ben een ik
en ik ben belangrijk!
Ik ben belangrijk voor jou!
Ik voel me goed bij jou!
Ik voel me goed (gezond!)!”
Het kind van vier heeft nu een grotere zelfstandigheid bereikt, het zelfbewustzijn is ontstaan, heeft een
hogere frustratietolerantie en kan nu zinvolle grenzen aanvaarden. Onze eenduidigheid, onze klaarheid, onze
beslistheid en zekerheid, zij geven het kind verdere geborgenheid en houvast om de volgende
ontwikkelingsstappen nu te zetten naar de geboorte van het eigen vrije levenslichaam.
De volgende aangrijpende woorden kan je horen in een voordracht on-line: “ Drama des modernen
Kindes” van de Duitse Kinderpsycholoog Wolfgang Bergmann op www.familie-ist-zukunft.de :
“Onze cultuur wordt steeds armer. De zelfopvoeding van onze cultuur is hiermee begonnen. We hebben een
zeer individualistisch zelfbeeld. Toch is het zo, dat iedere jonge mens die geboren wordt, nog gedurende de
eerste drie levensjaren geen „IK‟ heeft.
We „ontvangen ons‟ als mens. Dit is een langzaam proces van Ik-wording.
Opdat dit zou lukken, heeft het pasgeboren kind omhullende liefde en vertrouwensvolle zekerheid nodig. In
vele gevallen ontbreekt dit. Op 2,5 jaar kan dan een gezonde trotsfase ontstaan en ontwikkelt het kind van
een kosmisch „al-bewustzijn‟ naar een individueel „ik-bewustzijn‟.
In onze cultuur kennen „moederlijkheid‟, „het moeder-zijn‟ een ontwaarding! De liefde tussen moeder en
kind telt niet meer mee in onze moderne levensstijl.
Een Afrikaans spreekwoord luidt als volgt:
“ Ik ben omdat jij bent!”
De eerste betekenisvolle „andere‟ voor het kind is de moeder!
De blik van de moeder en de liefdevolle, warme genegenheid en omhulling geven het kind de zekerheid dat
het niet vergeten zal dat het ook een kind kan zijn. Het zogende kind voelt dat de moeder trots is op haar
kind. Het lacht haar toe! Dit is het eerste! Het kind schenkt aan de ouders zijn liefde.
Als nu echter de relatie en verbondenheid van de moeder tot haar kind niet „dichtbij‟ genoeg is, rukken deze
kinderen zich los uit de eerste verbondenheid van het zielsmatige. Ze komen in een zielsmatig NIETS terecht!
ADHS en alle andere zielenstoringen zijn hier het gevolg van.
Kinderen hebben „mama‟ nodig – de nabijheid van mama nodig, en dan hebben ze ook nog vele andere
liefdeschenkende mensen nodig.”

8

(Duitse kinderpsycholoog Wolfgang Bergmann, opvoedingswetenschapper en leider van het Instituut voor
kinderpsychologie en leertherapie te Hannover) 20/ 07/10 voordracht on-line www.familie-ist-zukunft.de
Interessante literatuur rond dit onderwerp:
Monika Kiel-Hinrichsen : “Warum Kinder trotsen.” Urachhaus ISBN 978- 8251-7249-7
(een echte raadgever voor diegenen, die met kleine koppige trotsers geconfronteerd zijn met veel voorbeelden en
raadgevingen.)

Monika Kiel-Hinrichsen: “Warum Kinder nicht zuhören.” Urachhaus ISBN 978-3-8251-7468-2
(Als mijn kind niet luistert, ligt dat ook aan mij? Hoe zal ik mij verhouden dat dit verandert?)

Thomas en Petra Berger, Kabouters om zelf te maken. Christofoor
A. Wolk Speelgoed van vilt Christofoor
R. Reinhard, Filzen von Tieren und Figuren. Freies Geistesleben
A. Wolk, Tiere aus Märchenwolle. Freies Geistesleben
Spielzeug filzen. Freies Geistesleben
Das Märchenwolletheater. Freies Geistesleben
Märchenwolle. Freies Geistesleben

Freya Jaffke, Tiere für Puppenspiele. Freies Geistesleben
Marjanne Zuidema, Patronenboekje voor kleine dieren. Vereniging voor Vrije Opvoedkunst.
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Wist-je datjes…
Wist je dat er een prachtige nieuwe, handige en razend interessante website is over de
antroposofische geneeskunde in België! BVAA, Belgische Vereniging van Antroposofisch
georiënteerde Artsen. www.antroposofischegeneeskunde.be
De moeite om uitvoerig te bezoeken en te lezen.
Wist je dat? www.salutogenese.be „beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd‟ haar site straks
vernieuwd zal zijn. We hopen dat deze nu ook wat handiger wordt voor u.

Wist je dat uitgeverij Via Libra de druk van ons werkboek: “Rudolf Steinerpedagogie in de eerste
drie levensjaren van het kind. Een project in het spanningsveld van ideaal en werkelijkheid” voor
binnenkort voorbereid. We houden je op de hoogte!
Wist je dat “Zelfs met een heel eenvoudig lied, op één enkele toon gezongen, het kind de hoge muzikale
waarden van de menselijke stem geniet! Het hoeft helemaal geen geschoolde en/of concertrijpe stem te zijn,
neen: zoals de vogel gebekt is, zo is het goed en mooi voor het kind. Want het gaat om de oermenselijke
handeling van het zingen met de menselijke stem, haar rustgevende klank en wiegende gebarentaal en om de
originele ademhaling hierbij.” Samen zingen en ademen, van in de moederschoot verrijkt het kind diep in
zijn ziel voor zijn gehele verdere leven. Hij wordt een rijkere mens!” (Ingrid Weidenfeld – muziekpedagoge D)
Wist je dat kinderonthaal „De Goudsbloem‟ te Leuven verhuist is naar Koetsweg 13, Kessel-lo en nu in
een ruimere behuizing mag leven. De kindjes kunnen nu rollen, sluipen, tijgeren, kruipen en stappen in een
grotere speelruimte, slapen verdeeld over meerdere slaapkamertjes en genieten buitenspel in de frisse lucht in
de tuin. De Goudsbloem wil allen danken voor de grote steun die hen toekwam bij het klaar maken en de
inrichting van de ruimten en bij de verhuis. Helder Steemans
Wist je dat “De crèche l‟ Enfance de l‟Art, te Tournai (Doornik) is aangesloten bij „l‟Office Nationale de
l‟Enfance‟ (O.N.E), zodat de opvoedsters betaald kunnen worden. Het aantal opvoedsters voldoet echter niet.
Extra krachten worden betaald door R.W. en ook door „peters‟ die het belang van het werken met het kleine
kind, inzien, en aan de vereniging 10 à 30 € per maand schenken! De crèche bestaat nu al drie jaar!”
Jean-Marie Coudou
Wist je dat? voor het kinderonthaal „De Sterrelichtjes‟ te Olen de bouw al zo ver is dat men helpende
handen zoekt voor timmer-, schroef-, isolatie-, electriciteits-, sanitair-, ……en ander werk?! Contacteer:
DE.WERELDWERF.VZW.CHARLES.DE.JONGH@skynet.be 0486/089.080
Wist je dat je „een vierkant voetje‟ (33,33x33,33cm) aan €14,50 per vierkant voetje kan bijdragen als
voetgrondje
op overschrijvingsnummer Triodosbank: 523-0800034-53 IBAN: BE53 5230 8000 3453 BIC:TRIOBEBB
of
Delta Lloyd Bank: 646-7370170-27 IBAN: BE48 646 7370170 27 BIC: BNAGBEBB
Wist je dat “Twinkeling” al aan zijn behuizing bezig is? “Heel langzaam vordert de renovatie van het

pand waarin Twinkeling met kinderopvang wil starten. Regelmatig krijgen we bij de renovatiewerken hulp waarvoor we heel dankbaar zijn. We werken nu ook aan de formele eisen voor
kinderopvang. Graag komen we in contact met mensen die samen met ons de kinderopvang in
Twinkeling willen vormgeven. Als je interesse hebt neem dan contact met ons op.”Anneke Puissant
0498/49.60.60
twinkeling@live.be „Twinkeling‟
Wist je dat? “Een betere wereld begint met een betere behandeling van zuigeling en moeder”. Uit het
boek „Spiel aus der Tiefe.‟ Maria Luisa Nüesch – Gmündu / K 2 Verlag

Alliance for Childhood: Please visit www.allianceforchildhood.org, where you‟ll find all our
publications and links to many other resources, including a new 10-minute film titled Playwork: An
Introduction, with Penny Wilson. You can also make a donation to the Alliance at our secure web
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site using your credit card. And if you contribute $100 or more, remember to specify whether you‟d
like to receive Jane Healy‟s Different Learners or Penny Wilson‟s Playwork Primer.

Boekentip
“Ungeborenheit. Die präexistentie
des Menschen und der Weg zur
Geburt.” – Peter Selg.
Verlag des ita Wegmann-Instituts, Arlesheim 2009 94
blz, €15

Om het eeuwige, geestelijke deel van de mens
te begrijpen, kijken we naar het einde van het
leven, naar de dood, die de verwandeling van
het onsterfelijke wezen van de mens uit het
aardse bestaan in het geestelijke beleefbaar
laat worden. Ook zo moeten we naar de
andere zijde van het mensenleven kijken, naar
de poort van de geboorte of conceptie,
waardoorheen het menselijke „IK‟ zich uit de
geestelijke wereld naar zijn incarnatie richt.
Rudolf Steiner wijst ons er steeds weer op, dat
we bij het woord „onsterfelijkheid‟ ook het

andere woord „ongeborenheid‟ gebruiken; het
weten van een voorgeboortelijk zijn.
Hoe noodzakelijk het weten van de preexistentie van de mens vandaag wel is, laat
zich aflezen aan de discussie en onzekerheid
over het tijdstip van wanneer een kind “een
individuele mens” is. Vanuit een rein
materialistische visie van de moderne
voortplantingsgeneeskunde horen we de
volgende
thema‟s:
“voorgeboortelijke
diagnose, afdrijving, voorbehoeding, en
kunstmatige
bevruchting.”
Ze
zijn
vanzelfsprekende parameters van het moderne
bewustzijn. Dit alles is alleen zo mogelijk
door een denken dat de ongeborenheid niet
kent.
In dit kleine boekje heeft Peter Selg
uitspraken van Rudolf Steiner samengebracht
over de weg van de mens tussen dood en een
nieuwe geboorte en over de geheimen van de
embryonale ontwikkeling naar een nieuwe
incarnatie op de aarde.
Het boekje voert ons van de “Sixtijnse
Madonna van Raphaël” en het gedicht van
Nelly Sachs “Het koor van de ongeborenen”
naar het geheim van de menswording. Bij het
lezen van dit boekje ontstaat er een ruimte van
verwondering en eerbied en vragen rijzen op
over ieder kind zoals: “Waar kom jij
vandaan? Wie ben jij?”
Men wenst dat dit boek door vele mensen,
artsen, pedagogen en vooral door vele ouders
kan gelezen worden. En dat het weten van de
ongeborenheid, de vóórgeboortelijkheid, van
de levenslotgedachte van herhaalde
aardelevens steeds levendiger in ons leven en
in de cultuurontwikkeling mogen worden
opgenomen.
Claudia McKee

Nog interessante websites met nieuwsbrieven, info, materiaal over het kleine
kind:
www.steinerwaldorf.org.uk : Nieuwsbrieven in pdf. van IASWECE!
www.steinerwaldorfeurope.org : WOW-DAY- Nieuwsbrieven van ECSWE!
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www.weleda.nl
www.borstvoeding.nl
www.verpleegkundigepraktijk.nl

www.wikkelfee.nl (wikkels en kompressen, oliën en kruiden, heilzame bijenwaskompressen,
oorzakjes en geurzakjes, bijenwaskompressen, hooibloemenzakken, kruiken , schapenwol,
oliedispersiebroes en meer...)
www.tzondagskind.be (speelgoedwinkel te Kapellensesteenweg 204 2972 – Kalmthout)
www.waldorf-toys.com
www.spielzeugmacher.at Martin Plackner, de speelgoedmaker (Montessorri, Pikkler,…
grote parken, tunnels, klatermogelijkheden,….)
www.basisgemeinde.de (hutten, klimgtuigen, schommels,…)
www.buntspechte.com : start (prachtige houten dieren en kerstfiguren!)
Wiegestube Waiblingen (goede beelden over inrichting kinderonthaal)
www.waldorfschule-nuernberg.de/wiegestube/

Adressen voor regen- en spetterbroekjes

http://www.jako-o.com/shop/Suche-Outdoortrousers/group/107591/product/469029/Produktdetail.productdetail.0.html (sterk verstevigde
en erg soepele en praktische spetterbroekjes en pakjes vanaf kleine maten.)
http://www.livipur.de/de/kinderkleidung/regenkleidung/seite1/

Het kleine kind en zijn gezondheid.
Ook in het kinderonthaal is het mogelijk om het kleine kind tussen 0 en 3 jaar, verzorgend en
met aandacht voor het kleine, nog zich ontwikkelende, de eigen „gezondheid‟ te laten
uitbouwen. Gezondheid moet immers dag na dag, uur na uur verworven worden, net zoals
ook het kleine kind stapje per stapje het lopen leert, het fantasievol en geconcentreerd spelen
leert, het zelfstandig slapen leert of leert hoe het zich verhouden kan met een ander. Er is
geen wezen zó leergierig als het hele kleine kind onder het derde levensjaar. Als ik probeer
om na een dag voor de ouders op te schrijven wat hun kindje weer allemaal heeft ontdekt,
heeft „be-grepen‟, heeft onderzocht of tot welke nieuwe inzichten het vandaag weer gekomen
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is, dan is mijn blad steeds te klein en de tijd steeds te kort die ik voor dit schrijven heb.
Onbeschrijflijk leerbereid en opnamekundig is het kleine kind!
Zo is dit pasgeboren mensje dus ook bereid en in staat om de eigen autonome gezondheid
zachtjesaan uit te bouwen, met onze hulp wel te verstaan. Hierbij is veel ondersteuning nodig
van buitenaf.
Je zou het kunnen noemen: „huidnabije, liefde- en zielsvolle lichaamsverzorging. Je
gezondheid verwerven en je gezondheid behouden zou je kunnen vergelijken met het
langzame, langdurige proces van het leren evenwicht lopen over een dunne en lange, soms
ook wat te slappe of te strakke touw. Als het ons dan gelukt, na heel wat oefenbeurten, om in
„balance‟ te zijn op dit touw, is dit ook slechts voor een kort ogenblik! Dan vallen we weer
van het touw af en beginnen opnieuw. Na iedere oefenbeurt kunnen we onszelf dan steeds
enkele stapjes meer in evenwicht houden. We ontwikkelen souplesse en elasticiteit. En dat is
nu net het verschil met het kind dat mag „oefenen‟ om gezond te leren worden en het kind dat
deze kansen niet (of weinig) ter beschikking krijgt. Door te mogen ziek worden, koorts te
krijgen, even in bed te moeten blijven, ontwikkelt de mens vanaf de allereerste prilste
levensdag, de innerlijke souplesse van het zelf opbouwen van een eigen immuniteit en zelf
weer mogen te genezen . „Genezen‟ is een zich oprichtende kracht vanuit de diepst liggende
eigen levenskrachten, vanuit de eigen vitale bron van levensoorsprong en levensenergie.
Het kleine kind balanceert voortdurend tussen ziek zijn en gezond zijn. Deze twee uitersten
liggen veel dichter bij elkaar dan bij het 10-jarige schoolkind. Heel onverwachts kan ons
kindje uit bed komen met vuurrode wangen, koorts en onbehagen. Het is niet altijd van
groeiende tandjes. Het blijkt heel onverwachts aan een buikinfectie te lijden of een
insektensteek op zijn armpje geeft hem zoveel pijn en onrust dat er moet worden ingegrepen.
Een beginnende verkoudheid kan bij ons kindje moeilijke nachten veroorzaken en de
verkoudheid wordt niet dadelijk zomaar van zichzelf ook weer beter.
Hoe kunnen we hier eerste hulp aanbieden?
We willen toch wel vlug beterschap zien of verlichting aan de pijn geven en aan het
onbehagen dat het kind ervaart, maar de ziekte zo plots laten verdwijnen als ze gekomen is, of
de koorts onderdrukken, dat is ook weer de bedoeling niet. Wat kan de antroposofische
geneeskunde hier aanbieden? Bij hevige en langdurige klachten of als je als ouder onzeker
wordt, is het goed om de arts erbij te halen.
In het tijdschrift „Erziehungskunst‟ juli/augustus 2010 gaf Wala www.wala.de en Weleda
www.weleda.be
www.weleda.de vonden we de volgende raadgevingen voor een
kindvriendelijke huisapotheek.
Bij griep
Bij acute verkoudheid helpt Ferrum
phosphoricum, dat de ziekte uitbreekt of
maakt ze milder. (Ferrum phosphoricum
comp. Globuli Weleda of Meteoreisen Globuli
velati van Wala)
Bij oorpijn
Als een verkoudheid langer duurt, neigen
kinderen er dikwijls toe om oorpijnen te
krijgen. Hier zijn Aconitum en Levisticum
heel werkzaam, ook bij ontsteking van het
middenoor. (Aconit Ohrentropfen van Wala of

Levisticum Rh D3 vloeiende verdunning waterig – van Weleda)
Bij oogvliesontsteking
Euphrasia-oogdruppels van Wala of van
Weleda verzachten lichte, ook door allergie
veroorzaakte bindweefselontsteking met
tranenvloed.
Bij buikloop
Berkenhoutskool helpt zeer vlug bij acute
buikloop, daar zij lucht, vloeistof en daarmee
ook giftstoffen opzuigt in de darm. (Bolus
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alba comp. poeder van Wala, Birkenkohle
comp capsules – vanaf 12 jaar – van Weleda)
Bij misselijkheid, overgeven, maagpijn
Muskaatnoot
(braaknoot)
helpt
bij
misselijkheid en verzcht het braken en de
maagpijnen of maagkrampen. Bitterstoffen uit
de gele gentiaan zorgen voor het leegmaken
van de maag en spoort de afscheiding van
verteringssappen aan. Muskaatnoot werkt
rustgevend en ontkrampend. ( Nux vomica D6
van Weleda of Gentiana Magen Globuli velati
van Wala)
Bij schaafwonden, oppervlakkige
huidwonden
Calendula bevordert de snelle genezing van
wonden en de regeneratie van de huid, werkt
ontzwellend en ontsmettend.
Calendula
Wundsalbe van Weleda of Calcea Wund- und
heilcreme van Wala)
Bij verstuiking, zwellingen, builen, blauwe
plekken

Bij verstuikingen helpt Arnika Essenz; ze
werkt pijnstillend, ontzwellend, doet blauwe
plekken verdwijnen en verkoelt aangenaam.
Arnika geeft nieuwe structuur aan verwond
weefsel, en stimuleert de stofwisseling. Zeer
belangrijk hierbij is de snelle behandeling.
Arnika Essenz zal pas vanaf de leeftijd van 1
jaar gebruikt worden. (Arnika Essenz of
Arnika gelee van Weleda, Arnika-Wundtuch
of Arnika- Salbe alsook inwendig Arnica e
planta tota Globuli velati van Wala. Bij een
langdurig genezingsproces is de zalf Arnika
10% heel goed).

Bij zonnenbrand, insektensteek,verbranding
Bij lichte verbranding, zonnenbrand of een
insektenbeet helpt Combudoron Gel. Deze
verkoelt, verzacht de pijn en de zwellingen en
werkt ontsmettend. Het gel bevat substanties
uit Arnica montana en Urtica urens (kleine
brandnetel). (Combudoron Gel van Weleda of
Wund- und Brandgel van Wala).

La crèche l’Enfance de l’Art.
Responsable : Elodie Nackart, 0484.237.903
Notre crèche a déjà trois ans. Nous avons ouvert
ses portes en septembre 2007 et les premiers
bénéficiaires sont partis depuis une bonne année
vers l‟école maternelle ou, pour les plus chanceux,
vers nos Jardins d‟Enfants. L‟ouverture de cette
crèche répondait à un regret des familles du Jardin
d‟Enfants de ne pas avoir rencontré plus tôt la
pédagogie Steiner, de ne pas avoir pris conscience
plus tôt de l‟importance de l‟éducation de la petite
enfance, de l‟importance de la cohérence dans
l‟éducation, de l‟importance du respect de ce petit
bout d‟homme ou de femme, qu‟on a devant soi,
dès la naissance, et même, pour la maman, en soi,
dans son ventre, bien avant cette naissance.
Ce respect de l‟Être qui se traduit en pratique dans
la pédagogie Steiner par le respect du
développement propre à chaque individu, on l‟a
retrouvé dans la méthode Loczy du dr. Emmy
Pickler pour ce qui est des tout-petits. R.Steiner a
très peu parlé des petits enfants qui, à l‟époque,
restaient dans les jupes de la mère jusque six ans.

La mise en place d‟une méthode de travail,
mariant les connaissances apportées par ces deux
courants pédagogiques, dans la chaude ambiance
dégagée par un décor semblable à celui de nos
Jardins d‟Enfants, a pris les deux premières
années de cette crèche. La naissance d‟une «
équipe » pédagogique indispensable à ce travail,
a demandé la troisième année en plus, et, à la fin
de cette troisième année, nous pouvons remercier
toutes ces personnes qui ont contribué à engendrer
cette équipe et à mettre ce nouveau milieu
d‟accueil sur ses rails. Je commencerais par
remercier celles qui ne sont plus là, celles qui ont
travaillé avec nous quelques temps et qui, pour
diverses raisons, ont quitté le convoi. On oublie
trop souvent les personnes qui ne s‟entendent pas
avec nous, dont on n‟a pas pu ou su écouter
comme il se devait la demande. Alors elles nous
quittent et laissent en partant, la porte ouverte sur
des questions restées en suspend entre elles et
nous, comme une suite de points d‟interrogation
alignés en points de suspension, alimentant une
réflexion qui peut durer des années. Celles aussi
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qui n‟ont pas pu rester pour des raisons
indépendantes de toute la bonne volonté qui se
brise bien souvent sur les exigences aveugles des
pouvoirs payant. Celles qui se sont sacrifiées pour
souligner nos erreurs et qui ont porté notre
conscience à une maturité plus grande afin de
passer l‟obstacle. Je remercie celles qui restent et
qui, patiemment, acceptant de nous aider dans
cette aventure qui bien souvent nous dépasse et
nous tire. Je remercie les parents pour la confiance
qu‟ils nous font tous les matins en déposant leurs
enfants dans notre crèche. Et je remercie les
enfants pour la vie toute neuve qu‟ils viennent de
recevoir et que déjà ils partagent avec nous. Nous
essaierons d‟en être digne et de la respecter. Le
respect du développement du tout-petit Qu‟y
avait-il avant le Big Bang ? Voilà une question
qui passionne beaucoup les hommes depuis très
longtemps et à laquelle on consacre des milliards
de dollars. On envoie des satellites extraordinaires
dans l‟espace, ils nous apportent l‟image
«presque» originelle et confirment la thèse qu‟à
l‟origine de la matière et du temps, il y a
quelque chose de l‟ordre du spirituel… Qui suis-je
avant la naissance, avant la conception ? Dans la
philosophie de R. Steiner, un Être spirituel existe
déjà avant la conception et vient se lier à la
matière pour devenir l‟enfant que nous avons
devant nous. Je me souviens de notre cours
d‟embryologie où j‟entendais pour la première
fois parler de « gastrulation », d‟« invagination » ;
les mouvements cellulaires de la deuxième
semaine de la vie. Mon cinéma intérieur se mettait
à projeter les images d‟un embryon comme un
cousin microscopique, plat, en forme d‟amande,
sur lequel, quelque chose de linéaire et d‟invisible
vient se poser et s‟enfonce en provoquant les
vagues de l‟invagination quise referment sur
l‟Être Vivant qui se love dans la matière. L‟enfant
qui va naître est déjà quelqu‟un. Un Être qui vient
s‟incarner sur terre pour des raisons qui lui sont
propres, avec « une mission » à remplir et pour
remplir cette mission, il a « choisi » son bagage «
génétique », sa trousse à outils, en choisissant ses
parents. C‟est la raison pour laquelle nous
estimons que les parents sont les « premiers »
éducateurs de l‟enfant et que nous devons
travailler ensemble. Premiers dans le sens du
temps, mais aussi de l‟importance. Si je remonte
dans le temps, presque 58 ans en arrière, je suis
dans un ventre de mère, nerveuse de par son
caractère, soucieuse de par les diffiultés
matérielles, mais relativement tranquille au regard
des femmes d‟aujourd‟hui dans le même état.
En 2010, la femme enceinte est très souvent
«obligée » de continuer son travail pour payer la

maison et la voiture, elle a un rythme de vie
beaucoup plus rapide et l‟agressivité banalisée des
images télévisuelles et cinématographiques ont
remplacé la campagne et la nature pour lui fournir
la toile de fond de son décor spirituel. Le point de
départ de l‟existence n‟est plus le même.
Les enfants qui s‟incarnent aujourd‟hui ont bien
du courage! Mais je pense que mon grand père
Léon aurait pu dire la même chose au milieu du
siècle passé. Cette année, lors d‟une réunion
parents qui débattaient de l‟hyperactivité des
enfants, on en est arrivé à la conclusion évidente
que nous sommes très souvent des parents
hyperactifs. Dans la relation avec le bébé,
essayons de vivre à son rythme et non de le faire
vivre au nôtre. Depuis 15 ans que nous travaillons
avec la petite enfance et la plupart des institutrices
et éducatrices le diront, l‟enfance est en train de
changer. Plus éveillé à la naissance, l‟enfant
continue à acquérir plus rapidement plein de
capacities intellectuelles au détriment souvent de
sa créativité et des autres pôles de sa personnalité
qui sont les poles physique et affectif. Beaucoup
d‟enfants ne sont plus capables de créer une image
qui ne découle pas de la télévision, beaucoup ne
sont pas capables à sept ans de maîtriser leur
corps qui bouge tout seul et n‟arrivent pas à le
tenir en place sans médicament, beaucoup sont
incapables d‟une vie sociale et le partage, la
solidarité et l‟amour du prochain ne sont plus des
valeurs principales de l‟éducation. À 12 ans, on a
affaire à de petits adultes qui, paradoxalement,
n‟arrivent pas à l‟indépendance avant de
nombreuses années. Je ne pense pas que le tableau
que je dépeins soit trop noir, je pense que la
majorité des enfants s‟en sortent…au prix de
l‟étouffement de l‟Être du départ qui restera petit
et caché. Ils mettront des années à le recherché
dans la consommation d‟un « bien-être » extérieur
(ça fera marcher les commerces) avant de le
retrouver à l‟intérieur, dans l‟acte créateur, la
solidarité et l‟Amour.
Je pense que le rythme de la vie sociale qu‟on
nous impose actuellement au nom de la sacrosainte « croissance économique » est la cause
principale de cet étirement de l‟enfance vers une
lumière artificielle qui cause un affaiblissement
général de l‟homme. Comme le gland renferme le
germe du chêne, l‟enfant renferme celui de
l‟homme de demain. Pour une croissance
optimale, l‟arbre a besoin de temps et de bonnes
nourritures naturelles en terre et en lumière, une
accélération artificielle de sa croissance ne fait
que l‟affaiblir. L‟éducation demande du temps,
une nourriture saine et naturelle et de la lumière
spirituelle. Je ne parle pas ici de bigoteries, mais
de cette nourriture de l‟esprit qui relie l‟enfant à la
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nature, à la beauté du monde dans lequel on vit, en
le protégeant au maximum de sa laideur jusqu‟à
ce qu‟il soit assez fort pour affronter les côtés
plus sombres de la vie. À la crèche, nous
veillerons à laisser l‟enfant s‟éveiller à son
rythme, on lui fait con!ance et c‟est la meilleure
façon de lui donner cette qualité indispensable au
Bonheur: la con!ance en soi. Du fait de vivre en
collectivité,une autre qualité à acquérirrapidement
en crèche, c‟est l‟autonomie, elle découle un peu
de la première et la méthode Loczy nous apporte
une longue expérience pour le développement de
ces qualités. On laissera l‟enfant découvrir le
monde par lui-même et passer par les différents
stades de l‟évolution qui l‟amène à la marche sans
intervention souvent inutile de l‟adulte qui, tout en
étant bien intentionné, apporte alors la
„dépendance‟ en voulant donner de l‟aide. Durant
les soins et les repas, les puéricultrices apporteront
individuellement à l‟enfant les attentions
particulières qui nourriront son besoin de relations
humaines, elles seront tout à fait présentes dans
leurs gestes et repartiront le temps qui leur est
consacré de la façon la plus juste. Le bébé ressent
cette justice et apprend à reconnaître et à attendre
son tour. Bichonné et repu, il est déposé sur le
tapis, dans un espace sécurisé, sur le dos, et les
puéricultrices disposent autour de lui quelques
objets à découvrir. Bébé commence par découvrir
ses mains, ses pieds, son champ de vision et
d‟écoute. La position « couché sur le dos »
l‟oblige à tourner la tête pour suivre son chant de
vision et d‟écoute. Il découvre les objets disposés
autour de lui, se contorsionne parfois pendant des
heures avant d‟en saisir un et forme, par la même
occasion, sa musculature et son enthousiasme par
la joie que suscite la réussite.
Ce n‟est parfois pas évident pour l‟enfant de vivre
la difference de vie entre la maison et la crèche. Il
est donc primordial que les parents comprennent
bien le sens de notre travail. Le bébé qui passe
une partie de sa journée à la maison dans un relax
ou dans un maxi cosy n‟apprécie plus la position
couché sur le dos qui est le point de depart de son
autonomie. Le fait d‟avoir la tête en position
„verticale‟ et le corps coincé du dos va l‟amener
à éveiller plus rapidement la tête que le corps. Il
va en outre être incapable de saisir quelque objet
par lui-même et dépendre de l‟adulte pour
l‟ensemble de ses activités. L‟autonomie dans ses
jeux à venir et l‟indépendance par rapport à
l‟adulte dans sa vie de tous les jours commencent
là. Couché sur le dos, il va se contorsionner pour
saisir l‟objet, l‟explorer, le jeter, le reprendre, et
ces mouvements l‟amèneront au « rouler-bouler »,
à se retourner sur le ventre, à ramper, d‟un côté,
puis des deux… La symétrie, qui plus tard lui sera

utile jusque dans la lecture et les mathématiques,
s‟apprend là et c‟est à ce stade qu‟il la fait sienne
dans son corps. Le « quatre pattes », le fait de
s‟asseoir qui lui donne alors un point de vue
nouveau, un acquit nouveau, une nouvelle joie de
vivre, cela libère aussi ses membres supérieurs,
l‟amène à se redresser seul, quand la musculature
est prête… Un enfant qui se développe comme ça,
par lui-même, réalise ces étapes quand il est prêt,
les désire intensément avant d‟y parvenir, éprouve
la joie de la découverte et de la conquête, il ne se
lasse pas d‟apprendre et d‟entreprendre et acquiert
une con!ance en soi inébranlable. Notre rôle est de
lui procurer un environnement réel, naturel, riche
en découvertes et dénué de gros risques, sans pour
autant surprotéger l‟explorateur en herbe par un
sol à moitié mou et des obstacles artificiels de
mousse et de caoutchouc. Les petits incidents
rencontrés dans l‟exploration
spontanée de son environnement naturel depuis
sa naissance lui enseigneront la prudence avec la
douleur adaptée à son âge parce que ses activités
seront en rapport avec ses capacités. Amener
l‟enfant à précéder son désir en le confondant à
celui de l‟adulte, secouer frénétiquement le hochet
devant ses yeux, lui donner dans les mains, le
positionner inutilement assis avant qu‟il ne le
fasse de lui-même, le tenir debout, l‟emploi du
trotteur, le « stimuler » parce que les autres de son
âge courent déjà à quatre pattes, l‟aider à monter
sur une chaise, sur une balançoire s‟il ne peut le
faire seul… Lui font d‟abord courir des risques
d‟accidents et de malformations (peut-être
minimes qui ne sortiront que trente ans plus tard
sous forme de mal de dos), et ensuite, créent une
dépendance à l‟adulte et le manque de confiance
en soi. En le privant de l‟effort, de la joie de la
découverte et de la réussite, on lui enlève aussi le
goût d‟apprendre… « À quoi bon vouloir acquérir
par moi-même ce qui me vient sans effort avant le
désir ? » La mise en place d‟un environnement
sécurisé nous demande de créer à la crèche trois
groupes d‟enfants. Le premier groupe: les enfants
de la naissance au « quatre pattes », le deuxième
est composé des enfants qui se sont redressés et
pour accéder au dernier, ils doivent
avoir une démarche assurée. Par tous les temps,
ceux-ci se retrouvent pour leur plus grande joie
deux fois par jour dans le jardin avec leur
puéricultrice. Un jardin modelé de bosses et de
pentes, de sable, d‟herbes…
La crèche est agréée par l‟Office National de
l‟Enfance (O.N.E.), elle reçoit donc de quoi payer
les puéricultrices en étant accessible à toutes les
familles dont la participation parentale est au
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prorata des revenus. Pour le travail que nous y
faisons, le nombre de puéricultrices ne
suffit pas et nous employons une puéricultrice de
plus qui est en partie payée par la R.W., le reste

étant à notre charge est payé par des « parrains »
qui ayant compris l‟importance de notre travail,
donnent à l‟association 10 à 30 euros par mois.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières.

Met dank aan Jean-Marie Coudou (Tournai) voor dit mooie verslag van l‟Enfance de l‟Art.

„Augustus voorbij‟

Zwelgende bloemengeuren
graan, gras en bloemgewas
hop en wuivend honinggras
hun drank zo lauw en zoet
~ Waarom doet Augustus zoveel goed? ~
Snerp tjirpende krekelklanken
een lage zwaluw over mijn aangezicht
rustende lommer van het middaglicht
zijn vleugelpunt raakt mijn gedachtenvuur
~ Waarom heeft Augustus zo‟n zwangere duur? ~
Hangende, voldragen pruimentakken
van het overvloedige sap, zwaar doorbogen
kinderstemmen mogen trillend bidden
met sprinkhanen in het hoge gras
~ Waarom laaft en lest Augustus mij, die hongerig en dorstig was? ~
Oprukkende vruchten van september
een meteoorstraal slaat in
ijzerpunten rakend mijn bloed binnenin
zwaarden stuwen mij heen en weer
~ Waarom wenkt Augustus mij, tot ommekeer? ~
Zacht gezwollen zonnestralen
doorgloeien me langs huid en haar
vuurgloed van rijp baringsgebaar
is Hij die me riep het hoogst?
~Waarom verhaalt Augustus over een rijke Oogst? ~
A.S. 29 augustus 2010
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