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krokusjestijd

Verwachting
(Nog vóór de lentetijd)

Smeltwater uit de bergen, raak mij aan:
de sterren kenteren en de nieuwe maan
voorzegt de lente. Winterlang verstoken
van u, smeltwater aan de sneeuw ontloken,
wacht ik u, om in bloemen op te staan.
Ida Gerhardt (uit: De ravenveer)
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10 euro
Zo u lid bent, steunt u onze werking
en de uitbouw van kinderonthaal.
rekeningnummer saluto-genese vzw
523- 0456682- 81

Wat een prachtig en deugddoend feest!
in de kasteeldreef te Schoten te Antwerpen, voor de 150
jaar van Rudolf Steiner!
Het was fijn om zovele vreugdevolle, optimistische en
sympathiserende idealisten samen te mogen begroeten en
ontmoeten! Een kunstzinnige en ruim-ademende
tentoonstelling
over
alle
vertakkingen
van
maatschappelijke praktijken in het licht van de
antroposofie, verwarmden onze geest, ziel en wil. Pittige,
vinnige en inhoudsvolle voordrachten kleurden en
verwarmden ons hart. Een mooi (plaatselijk) luitconcert
luidde de laatste dag (ZON-dag! ) in met zachte, trillende
en fluwelen tonen. Iets ontluikends was gedurende de
drie dagen voelbaar!
De laatste dagen van februari vertonen zich als
vermoeiende, inspannende dagen waarin we al onze
krachten moeten bundelen om de inhoud er niet van te
verslapen, waarin vorst, koude en duisternis nog heersen
en het eerste vroege zonlicht voorzichtig de boventoon
tracht te vinden! En dit ieder jaar weer opnieuw! Feest
voor Rudolf Steiner in deze kiemende tijd van het jaar!
Laat ons hopen op vernieuwing, kracht, gezondheid en
inzicht voor de nieuwe toekomst.

Lieve kind, kind van deze ochtend,
Dit nieuwe begin, zó teder,…
Een teken van een lijntrekkende veder.
Ontwaken en inslapen, tussen heen en weer
Boodschappenschrijvend met een witte veer
Geuren gebaren over jouw eeuwigheid
Spreuken spreken over jouw wereld zonder tijd.
Stilte en rust zwijgen in een nieuwe taal
De glans in je ogen spiegelt het lichte zonnechoraal.
Lieve kind,
Kind van deze ochtend. (A.S. 2009)
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Annelies Sysmans,
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“Een heerlijke lente, vol licht en warmte, wandelen
en spelen in veld en tuin, moge dit de vele kleine
kinderen genegen zijn!
Vzw Saluto-Genese
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KALENDER
22 oktober ’11

www.salutogenese.be
ZELFWERKZAAMHEID

Ik wil gezien worden
in mijn kracht!
Deel II
Onthaal vanaf negen uur
09.30

9 april ’11

Ik wil gezien worden
in mijn kracht!
Deel I
Onthaal vanaf negen uur
09.30
Ondersteuning en
begeleiding bij het
handelen uit eigen
kracht van het kind –
achtzame zelfinschatting
bij
klimmen
en
klauteren en bij de vrije
bewegingsontwikkeling, bij het
vrije spel binnen en
buiten, bij het verluieren
en weer aankleden, bij
het eten en drinken werken
met
het
pedagogisch werkplan.
Annelies Sysmans
11.00 pauze met koffie en thee
11.15
kringsgesprek:
zelfwerkzaamheid – een
diepe relatie vraagt tijd.
12.30 afsluitspreuk

Ondersteuning en
begeleiding bij het
handelen uit eigen
kracht van het kind –
achtzame zelfinschatting
bij
klimmen
en
klauteren en bij de vrije
bewegingsontwikkeling, bij het
vrije spel binnen en
buiten, bij het verluieren
en weer aankleden, bij
het eten en drinken.
Annelies Sysmans
11.00 pauze met koffie en thee
11.15
kringsgesprek:
zelfwerkzaamheid – een
diepe relatie vraagt tijd.
12.30 afsluitspreuk

12 november ‟11
Zelfwerkzaamheid
Ik wil gezien worden
in mijn kracht!
Deel III
Van 9.30u tot 16.00uProgramma
volgt nog

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 2011‟
of „naam dagcursus+datum‟.
Cursusgeld
voor
één
cursuszaterdagvoormiddag:
leden: € 25,niet-leden: €30,-

WELKOM
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Cursussen Internationaal:



Mei 2011 Pinkstertagung te Hannover
Verdieping over de opvoeding van het kleine kind (0 - 7 jaar) www.pfingsttagung.info
Of link: http://www.iaswece.org/de/news/upcoming_conferences_and_events.aspx
Het volgende wereldcongres voor het kleine kind:
“Het „IK‟ en het fysieke lichaam” , van 1 - 5 april 201 te Dornach in het Goetheanum. Hoe kunnen
we het mysterieuze proces leren verstaan van hoe het „IK‟ indaalt in het fysieke lichaam, zijn levenslot
meebrengt en ook dit gehele lichaam vormt in de allereerste levenjsaren? Hoe verankert het „IK‟
zichzelf in het fysieke lichaam? Wat is het verschil tussen ik-bewustzijn (ongeveer rond het derde
levensjaar) en ik-aktiviteit (wat reeds present is vanf het allereerste levensbegin)? Wat ondersteunt en
wat bemoeilijkt dit proces? Wat hebben kinderen van vandaag nodig van ons als opvoeder?
Info via website Iaswece www.iaswece.org
http://www.iaswece.org/de/our_activities/conferences_and_workshops.aspx

Paasrecept
24 paashaantjes – een kwarkoliedeeg (handig voor een groep kinderen- het recept
laat zich ook gemakkelijk halveren)

750g kwark
20 el Melk
20 el olie
230g suiker
3 pakjes vanillesuiker
1000-1200g bloem
2 pakjes wijnsteenzuur
Alles vermengen en bij 200°C bakken,
ca. 30 minuten.
Rozijntjes en amandelschijfjes om te
versieren.
Vleugels, kam en staart aanduiden met
zachte insnede van een mesje of
schaartje.
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Het kleine schaapje.
Een heerlijk, vrolijk lentepoppenspelletje, op weg naar Pasen, voor kinderen van 2, 3 en 4 jaar.
Heel lang geleden was er eens een klein, klein, schaapje. Dat wilde de maan en de hemel bezoeken. ‟s Nachts als de andere
schapen op de weide sliepen, bleef het wakker. Het keek naar de hemel omhoog en zag de maan. Toen sprak het schaapje:
“Goede morgen oude maan, ik wil zo graag eens naar jou komen! Wil je mij de weg wijzen?”
Doch de maan schudde haar hoofd en sprak: “Je kan niet tot bij mij komen, klein schaapje”, sprak hij, “mijn lichtstralen
rijken wel tot aan de aarde, maar de weg naar mij is veel te ver.”
Het kleine schaapje, dat nog maar kleine oortjes had en niet gewend was om zo hoog en zo ver met iemand te spreken, kon
niet alles verstaan wat de maan hem geantwoord had.
Het hoorde alleen: “Je kan tot bij mij komen, kleine schaapje. De weg naar mij is niet ver.”
Het kleine schaapje was toen zo blij, sprong op van zijn ligplaats, strekte zijn pootjes, hief zijn hoofdje op, huppelde enke le
malen dol van pret in het rond en rende erop uit – steeds naar de maan toe.
Toen sprong het schaapje over de omheining die zijn herder geplaatst had, het liep over de weide, het kwam de stal van het
paard voorbij, het sprong weer over een omheining en kwam bij de schuur van de ezel, toen sprong het over een beekje en
kwam in een donker woud. Daar was het heel erg donker en onheimelijk. Het schaapje werd bang, want het kon ook de maan
niet meer vinden. Hoe het ook zocht en hoe het ook naar de maan riep, het kon haar niet meer zien of horen. “Maan , maan,
oude maan, waar ben je? Maan, oude zilveren maan, hoe moet ik gaan?” De bomen waren zo hoog en zo dicht dat hij zelfs
het maanlicht niet meer bespeurde.
“Maan, maan, oude zilveren maan, kom toch terug?” Maar de maan hoorde het schaapje niet. Vermoeid en bang legde het
zich neer bij een leegstaand nest en bibberde en kloeg: “Mèh, meh, mèh!”
Het klonk steeds jammerlijker tot … de oude maan het hoorde. Nu wist de maan ook ineens waar het schaapje zich bevond.
“Lieve schaapje, ben jij hier! Hoe kom je zo ver weg van je stalletje? Ik zal je de weg wijzen!” En de ma an richtte haar
zilverwitte lichtstraal naar beneden naar de aarde, gebundeld op een pad. Het schaapje hoorde nu de troostende en helpende
stem van de maan en volgde haar licht op het pad. Na een lange tijd verdwaald te zijn, geraakte hij uit het donkere, dichte
woud en sprong over een beekje, het kwam op een malse weide, de schuur van een ezel langs, het sprong over een omheining
en kwam weer op een sappige weide. Toen kwam het de stal van een paard voorbij. En toen het over de paardenweide liep
glansde heel licht en zacht een beetje ochtendlicht van de zon op het eerste malse gras. Het rook nu de heerlijke geur van het
eerste frisse lentegras, de geur van lenteklokjes en krokusjes, narcisjes en eerste bloesemtakjes, de geur van het paard, de geur
van de ezel. Toen hoorde het belletjes rinkelen, hoorde geblaat en gemekker, rook het pijpje van de herder.
En plots kwam hem weer alles bekend voor! Daar vond hij de hele kudde schapen, en moeder-, en vaderschaap en de herder.
Allen hadden hem gezocht.
En toen wist het schaapje dat het weer thuis was. Het was thuis, eindelijk, weer bij zijn stalletje! Het schaapje werd begroet
door vader- en moederschaap en voelde dat hij gegroeid was. Hij legde zich neer bij de grote warme schapen, vleide zich aan
moeders rug en het dacht: “Dank je wel lieve maan, dank je wel, lieve goede oude maan, dat ik nu weer thuis ben, nu de lente
begint en ik mag groeien en spelen!”
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Is het het kleine kind dat óns de hand reikt?
Annelies Sysmans

Een tekst over het kind als wilswezen, zelfwerkzaamheid en nabootsingskrachten en een ik-sterkende opvoeding aan de
ene kant, zelfscholing voor de opvoeder, het ongeboren zijn, de ongeborenheid van de mens aan de andere kant.

Kinderen dagdagelijks begeleiden, opvoeden en steunend omhullen vraagt van ons een diep innerlijk
engagement vanuit het aller-diepste van onze persoonlijkheid, vanuit onze ziel, onze geest en ons lichaam.
Als we dit vrije besluit eenmaal genomen hebben, voelen we een diep geluk over ons heen komen. Een eigen
vrij besluit, een eigen handeling uit onze aller-individueelste wil, dit wil zeggen uit liefde, geeft ons een
diepe gelukservaring. Kinderen mogen begeleiden in hun groei naar volwassenheid en vrijheid, schenkt ons
vele kansen tot groei en tot de ontwikkeling van de persoonlijke initiatiefkracht.
In iedere handeling, in ieder woord, in iedere gedachte die we voor het kind uitoefenen, worden we ons
steeds meer bewust van de werking ervan. We komen tot onszelf, we gaan kritischer naar onszelf kijken en
nemen onze levenswijze bewuster in handen. Door de rijke opvoedingservaring komen we ook tot een eigen
oordeelsvermogen over mens en mensheid.
Het „persoonlijk initiatief nemen‟ ook in de zin van „aan onszelf werken‟ wordt heel concreet en ook sterk
versneld in werking gesteld, als een kind óns de hand dan reikt.
Samenleven met kinderen, in opmerkzaamheid en achtzaamheid, met zijn gevoelige en diep poëtische
momenten, met zijn gezonde en ziektemomenten, met zijn spel- en werkmomenten, met zijn lastige en leuke
momenten, vraagt steeds een hoge inzet van het eigen zielenleven. Maar als we achteraf terugblikken,
merken we dan misschien niet op, dat bijna onopgemerkt, tal van deugden en kwaliteiten zomaar, of soms
eerder moeizaam verworven, in ons werden aangewakkerd, alsof het kind ze al die tijd in ons heeft gewekt ?
Het lijkt wel alsof vanuit dit kleine kind wijsheid en inzichtelijke hulp, als reikende handen naar ons
toestromen:
Ongedeelde aandacht
Eerbied, waardeschatting
Respect
Eerbied voor het hoge geestelijke.
Vroomheid
Achtzaamheid
Betrokkenheid
Vreugde
Zelfrespect
Zelfkennis
Schenken van
vertrouwen
en
omhulling.
Bescherming, veiligheid en warmte
schenken.
Toewijding
Ongedeelde aandacht
Liefdevollewaarneming
Opmerkzaamheid.
Fijngevoeligheid
Fijne waarnemingszin
Empathie
Gelijkmoedigheid
Zelfloosheid

Onvoorwaardelijkheid
Soberheid
Eenvoud
Diepe interesse
Geestaanwezigheid
Concentratie
Levensvreugde
Enthousiasme
Humor
Blijheid
Speelsheid
Geduld
Gezondheid
Rust, Ritme, Regelmaat,
Reinheid, Relatiekunst, Resonans
Devotie
Deemoed
Goedheid
Duidelijkheid
Eenduidigheid
Zachtheid
Zorgzaamheid
Terughouding

Verantwoordelijkheid
Eerlijkheid
Moraliteit
Moed
Evenwichtigheid
Beheerstheid
Creativiteit
Authenticiteit
Idealisme
Vooroordeelloosheid
Openheid
Broederlijkheid
Rechtvaardigheid
Gelijkheid
Vlijt en Orde
Doorzettingsvermogen
Wilskracht
Slagvaardigheid
Handigheid
Natuurlievendheid
Ambachtelijkheid
Muzikaliteit
Oefenen van vrijheid
De vrije wil

De rij kan nóg verlengd worden! Het zijn allemaal eigenschappen die in vele spirituele stromingen als
voorwaarden voor de innerlijke scholingsweg worden aangegeven. In het boek “Hoe verkrijg je
bewustzijn op hogere gebieden,” (“Wie erlangt man Erkenntnisse der Höheren Welten”- Boek van
Rudolf Steiner) vinden we bijvoorbeeld de volgende oefeningen terug die worden aangegeven om de
voordien ongeordende en ongeorganiseerde ziel en geest in de mens, te gaan organiseren. Gevoelens,
stemmingen en gedachten worden op orde gebracht. Enkele oefeningen hiervan zijn:
Geduld oefenen/ verlangens en begeerten louteren/ i.p.v. nieuwsgierigheid, leergierigheid/ beheerste
rust (zonder ergernis, toor n, drift), moed oefenen door zulke situaties op te zoeken/ terughoudendheid
in je spreken oefenen/ tactgevoel ontwikkelen door het luisteren te oefenen/ mildheid/ overgave en
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vertrouwen/ wakkerheid van geest/ rustig, helder denken/ controle van de handeling/ controle van de
gedachte/ rechtvaardigheid oefenen/ nuchterheid/ het goede doen, het goede voelen, het goede denken/
doorzetting en besluitvastheid/ dankbaarheid/eerbied/ inkeer/ innerlijke rust/…..
Door al deze verschillende eigenschappen met mondjesmaat, beetje bij beetje door oefening of door
het leven zelf (bijv. via de opvoeding van het kleine kind) te ontwikkelen, gaan we beslist ook door
tal van crisissen. Soms vinden we de moed niet meer om er de volgende dag weer aan te beginnen,
soms worden we er zo onzeker en angstig van dat we ziek worden, soms voelen we ons uitgeput en
leeg gegeven, soms verliezen we onze authenticiteit en vervallen in routine, ook dan is het het kind dat
ons de hand reikt en ons weer een nieuwe weg toont die we dan beter kunnen gaan. Het kind leidt ons
in zulke vertwijfelde momenten binnen in de eerste poorten van de geestelijke wereld, doordat het er
zelf nog zo dichtbij staat en er diep mee verwant is. Het kind vergeeft ons ook steeds! Het opent voor
ons de „hemelpoort‟, een reële beeldenwereld van intuïtie, imaginatie en inspiratie. Het schenkt ons
helpende beelden, gevoelens en gedachten. Er gebeuren onvoorspelbare wendingen, er lossen zich
dingen als vanzelf op, we worden ongeëvenaard creatief en origineel of ontdekken de heilende kracht
van poëzie, humor en/of speelsheid.
Opvoeden van kinderen doen we nooit alleen, steeds is er de engel van het kind, ons eigen engelwezen
(onze genius) en ook de engel van het verband, de organisatie of instelling waarin we werken. Diepe
troost, moed en kracht kunnen we ervaren uit deze wereld waarin geestelijke wezens leven en werken.
Dat niet wij, maar eerder het kind, de „opvoeder‟ van onze samenleving is, kunnen we uit de volgende
spreuk van Rudolf Steiner in ons opnemen:
“ Slechts wanneer het kind, dat boodschappen uit de geestelijke wereld naar beneden brengt, onze
opvoeder wordt, zal het kind óók bereid zijn, de boodschappen die wij hem vanuit het leven op Aarde
tegemoet dragen, in zich op te nemen.” R. Steiner.
Het eerste gebaar dat plaatsgrijpt bij het aangaan van een verbinding met een kind is de liefde die
vanuit dit kind naar ons toestroomt. Onze zorg, onze toewijding, onze aandacht en ons goede
voorbeeld zijn slechts het antwoord op deze liefde van het kind. Hoe we nu deze kinderliefde
beantwoorden, wat we het best doen of hoe we op dat ogenblik best handelen, voelen of denken, hangt
samen met het vermogen dat we ontwikkelen om het kind zijn geestelijke boodschap(pen) te mogen
leren lezen.
Als we even teruggaan naar de tijd waarin de mens een „kiem‟ was, in de embryonale tijd, dan kunnen
we zien hoe in de eerste dagen, nog voordat de „morula (16-delige kiem) zich heeft ingeplant in de
baarmoederwand, er zich in deze allereerste cellen van de mens vooreerst holle ruimten en omhullende
begrenzingen vormen. Hierin groeit dan later het wordende embryo. Eerst wordt dus de omhullende
omgeving opgebouwd door het „geestwezen‟. Hier toont zich een verwachtend en uitnodigend gebaar.
Dit kan een inspirerende beeldende boodschap zijn van het kleine kind aan ons, om als opvoeder de
omhullende omgeving voor het spel en werk van het kind in te richten.
We zien bijvoorbeeld ook hoe na de ontvangenis, de „morula‟ wilskrachtig tegen de stroom opwaarts
rolt doorheen de eileider, om dan een veilige en goede hechtplaats te zoeken in de baarmoederwand.
Al het verdere „worden‟ gaat dan ook van de wil van het kind uit.
“Ongeveer zestien dagen na de ontvangenis gaat de „blastocyste‟ (de holten en omhullende vliezen
zijn gevormd) zich innestelen. De binnenste cellen worden tot „embryoblast‟, waaruit zich later de
kiemschijf en dan het eigenlijke embryo zal ontwikkelen. Uit de buitenste cellen ontstaat het
„trophoblast‟, waaruit zich nu het chorionvlies zal vormen. Daaruit ontwikkelen zich de
chorionvlokken die in het moederlijke weefsel gaan groeien. Als nu het moederlijke lichaam bereid is,
gaat het hierop „antwoorden‟ door de „placentavorming‟ te laten plaats grijpen. Dit betekent, dat het
verzorgingssysteem van het embryo niet van moederlijk weefsel afstamt, maar de „eigen‟ creatie is van
de wil van het kind! Reeds hier begint dus het ongeboren kind, niet alleen zichzelf maar ook zijn
omgeving binnen zijn moederlijke levensruimte zelfstandig vorm te geven!”
(Dr. Hütter)
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Als een kleine boreling ons komt vertellen dat hij de wereld van de stille, ritmische levenskrachten, de
achtzame, behoedzame omhullingsgebaren, de daden die in liefde gesteld zijn herkent en zich
herinneren kan en er zich goed bij kan voelen, dan zijn dit voor ons richtlijnen om de omgeving van
het kind in te richten. De uterus is een orgaan dat er voor zorgt dat het kind „ongestoord‟ mag
opgroeien.
“Als ik terugblik naar de tijd dat ik voor mijn 3 zonen zorgde, ben ik mijn man zeer dankbaar dat hij
mij hierin ondersteunde en bijstond, me stimuleerde en me in deze unieke status van „opvoeder van het
kleine kind‟ liet bestaan. Hierdoor konden onze kinderen ongestoord „kind zijn‟. Er was een diepe,
zeer diepe levensverbinding, tot in het levenslichaam toe. We waren met duizenden gevoelige draadjes
vervlochten en verbonden – nu is er empathie, interesse en groei in grote verbonden liefde voor hun
nieuwe inzichten. Ik merk hoeveel ik geleerd heb van hen en op welke nieuwe sporen ze ons nog
dagelijks zetten. Hun nieuwe inzichten en nieuwe wegen worden ons aangereikt in vrijheid. Hun status
van „kind zijn‟ betekende voor mij even mogen meeblikken in de wereld van de geest, de wereld van de
overkant, de wereld van de samenhangen, de eeuwigheid en het „zijn‟. Ik dank de gehele omgeving die
dit heeft kunnen toestaan en mee mogelijk heeft gemaakt.
Laat ons streven voor een leefloon voor alle ouders het kleine kind van 0 tot 3 jaar!”
Ouderlijk opvoedingswerk is onvervangbaar. Fonds “FÜR KINDER” W. Bergmann
Opdat uit dit initiatief een rechtsgeldig Fonds kan ontstaan, hebben ze 50.000 € nodig.
Wolfgang Bergmann verzoekt allen, die de toekomst van kinderen aan het hart ligt, om dit initiatief te ondersteunen:
„ Een grote deelname aan deze belangrijke discussie is nodig. Doen jullie mee! Word jij ook een verdediger (pleitbezorger,
advocaat) van Kinderen!
Schenkingen: Spendenkonto Familiën e.V. bij de Sparkasse Stade Altes Land BLZ 241 510 05:
1210 0138 17 www.fuerkinder.org

Zo brengt het kind ook de ideeën van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid mee uit de geestelijke
wereld. Als wij deze ideeën voorleven en levendig houden, kan het deze zich ook weer herinneren als
hij ze op zijn beurt vergeten is.
Eén van mijn zonen drukte dit eens als volgt uit: “Hoe ouder ik word, hoe meer ik het weten verlies
van hoe ik wil leven en hoe meer ik iets verlies van datgene wat ik écht wil. Maar hoe meer ik dit
weten verlies, hoe meer ik wil proberen om dit te behouden. Ik wil mijn kinder-weten niet verliezen.”
We zien dus hoe het kleine pasgeboren en ook reeds het ongeboren kind, handelt met een eigen wil,
vanuit een herinnering aan zijn voorgeboortelijke geestelijke ervaringen. Op een bepaald ogenblik in
zijn weg tussen dood en nieuwe geboorte richt het zich uit vrije wil en inzicht, met interesse naar een
nieuwe incarnatie. Laat ons het „ongeboren zijn‟ van de mens erbij nemen, nét zoals we met zijn
onsterfelijkheid vertrouwd zijn, dan is geboren worden ook slechts een overgang naar een ander
bewustzijn en zullen we begrip ontwikkelen voor het nog andere bewustzijn van het kleine kind.
“Men ziet hoe het leven tussen de dood en een nieuwe geboorte nog instroomt en doorheen het leven
hier op aarde oplicht, als men kleine kind in zijn volheid met diepe aandacht bekijkt.”
(Peter Selg: “Der therapeutische Blick – R. Steiner sieht Kindern. Dornach 2005)
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HET KLEINE KIND IS EEN WILSWEZEN! - ZELFWERKZAAMHEID STIMULEREN.

Heerlijke spetterpakjes.

Foto‟s uit : „De Heemhuyzen Nl‟

“Met datgene, wat wij doen voor het kind
in het dagelijkse leven,
niet met wat wij hem zeggen
helpen we op de eerste plaats het kind.”
Elisabeth Grunelius

Ik denk, dat met „zelfwerkzaamheid‟ dat proces wordt bedoeld bij de mens, waarbij op kwaliteitsvolle wijze,
doelgericht en met structuur, vanuit een eigen geestelijke ik-kracht, de eigen geordende wil nabootsend
wordt ingezet tot een aangrijpen in het lichaam van het geestelijke „ik‟.
Als we dan deze zelfwerkzaamheid willen gaan bespreken, rijst er al dadelijk de vraag:
“Hoe kan ik deze indaling van het eeuwige deel van de mens in het fysieke, het etherische en het astrale
lichaam op harmonische wijze laten verlopen?”
In de eerste plaats hangt zelfwerkzaamheid samen met een diepe relatie met het geestelijke „ik‟.
Op de tweede plaats is zelfwerkzaamheid een resultaat van “nabootsingkunst”. Ieder mens wordt geboren
met de gave van de nabootsingdrift, met de gave en het verlangen om „na – te – boetseren‟.
Aan de kracht waarmee het kleine kind zelfwerkzaam is, wordt de kracht van de „ik-herkenning‟, de „kracht
van de indaling van het geestelijke „ik‟ in het lichaam‟ en de kracht van de nabootsing zichtbaar.
Er rijzen nu 2 vragen op:
“Wat zijn „ik-sterkende‟, „ik-herkennende‟ handvaten voor het kleine kind?”
“Hoe kan ik de nabootsingskunst van het kind behouden en zo nodig sterken?”
1. Ik-sterkende handvaten:
Het kind wil gezien worden in zijn „ik-kracht‟! Hij wil mensen om zich heen die in hem geloven. Hij wil
mensen om zich heen die zich voor hem en zijn geestelijk verleden liefdevol interesseren. Het kind wil diepe
verbondenheid voelen met zijn opvoeder, in achting en respect.
Dr. Gerald Hüter (hersenonderzoeker – neuroloog) legt uit hoe we met 2 elementaire ervaringen geboren
worden, die zich diep in het zenuw-zintuigsysteem inschrijven:
“De eerste centrale ervaring van het kind is die van zich opgenomen voelen, omhuld en beschermd en zich
„deel van het geheel‟ voelen, om zo dan, in ongestoord diep verzonken spel en activiteit, het eigen „zelf‟ te
vinden. Reeds van in de moederschoot is deze geborgenheid een centrale ervaring van ieder kind.
De tweede centrale ervaring, ook al in de moederschoot, is de groei! We groeien eerst fysiek, dan zielsmatig
en dan geestelijk. Hieruit ontstaat de basisbehoefte van groei en ontwikkeling. De eerste schreeuw (een
inademing) van het kind is een uiting van „zelfwerkzaamheid‟, willen groeien, willen ontwikkelen. Ik wil tot
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zelfontplooiing komen! Het hangt nu steeds van die eerste centrale ervaring af – die van de
GEBORGENHEID – of men AUTONOOM wordt later en ZEKERHEID ontwikkelt.
Ieder mens ontwikkelt UIT VRIJLATENDE GEBORGENHEID, AUTONOMIE EN ZEKERHEID VOOR HET
LEVEN LATER. (ook zijn er karmische invloeden natuurlijk)”
(Dr. Gerald Hüter)
Nog een andere centrale ervaring is deze van „FYSIEK ZIEK MOGEN WORDEN‟.
Het krijgen van fysieke kinderziekten, is een hulp tot individualisering. Fysieke kinderziekten nemen echter
steeds meer en meer af. In de plaats hiervan krijgen kleine kinderen vaker allergieën, eczeem, astma,
chronische aandoeningen, chronische hangerigheid en psychische ziekten. Fysieke ziekten zijn nochtans
ontwikkelingshelpers voor de mens, die hem helpen bij de IK-wording door de verandering van structuren en
het zich helemaal „eigen‟ maken van het fysieke lichaam.
De pedagogie zal later deze gezondheidsvoordelen van het fysieke ziek-zijn, moeten gaan inlossen. Zo zal
pedagogie steeds meer een therapeutisch karakter krijgen. In de opvoeding van het kleine kind is ook een
gestandaardiseerd opvoedingsplan niet meer relevant – we zullen nog sterker van het individuele kind
moeten uitgaan en onze fijne opmerkzaamheid vergroten.
Als wij zelf aan onze ik-kracht werken door innerlijke oefening, sterkt dit ook het kind in zijn
oprichtingskracht. De vaardigheid tot vrede, tot eerbied, tot achtenswaardigheid, tot blijheid en vreugde kan
het kind slecht oefenen aan ons, niet door kritiek en oordeel te brengen in de relatie met het kind. In plaats
van een zwart-wit strijd van sympathie- en antipathiegevoelens te voeren, proberen we het raadsel van het
kind op te lossen.
Alles wat de ziel sterk maakt in de opvoeding werkt preventief voor mogelijke trauma‟s.
Door met een sterk „IK‟ in de wereld te staan, helpen we onze kinderen.
2. Nabootsingsterkende handvaten:
Het kleine kind dat in een diepe vertrouwensrelatie met zijn opvoeder leeft, wil deze in alles nabootsen: onze
handelingen, onze gesten, onze lichaamshouding, onze wijze van stappen en bewegen, onze wijze van
praten, van denken, ja zelfs onze stem tot bijvoorbeeld in de stemklank, de intonatie en de spanning van de
stembanden. Het kind is een zeer kunstige nabootser. Hij brengt deze „nabootsingsdrift‟ als een gave en ook
als een sleutel mee uit de wereld van het voorgeboortelijke bestaan om hier, na zijn geboorte, op aarde
aansluiting te vinden en alles te leren. De wijze waarop wij een deur sluiten, iemand een hand geven en/of
toelachen, een bezoeker te woord staan in aandacht, ons taalgebruik, onze gebaren, hoe wij bijvoorbeeld een
huishoudelijke taak verrichten zoals: het snijden van het brood, het smeren van het brood, het uitdelen van
het brood, het eten van het brood met kleine hapjes, het vegen van de tafel, het opvangen van de
broodkruimels in de handpalm en aan de vogels voeren, al deze gebaren volgt het kind intensief en
nabootsend.
Nabootsen is een vaardigheid die het kind in de geestelijke wereld reeds kende.
Ons naboetserend, vormt het kind de eigen zintuigen, de organen, het eigen lichaam en zijn
bewegingsmogelijkheden; het leert wilsgerichte handelingen nadoen, gevoelens kennen en na-voelen, het
leert gedachten kennen en na-denken, het ordent en organiseert zijn willen.
DENKEND LICHT DAALT NEER TOT IN ZIJN LEDEMATEN!
“Nabootsen is eigenlijk niets anders dan een verder zetten van datgene wat in geheel andere vorm vóór de
geboorte en conceptie in de geestelijke wereld aanwezig was, daar waar het onderduiken van het ene wezen
in het andere wezen plaats grijpt. Dat drukt zich dan in de nabootsing van het kind tegenover zijn menselijke
omgeving als naklank van de geestelijke beleving uit, en dit vanaf de allereerste adem en het zien van het
allereerste licht.”
Rudolf Steiner (GA 200, S 115)
Daarom is het van groot belang dat een kind in diep vertrouwen in zijn „goede voorbeeld‟ kan onderduiken,
en het dan ook nabootsingswaardige voorbeelden zijn die het kind van ons ziet, hoort, voelt, ervaart. Ook de
gehele nabije omgeving wil hij mogen naboetseren in zijn spel en werk.
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De lente is het jaargetijde bij uitstek om de zelfwerkzaamheid en gestuurde wilskracht van het kind te
stimuleren. Het wordt warmer, we kunnen met lichtere tuinkleding (nog wel met spetterpak en laarsjes!) al
gemakkelijker langs de openstaande tuindeur, de tuin in.
Iedere ochtend krijgen alle kinderen een slokje fris, afgetapt berkensap van de berk. Het terras wordt
geschuurd met water en zeep. Het kind zelf ontdekt nieuwe fijn gestructureerde bewegingen, nieuwe eigen
kracht, nieuwe dosering en richtingbepaling van eigen kracht. De plantenbakken en potten en onderschalen
worden afgewassen, geschrobd en gedroogd in het eerste lentezonnetje. Ze worden op het stenen muurtje
klaargezet om in te zaaien. Voorzichtig handelen en nauwgezet richten wordt spelenderwijs geoefend . De
composthoop wordt gezeefd en heerlijke verse tuingrond wordt naar de potten vervoerd. De grond verlangd
uitnodigend om ingezaaid te worden. In kleine schaaltjes of potjes zaaien we nu ook onze eerste tuinkers
en/of kiemzaadjes achter het glas. Ieder kind wordt uitgenodigd om zelf met zijn handje „een schaaltje‟ te
vormen, waarin de zaadjes blijven liggen. Zacht en voorzichtig zaaien we de zaadjes in de aarde. Als we ze
gedurende een weekje dagelijks een beetje fris water geven, kunnen we weldra cresson-boterhammetjes eten.
Reeds van in het tweede levensjaar, als ons kindje kan stappen, wordt het geïnteresseerd in bloempjes en
plantjes gieten met het gietertje. Het is goed om hem te leren de juiste hoeveelheid water te geven die elke
plant nodig heeft. De eerste viooltjes worden in bloembakken bij het raam gezet of aangeplant rond de
zandbak. Ze hoeven een klein beetje water. Later volgen de andere bloembakplantjes. Wat helpen ze graag
mee met hun kleine gietertjes. Ook met het ijzeren schopje en rijfje wordt het kind al vlug heel handig. Het
tuintje wordt nu ook mooi opgeharkt. Bij de vrolijke viooltjesgezichtjes spelen de allerkleinsten met innige
lentepret. Ja, ze praten zelfs hun eerste woordjes met deze bloemenjuffertjes die hen altijd vriendelijk,
lachend van antwoord bedienen. Met de verentopjes van de kippen hun geknipte vleugels worden mooie
tuintjes aangelegd in het zand. Met de gesnoeide wilgentakken wordt een eerste paasmandje gevlochten. We
zoeken kleine veertjes en stro om een zachte nestbodem voor te bereiden. Daarin mogen straks de gevonden
paaseitjes!
Alle kruiwagentjes, karren, emmertjes en schopjes krijgen nu ook een lentepoetsbeurt. De watertobben en
schuurborsteltjes zijn de hele maand van de partij. Het water aftrekken met de aftrekker is heerlijk!
We volgen met onze laarsjes het spoor waar het water ons langs stenen en zand naartoe leidt.
We spelen ook zoekspelletjes: bijvoorbeeld: Waar komt er een molletje naar boven? Zien jullie die vele
regenwormpjes? Waar vind je alle vormpjes van bijenwas terug die we deze ochtend gekneed hebben? Of,
welke bloempjes zijn er vandaag open gekomen? Zie je het maantje vandaag aan de hemel? Kom, we gaan
mooie open bloesemtakjes en blaadjes zoeken voor ons boeketje. De gesloten knopjes plukken we nog niet.
Ja, de lente is een jaargetijde van grote werkzaamheid en activiteit, waardoor er vele
nabootsingmogelijkheden zijn voor het kleine kind om tot zelf bewegen, zelf werken en eigen initiatiefkracht
te komen.
Het omrollen, rekken, strekken, tapotteren, tijgeren, sluipen, kruifelen, kruipen, in zit komen, klauteren,
schuiven, duwen, trekken, in kniezit komen, optrekken, staan, vallen, weer opstaan, weer vallen, vrij en
zelfstandig staan, hurken en de eerste pasjes zetten, het stappen en wandelen, dat alles kunnen kleine
kinderen veel intensiever en gedifferentieerder, in grotere ruimte en rust buiten in de tuin, in de frisse
buitenlucht oefenen. We stappen naar de melkboer, naar buurvrouw, langs de wilgenkatjes en door de
plassen. We zien hoe dit kleine kind een gedreven wilswezen is!
Al dit „zelf-bewegen‟ en „zelfwerkzaam zijn‟ wordt aangevuurd door een enthousiaste, gemotiveerde en
betrokken ziel! Betrokkenheid, levensvreugde, levenszin, motivatie en optimisme zijn voorwaarden voor de
zelfwerkzaamheid van het kleine kind.!
De aanwezige wilsimpuls wil ook gevoelsmatig zinvol gericht worden, anders kan de wilskracht in het kind
zich eerder destructief gaan uiten.
Als een kindje ziek is of verzwakt heeft het deze houding van „actieve zelfwerkzaamheid‟ paraat voor
herstel. Deze salutogenetische houding bij ziekte en herstel behoudt de mens voor het gehele latere leven, als
hij ze als klein kindje reeds heeft mogen ontwikkelen. Zelf actief meehelpen bij het genezingsproces is meer
dan de helft van de slaagkans op een nieuwe toestand van gezondheid.
Het genezende kindje wordt weer “heel” en voelt zich weer verbonden met zijn allereerste oorsprong, de
eigen „ongeborenheid‟.

Door met een sterk „IK‟ in de wereld te staan, helpen we onze kinderen.
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Wist-je datjes…
Wist je dat?
uitgeverij Via Libra een herdruk van ons werkboek voorbereidt: “Rudolf Steinerpedagogie in de eerste
drie levensjaren van het kind. Een project in het spanningsveld van ideaal en werkelijkheid” .We houden
je op de hoogte!
Wist je dat ?
een langdurige borstvoedingstijd de intellectuele en emotionele vaardigheid bij jongens bevordert?
Om te onderzoeken of de borstvoedingstijd later de intellectuele en emotionele vaardigheid van kleine
kinderen beïnvloedt, liet de onderzoeker Wendy Oddy van de universiteit van „WESTERN AUSTRALIA in
Perth‟ 1038 tienjarige meisjes en jongens een intelligentietest uitvoeren. …..
Alleen bij de jongens (minstens 6 maanden borstvoeding gehad) merkte men voor 9% betere reken- en
schrijfresultaten, 7% betere spraakresultaten, 6% betere leesresultaten. Dit was alleen zo bij de jongens. Bij
de meisjes speelde het geen rol of en hoe lang er borstvoeding gegeven werd. In vroegere studies waren er
reeds duidelijke tekens, dat jongens in kritieke fasen van de hersenontwikkeling veel ontvankelijker zijn voor
stress dan meisjes. De oestrogenen in de moedermelk beschermen mogelijkerwijze de hersenen van de
jongens op stress. (pediatrics-online 20.12.2010/MS uit M.P.K. febr 2011))
Wist je dat ?
Kinderen, die een kindercrèche, kleuterklas, bezoeken, heel dikwijls luchtwegenontstekingen hebben een
oorontstekingen. De vrees, dat deze kinderen ook later meer ziek zijn, heeft een Canadese studie beantwoord.
Onderzoekers van de universiteit van Montreal lieten zich 8 jaren lang, van 1238 families, bij wie in 1998
een kind was geboren, over luchtwegen-, oor en gastrolintestinale infecties informeren. Kinderen die in
inrichtingen met vele andere kinderen waren ondergebracht, hadden in de leeftijd van 2,5 jaar veel meer
luchtwegen- en oorinfecties. Maar in de leeftijd van 6 en 8 jaar waren ze gezonder dan andere kinderen. Bij
de gastrolintestinale infecties was er geen verband te vinden tussen crèche-kleuterschoolbezoek en meer ziek
zijn.
(uit M.P.C. februari 2011 - Archives of Pediatrics & Adolescent Medicin, 2010; DOI:
10.1001/archpediatrics.2010.216 / MS )

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‟ (33,33 x 33,33cm) 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?
er een FONDS VOOR HET KLEINE KIND bestaat? www.salutogenese.be knop STEUN ONS!

Met onze hartelijke dank hiervoor!
Wist je dat?
„Ekoala‟ is een ecologisch kinderopvanginitiatief voor kinderen tussen 0 en 3 jaar waar opgroeien in
harmonie met hart en natuur centraal staat. Ekoala heeft onderdak in de Bedeaartstraat 32 te Tielt voor 16
kindjes- gestart op 3 januari 2011.
An Lust (contextueel therapeut).
Hun ecologische visie en visie op gezondheid kan je lezen op www.ekoala.be
Wie even wil meegenieten van de eerste dag, kan beeldmateriaal terug vinden op
www.focus-wtv.tv/programma/wtv/nieuws-wtv-3-januari (fragment rond 10 min 12 sec) en op
http://vtm.be/nieuws/binnenland/56039-eerste-ecologische-cr%C3%A8che
Wist je dat?
Passiefroken de bloeddruk kan verhogen bij kinderen en hen ook onrustig en zenuwachtig maakt?
“Met deze studie hebben we eerst maar aangetoond, dat passiefroken bij kinderen de bloeddruk duidelijk
verhoogt” verklaarde professor Dr. Georg Hoffmann, directeur van het Heidelbergcentrum voor kinderen- en
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jeugdgeneeskunde, op de persconferentie in de Heidelbergse kinderkliniek. Tot op heden was het schadelijke
effect van roken en passiefroken op de longen bekend. Hoge bloeddruk bij kinderen kan tot in de volwassen
leeftijd aanhouden. Het is dan één van de belangrijkste risicofactoren voor een hartinfarct en een beroerte.
4236 kinderen (meisjes en jongens van kleuterleeftijd) werden vanaf februari 2007 tot oktober 2008 de
bloeddruk gemeten. Kinderen die thuis aan de sigarettenrook van hun ouders waren overgeleverd, hadden
met 21% een verhoogd risico voor een hoge bloeddruk. Van verhoogde bloeddruk (Hypertonie) spreekt men
bij 5 jarigen reeds wanneer de bloeddruk boven een waarde van 111/72 mmHg ligt. Bij 28,5 % van de
kinderen rookte de vader, bij 20,7% de moeder en bij 11,9% rookten beide ouders. Bekende risico‟s voor
hoge bloeddruk bij kinderen zijn overgewicht, onrust, zenuwachtigheid, te laag geboortegewicht en ook hoge
bloeddruk bij de ouders.
Passiefroken stelt, zoals het onderzoek ons te kennen geeft, een groot bijkomend risico.
Hoe komt het dat passiefroken de bloeddruk verhoogt?
“Tabakslucht heeft veelvoudige effecten op onze bloedvaten” Dr. Elke Wühl (hoofdarts aan het
Heidelbergcentrum voor kinderen en jeugdgeneeskunde.
Zo komt het tot een stijging van het stresshormoon Adrenaline en Noradrenaline en een afname van stikstof
in de bloedvatenwand, die deze verwijdert. Hierbij wordt ook nog de binnenwand van het bloedvat dikker
door de tabakrook en verliest aan elasticiteit.
De Heidelbergse kinderarts waarschuwt ouders ervan om hun kinderen in tabakslucht te brengen, daar dit
langdurige, schadelijke gevolgen kan hebben. Belangrijk hierbij is, verdere risicofactoren zoals overgewicht,
te reduceren.
De eerste auteur van deze studie is Dr. Giacomo D. Simonetti. Deze studie werd op de persconferentie van
10 januari 2011 in de universiteitskliniek te Heidelberg voorgesteld en online gepubliceerd in het medische
tijdschrift
„Circulation‟.
www.klinikum.uni-heidelberg.de/Zentrum-fuer-Kinder-und-JugendmedizinStartzeite106862.0.html/MS
Wist je dat?
je om huidallergische reacties bij je kindje te voorkomen, je iedere vorm van overprikkeling kan
vermijden.
Een klein kind raakt gemakkelijk en vlug overprikkeld. Door onregelmatigheden, door volle weekends, door
slaap tekort, door geluiden die het niet thuis kan brengen, door flitsende lichten, door veel autoverkeer, door
onze huidige media- indrukken van video- en televisiebeelden, luide muziek bij het autorijden, de gsm- in de
buurt, drukte en stress bij de volwassenen om hem heen, Het zijn prikkels die het kleine kind nog niet thuis
kan brengen en dus ook niet kan verwerken. Dat kinderen de eerste jaren veel omhulling en bescherming,
ritme, regelmaat, rust en begrenzing nodig hebben, past niet zomaar meer in onze wijze van leven. Toch zijn
warmte, rust, ritme en een herkenbare omgeving, basisvoorwaarden voor het thuis raken in het eigen
lichaam. Het kleine kind bakeren, of hem later als dreumes en peuter inwrijven met rustgevende huidolie(s)
(lavendel, calendula-babyolie of turfolie (Solum Uliginosum-olie Wala)) geven hem a.h.w. een extra
„huidje‟. Gewoon mogen spelen, ongestoord en op tijd weer mogen slapen om al de opgedane
zintuigindrukken weer te mogen verwerken, is de beste preventie op huidallergie. Allergische reacties spelen
zich altijd af op plekken in het lichaam waar sprake is van een grensvlak tussen „binnen‟ en „buiten‟: huid,
long- of neusslijmvlies en darmwandbekleding. De huid is wel het meest opvallende strijdtoneel tussen de
invloeden van „buiten‟ en de eigen wil van het kind. Bij het allergische kind komt er te veel „binnen‟ , ze
hebben ook meestal zeer „spitse‟ zintuigen, en het enige wat het kind kan doen is het weer met geweld „eruit
gooien‟. Eczeem en slijm uit de neus kan je zien als een uitscheidingsgebaar, alleen op de verkeerde manier
en de verkeerde plaats. Eczeem kan je interpreteren als een poging om een extra dikke huid te creëren en
daarmee dus extra bescherming te krijgen tegen de te fel binnendringende buitenwereld. De overprikkeling
kan dus afkomstig zijn van te veel onrust, te veel emotionele indrukken, te veel of te „onverwerkbare‟
voeding, prikkelende geuren (o.a. tabak), te veel indrukken van het scherm, radio of gsm, klimaatinvloeden
of inademingsprikkels en/of te grote „openheid‟ en emotionele gevoeligheid van je kindje. Als de inwendige
organen, zoals de lever, de nieren en de alvleesklier de capaciteit missen om de indrukken voldoende te
verteren, blijven er resten over en dan kan de huid of de „binnenhuid‟ (slijmvliezen van neus-, keeloorholte), de darmen of de longen – een deel van de uitscheidingsfunctie overnemen. Zeker bij jonge
kinderen is de huid daar nog goed toe in staat. Wanneer je vermoed dat je kindje een erfelijke aanleg zal
hebben voor allergische reacties, kan hier al van in de zwangerschapstijd rekening mee houden door hem te
beschermen tegen heftige emoties, stress en je eigen spijsverteringsorganisme reeds zoveel mogelijk te
ontzien.
Wanneer je het allergische kind wil helpen, komt dit dus neer op:
BESCHERMEN, AFBAKENEN, BEGRENZEN en RUST AANREIKEN. (uit “Puur Kind” nr. 11 Weleda)
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Natuurtip: Het aftappen van een berkenboom.
Als de lente begint start de sapstroom in vele
bomen. De berk levert drinkbaar sap dat
vooral uit water en suikers bestaat. Het sap
bevat verder ook tannine, vitamine C en
etherische oliën. Berkensap is lekker om te
drinken. Een volwassen boom levert dagelijks
1 tot 1 1/2 liter berkensap.
De beste tijd om het berkensap af te tappen is
de vroege lente, deze kan je erkennen als de
knopjes aan de boomtakken zwellen.
“Het kan ook al omstreeks Nieuwjaar. Maak een
wigvormige insnijding in de stam van een flinke
berk. Vang het vocht op langs een „gootje‟ of met
een blikje in een fles. Maak per stam maar één
snede en gebruik die maar drie weken lang. Na
gebruik de snede afdekken met een biologisch
wond-afdekmiddel. Dit sap kunt u puur drinken,
want het is lekker zoet. Enkele uren na het
inbrengen van het „gootje‟ is je kannetje of fles al
bijna vol. Geef kinderen hiervan een klein slokje.
Dit sap is zuiverend en versterkend, het werkt
ontslakkend. Onze voorvaderen zagen in dit
berkensap een bron van het eeuwige leven.”

(Weleda)
http://www.weleda.be/index.php?id=702 )

Door middel van een inkeping of gaatje in de boomstam.

Door middel van een dunne tak schuin af te snijden.
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Boekentip

Over het opnemen in het onthaal van kinderen
onder de drie jaar.
Wij zijn heel erg blij dat we ons pedagogisch werkplan weer (in herdruk) kunnen aanbieden!
Tegelijkertijd verscheen er ook in Duitsland een boekje over de opvoeding van het kleine kind in het
dagonthaal. Beide werken zijn zo inspirerend dat we ze graag onder uw aandacht willen brengen.
Het eerste werk:

“Rudolf Steinerpedagogie in de eerste drie levensjaren van het kind – een project in het
spanningsveld van ideaal en werkelijkheid.” Uitg. VIA-LIBRA 15 € - blz.75
978 90 77611 11 1
is tot stand gekomen door studie- en praktijkwerk binnen vzw Saluto-Genese in België en is ook
voor een deel gebaseerd op het Studienheft 21 der Internationalen Vereinigung der
Waldorfkindergärten e.V. Dankzij hun vriendelijke toestemming om hun Studienheft te mogen
bewerken, is dit geschrift in het Nederlands kunnen ontstaan. Te bestellen bij www.salutogenese.be
"Een gezonde opvoeding en verzorging van
het kleine kind kan het verschil maken!"
Kwaliteitsonthaal voor het kleine kind staat of
valt met de mogelijkheid voor ieder kind om
een hechte en diepe relatie te kunnen aangaan
met zijn vertrouwenspersoon, in ongedeelde
aandacht en liefdevolle omhulling.
Aan alle opvoeders willen wij veel vreugde
toewensen bij het lezen van dit pedagogisch
werkplan!
Een mooi geschenk voor de Kerst!
Het tweede werk:

Van Rainer Patzlaff. a., 2010. 95 S. ISBN
978-3-940606-67-9
Bestellen beim Bund der Freien
Waldorfschulen e. V.
http://www.waldorfschule.info/

“Kindheit – Bildung – Gesundheit:
Leitlinien der Waldorfpädagogik für die
Kindheit von der Geburt bis zum dritten
Lebensjahr”

Met dit geschrift worden de
ontwikkelingsnoden van de eerste fase van de
kindheid en de gezondheidsondersteunende
praktijk voor speelgroepen en mini-crèches
voorgesteld. We willen het laatste, zeer
praktische hoofdstuk voor U, uit het Duits
vertaald, hier weergeven.
Veel leesplezier en pedagogische uitdaging
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“De visie van Emmi Pikler.
Respectvolle verzorging – vrije
bewegingsontwikkeling.) + tal van
foto‟s
De Hongaarse kinderartse Emmi Pikler
onderzocht in het midden van de
vorige eeuw de centrale rol die de
aanraking, beweging en lichamelijke
activiteit spelen in de ontwikkeling
van de baby. Een groot deel van de
communicatie met een baby gebeurt
non-verbaal. Het is dus van belang te
letten op de gebaren en bewegingen
die je maakt als je de baby verzorgt.
Het boekje geeft stof tot nadenken
over de intentie en wijze van je
gebaren.

Wat vertellen je handen wanneer je je baby
wast, masseert, aankleedt, voedt? Kan een
baby van zachte en tactvolle bewegingen leren
wat aandacht en belangstelling betekenen?
Daarnaast geeft dit boek, waarin deskundigen
hun ervaringen met de ideeën van Pikler
beschrijven, een helder overzicht in woord en
beeld van de ontwikkeling van de fijne
motoriek bij baby‟s.

Het deel over Respectvolle Verzorging
bestaat uit twee teksten van Anna Tardos
(dochter van Emmi Pikler) met prachtige
foto's uit het Lóczy tehuis in Boedapest.
In het deel Vrije Bewegingsontwikkeling
stellen Anna Tardos en Dr. Myriam David
o.a. dat de zekerheid waarmee het kind de
bewegingen oefent meer zegt over de
kwaliteit van de ontwikkeling dan
bijvoorbeeld het tijdstip waarop het kind
gaat staan of lopen. Met foto's wordt deze
optiek geïllustreerd.

www.pikler.nl/stichting/producten
“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 pre-existentie 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 het kleine boekje „Ungeborenheit‟ 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 McKeen

16

When you, O Man, remain in widths of space, in rounds of time,,
Then you are in realms that fade and pass away.
Yet mightily your soul rises above them,
When you divine or knowingly behold the Eternal,
Beyond the widths of space, beyon

Pasen
Blauw viooltje, blauw viooltje
In mijn hartje, in mijn hartje klein.
‟t Zal niet meer duren,
Niet lang meer duren,
Of ‟t zal Pasen, of ‟t zal Pasen zijn!

We willen u een fris en gezond Paasfeest toewensen, waarin jonge opstandingkrachten voor jou
voelbaar zijn!
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