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                 In de heldere midzomernacht schemert de blanke hagewinde! 

Johannes 
 

Een vuur van brandend verlangen in de woestijn, 

dat was Johannes. 

Alleen die Ene telde nog, 
in wie het rijk der hemelen 

op aarde zichtbaar zou worden. 

Maar zouden de mensen hem herkennen met hun beperkte, 

aan de aarde gekluisterde zintuigen? 
Zo werd hij één en al stem, 

Oproepend tot een nieuw kijken, 

Een nieuw horen,  
een binnenste-buiten  

en een buitenste-binnen waarnemen. 

Juist als het hoogzomer is 
en de natuur vervuld van licht en bloeikracht, 

worden we gevraagd om de woestijnplekken in onze ziel niet te vergeten. 

Want daar kunnen we de stem van het verlangen horen. 

 
Myriam Driesens 
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Eén jaar worden! 

 

“Eén van de „Goudskindjes‟ in de groep mocht 1 jaar 

worden! Een klein, mooie verjaardagsfeestje! Het 

kindje straalde van geluk en straalde ook leergierig-

heid uit. Het schonk me die dag gedachten van liefde 

en moed, maar het allermooiste nog mocht ik ont-

vangen, toen ik enkele dagen eerder met de moeder 

sprak. Ze vertelde me “Ja, we hebben ons kindje als 

cadeautje een beurt bij de osteopaat gegeven. Ja, een 

geschenkje voor haar eerste levensjaar, een gezond-

heidspakje!” 

Nooit eerder hoorde ik van zo‟n liefdevol geschenk 

voor het kind van één jaar! Dank je ouders, voor 

jullie originele en warme liefde. Moge jullie kindje 

zo verder goed gedijen en gezond opgroeien!”   
(mijmering bij het werken met de „Goudskinderen‟.) 

 

 

 

Hoe ver kunnen we gaan als mens, bij het verande-

ren van onze natuur, onze omgeving, onze energie-

voorziening, onze voeding, onze gezondheid? Mag 

de mens zomaar alles doen wat hij kan (met zijn 

verstand, inzicht en techniek)? Aan de vele vragen 

die rijzen, zien we hoe een nieuwe ethiek zich tracht 

te ontwikkelen. Dit kan echter nooit lukken als wij 

als burger niet oordeelkundig worden. Ligt daar, 

waar ons handelen niet meer gecontroleerd kan wor-

den, niet de allereerste grens!  De zomer lijkt dit jaar 

veel kansen te bieden tot bewustzijnsvorming en 

engagement! Laat het een heerlijke zomer worden, 

met veel energie en genietingen, maar niet zonder 

engagement! Ook voor de vele kleine kinderen is dit 

nu aan de orde! 
Vzw Saluto-Genese  
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Saluto-Genese v.z.w www.salutogenese.be  
Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd  

Aangesloten bij de International Alliance for Childhood 

Bankrekening: 523-0456682-81  

 
Redactieadres:                   

Bergenstraat 151 te 3052 Blanden 

Tel en fax 016/40.31.80                                         

salutogenese@skynet.be 

 

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 

Annelies Sysmans,  

Rik Fagard,  Karin Vantricht 

In deze Nieuwsbrief: 
 

Kleine JohannesbeschouwingMyriam Driesensp.1                 p.1 

Lied: Moeder Godes glaasje Marianne Garff    p.2 

Eén jaar worden                                            p.3   

Kalender                p.4-5 

Vlierbloesemrecept                                       p.5 

De rijkdom van het vredevol samenspelen  p.6-12 

Litteratuur                                                    p13 

Wist- je datjes             p.14-15 

Eén van de grootste vergissingen…          p.16-19 

Kinderwagen en alexithymie H. Hellman    p.20-21 

Zomertijd                                                     p.22 

 

LIDMAATSCHAP    2011 

15 euro 
“Wil U mee zorgen voor een gezonde 

kindertijd voor de allerkleinsten?” 

 

Door uw lidmaatschap steunt u onze 

werking, het geven van cursussen 

voor ouders en opvoeders van het 

kleine kind en de uitbouw van klein-

schalig kinderonthaal. 

rekeningnummer saluto-genese vzw 

523- 0456682- 81 

 

 

 

http://www.salutogenese.be/
mailto:salutogenese@skynet.be
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KALENDER
    

www.salutogenese.be 

 
ZELFWERKZAAMHEID 

BIJ HET KLEINE KIND 

VAN 0 - 3 JAAR. 

 

 
 
12 november ’11  

Ik wil gezien worden 

in mijn kracht!                       
Onthaal vanaf  negen uur 

 

09.30   Ondersteuning en bege-

leiding bij het 

             handelen uit eigen 

kracht van het kind – 

achtzame zelfinschatting 

bij klimmen en klaute-

ren en bij de vrije bewe-

gingsontwikkeling, 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: zelfwerk-

zaamheid – een diepe 

relatie vraagt tijd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

12.30  pauze 

14.00 omhullingsvormen – 

boetseren met klei 

(Geert Colpaert) 

16.00  afsluiting met spreuk „In 

u strome licht‟. 

 
 

 
 
 
 

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 geldig na 

betaling van het inschrij-

vingsgeld op rekeningnum-

mer  

523-0456682-81 met vermel-

ding „cursus 12 11 2011‟ 

of „naam dagcursus+datum‟. 

 

Cursusgeld voor één cursus-

zaterdagvoormiddag: 

leden: € 45,- 

niet-leden: €50,-  

WELKOM 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salutogenese.be/
mailto:salutogenese@skynet.be
http://www.salutogenese.be/
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Cursussen Internationaal:  

Michaëlconferentie in Eindhoven op 30 september, 1 en 2 oktober      

 
In Eindhoven organiseren de Christengemeenschap, de plaatselijke Ledengroep en het Studiecentrum samen de 

Michaëlconferentie, met als thema: „Op weg naar de aarde’. 

Hoe kunnen we een mensenkind op weg naar het aardse leven bemoedigen en welkom heten? 

 

Vrijdagavond 30 september om 20.00 uur: lezing door Jeanne Meijs, schrijfster en actief beeldende therapeut, 

met als titel: Van de zwangerschaps-echo naar een luisterend hart … 

Zaterdag 1 oktober om 10.00 uur: Lezing door Myriam Driesens, priester van de Christengemeenschap, met als 

titel: Op weg naar de aarde hebben de ongeborenen ons nodig... 

Aansluitend zijn er ‟s morgens en ‟s middags diverse werkgroepen. 

Locatie op vrijdag en zaterdag is het Novalis College, Sterrenlaan 16 in Eindhoven. 

Zondag 2 oktober: na de mensenwijdingsdienst wordt de conferentie om 12.00 uur afgesloten met een slotbe-

schouwing door Myriam Driesens in de Michaëlkerk, Dorpstraat 122 in Veldhoven.  

Meer informatie over werkgroepthema‟s en toegangsprijzen is vanaf half juli te verkrijgen op het algemene e-

mailadres: michaelconferentie@gmail.com. Daar kunt u ook de conferentiefolder opvragen. 

U kunt ook contact opnemen met Xandra Diender, 06 199 218 07. 

Samenrijden?: bel naar Annelies Sysmans 016/62 32 84 

 

Het volgende wereldcongres voor het kleine kind: “Het „IK‟ en het fysieke lichaam” , van 1 - 5 april 2012 

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  in de allereerste levensjaren vorm 

geeft? Hoe verankert het „IK‟ zichzelf in het fysieke lichaam? Wat is het verschil tussen ik-bewustzijn (ongeveer 

rond het derde levensjaar) en Ik-activiteit (wat reeds present is vanaf het allereerste levensbegin)? Wat onder-

steunt 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 
 

 

Vlierbloesemsiroop ca 3 liter 

 

 

Doe 600 gr mooi open gebloeide vlierbloe-

sems (in de ochtend geplukt) in een ruime 

kom. Kook 2 liter bronwater en giet dit over 

de bloesems. Druk de bloemen met een lepel 

onder het water, zodat ze niet verkleuren en 

laat zo 24 uur toegedekt staan. Giet nu het 

bloesemsap door een doek af, in een grote 

kookpot. Voeg 2 kg lichte rietsuiker en 0,3 l 

citroensap bij het bloesemsap en kook dit al 

roerend op. Schuim af en giet het kokende 
vlierbloesemsap in de voorverwarmde fles-

sen en sluit deze stevig af. Bewaar de flessen 

donker

gebruik: 1 deel siroop verdunnen op 8 tot 10 delen water. Voeg nog een schijfje citroen,
      beetje gember en enkele citroenmelisseblaadjes toe bij het opdienen.  Deze drank is, door hem te verdunnen 

      met water, een heerlijke frisse drank ook voor de allerkleinsten.   

     GENIET VAN DEZE EEN HEERLIJKE VERFRISSENDE DRANK! 

 

 

 

http://www.iaswece.org/
http://www.iaswece.org/de/our_activities/conferences_and_workshops.aspx
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De rijkdom van het vredevol samen spelen. 
 

Als kinderen met elkaar of alleen spelen, geanimeerd of eerder heel stilletjes in een hoekje, telkens voelen 
we een zekere 'vervulde volheid' van levensvreugde, moed, dadendrang en geconcentreerde aandacht. Na 

ieder spelen is de omgeving veranderd en heeft het kind een hele ontwikkeling doorgemaakt. Spelen brengt 

een ontwikkeling tussen enerzijds een 'verdichten' van de aardse vormkrachten (het zoeken en vinden van 
steun en evenwicht, het ontwikkelen van weerstandsvermogen, beweeglijkheid, spierkracht,doorbloeding, 

gezondheid,...) vanuit een interesse en een enthousiasme voor de uiterlijk zichtbare, zintuiglijke wereld en 

anderzijds een 'verspiritualiseren' in een levendige stromende beweeglijkheid van een groeiende scheppende 

fantasie (een virtuoze creativiteit, een originele en humorvolle spitsvondigheid, een beginnend denkvermo-
gen,...) en dit vanuit een interesse voor en een contactname met de geestelijke wereld. 

 

In ieder écht 'spelen' wordt een kind 'opgetild', verlicht en  door-'zon'-d. 
Als een kind GOED speelt begeeft het zich in een tussenwereld. Letterlijk zowel als figuurlijk bevindt het 

spelende kind zich op een 'drempel', onder een 'poort', op een 'brug' of over het 'hek', tussen 'land en water', 

bij 'berg en dal',  in en uit de 'put', bij 'zand en vuur', in 'weer en wind', op en af de 'trap', tussen 'binnen en 
buiten', in het 'open raam'... 

Het is het gebied van het 'nergens en overal', de „tegelijkertijdheid‟, het tijdloze, het eeuwige en het oneindi-

ge: een vijfde dimensie. ' Spelen' brengt de mens in de wereld van de imaginatie. Er wordt een nieuwe ruimte 

in een nieuwe tijd gecreëerd. De geest van het plezier, de vreugde, de ontspanning en vooral van de humor 
voelt zich hier thuis. Deelgenoot mogen zijn van het ware spel van kleine kinderen is als een genadevolle reis 

die je mag meemaken. Je ervaart een uitdagende grensverlegging doordat er plots een andere logica, een 

andere handelswijze en gebruikswijze verschijnt in de zgn. realiteit van iedere dag. 
Spelen is zo speels, zo beweeglijk, zo muterend en verrassend, en alles gebeurt dan ook zonder één enkel 

direct nut. Het spel heeft geen rationeel nuttigheidskarakter. 

Niet alleen vanuit een drift of een lichaamslust, maar evenzeer vanuit een authentieke ontdekking- en erva-
ringslust, gaat het kleine kindje (reeds van in de moederschoot) 'spelen'. 

Al dadelijk wordt het een spelen in dialoog met luisteren en reageren, met lallen en later dan met spreken en 

zingen, met ware menselijke communicatie van een 'Ik' tegenover een ander 'Ik'. Dit spelen gaat niet alleen 

gepaard met scheppende taal en een levendige dialoog, maar verloopt in een optimaal neurobiologisch proces 
van groeiende bewegingen en handelingen, die gepaard gaan met de gevoelens die erbij horen . 

Na ieder spel (hoe kort en minimaal het ook kan zijn), is het coherentiegevoel van het kind groter! 

Zou je het spelen van een kind kunnen omschrijven als een typisch kinderlijk handelen van de mens om het 
grote geestelijke eeuwige „Ikwezen‟ aan te trekken in het kleine vergankelijke lichaam waarin hij in dit leven 

geboren is, om zo verder te kunnen bestaan met een gevoel van 'coherentie'! 

Iedere  nieuwe spelervaring wordt hierbij in de herinnering ingeschreven, ervaringen worden tot wijsheid 

voor het leven op aarde, en de eigen, aller-individueelste biografie ontstaat. Wie de kans heeft genoten om 
reeds vele kleine kinderen in hun spel te mogen waarnemen, heeft de ervaring dat kleine kinderen allemaal 

verschillend spelen. Het ene kind speelt lange tijd met schuiven, deuren, sloten open en toe doen, in en uit de 

schuiven en kasten kruipen of stappen, vormen vullen en leeggieten; een ander kind vertroeft dan weer lange 
tijd (soms is dit een tijdspanne van vele maanden) bij de fase van het proeven en betasten van voorwerpen en 

materialen met de mond en lipjes, terwijl weer een ander kindje nauwelijks iets in het mondje  gestoken heeft 

om deze labiale tastervaringen te exploreren. Het ene kind speelt sterk motorisch waarbij bewegings- en 
evenwichtszintuig uitermate intensief aan bod komen, een ander kindje speelt eerder „beschouwelijk‟ en 

profaan, weer een andere dreumes is vooral geïnteresseerd in intermenselijke uiteenzettingen en emotionele 

eraringen bij het spelen. Spelenderwijs schrijft het kleine kind zo de autobiografie verder. 

 
In het Van Dale-woordenboek vinden we bij “spelen” het volgende: 

zich vermaken met een spel      

zich in verwisselende vormen vertonen 
lichtvaardig omgaan met 

doelloos bezig zijn  (?) 

stoeien 

en bij het „spel‟ 
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bezigheid ter ontspanning met het element van verbeelding of competitie. 

 

Gaan we echter verder zoeken dan vinden we dat spelen, vooral het kinderlijke spel zoals we dat zo mooi 
uitgebeeld zien op het schilderwerk van Pieter Breughel, de oude “De kinderspelen” (1560) in de zin van het 

oud-griekse woord 'païdia' of het engelse woord 'play', wat in het oud-saksisch als 'plegan'  voorkomt, plegen 

betekent. „Plegen‟, een gewichtige daad, ook een onomkeerbare daad! Een scheppende daad! 
 

 
 

 

Bij Astrid Lindgren zowel als bij Marcel Proust is met spelen : een lichamelijke wereldervaring met alle 

zintuigen, waarin zowel de bewegingszin  als alle gevoelens zijn inbegrepen. Deze affectief-dynamische 
ervaringen bij het spelen zijn tevens voor de mens een vorm van een geheugen, los van onze innerlijke beel-

den en begrippen (onze denksymbolen) waarmee we bewust denken. Deze affectief-dynamische, senso-

motorische ervaringen, die zich heel diep vanaf de kindertijd in ons geheugen ingriffen, kunnen zich zo gaan 
verbinden met onze denksymbolen en duiken dan op als innerlijke herinneringen. 

Bijvoorbeeld: bij het plukken van de braambessen herinner ik me plots weer hoe tante met mij speelde en 

mijn hand in de hare nam en eroverheen streelde op het ritme van een lied. Bij het opsnuiven van de heerlijk 

zoete geur van de versgemaakte confituur komen herinneringen op van het spelen in de tuin. Bij het ruiken 
van de strobalen voor het kippenhok, herinner ik me het kinderkamp weer in de hooischuur. 

Vandaag  beschouwt me dit al vlug als 'sociale romantiek', en toch hebben deze ervaringen ertoe geleid dat er 

een 'totaalwaarneming' was, een spelen met alle zintuigen, waardoor spelen en dialoog een coherentiegevoel 
konden schenken. Hieruit ontstonden gezondheid,  leergierigheid en leervreugde. 

Spijtig past dit „vrije spelen‟ nog zo weinig in onze stressmaatschappij. Hoe minder het kind deze spelerva-

ring écht en natuurlijk mag beleven in zijn innerlijke waarneming (in zijn binnenwereld), des te meer is dat 
kind aangewezen op uiterlijke prikkels. (vb. we zien hoe voeding steeds meer tot ervaringsprikkel en genot-

middel wordt om de kick). 

Salutogenetisch gezegd, zou dit zo kunnen klinken: “Als onze kinderen affectieve, sensomotorische ervarin-

gen op speelse en avontuurlijke wijze mogen opdoen, zullen des te meer, de denksymbolen ermee beladen 
worden en zal de fantasie des te levendiger en het innerlijke leven zich des te rijker ontplooien. 

Uiterlijke prikkels en sensaties zijn dan niet steeds nodig. 

 
Wat kunnen dan voorwaarden zijn, om als kind vrijuit te mogen spelen? 

 

In de eerste plaats denk ik dan hieraan: één enkele vertrouwenspersoon die zijn tijd en ruimte wil vrijmaken 

om deze aan het opgroeiende kind te geven in liefdevolle aandacht en vertrouwenschenkende verzorging. 
Hierbij dient hij rekening te houden met de kracht van de terughouding, zodat het spel zich in stilte e rust kan 

ontvouwen. De omhullende kwaliteit van de spelomgeving zorgt er dan voor dat het kind „ongestoord‟ kan 

zijn! 
 

In de tweede plaats is het van allergrootste belang dat het kind niet moe is, geen honger heeft en geen dorst, 

dat het geen pijn heeft, dat er genoeg 'veilige' en tegelijkertijd „uitdagende‟ ruimte is binnen en buiten, dat 
het kind het lekker warm heeft (buik en voetjes zijn al een goed begin) en dat er geen saaie, maar een vlijtige, 

avontuurlijke, ondernemende, ambachtelijke rust in de omgeving van het kind is. Het kind wil immers die 

heerlijke totaalervaringen ook tot diep in het gemoedsleven en het individuele engagement ( vb. samen een 

schuilhoekje bouwen met een oude deken over de wasdraad voor de hevige regenbui).  
Een ziek kindje daarentegen speelt gewoon niet en mag maar eerst eens uitzieken, lekker rustig thuis. 
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Op de derde plaats en even belangrijk als de twee vorige (maar nog belangrijker eigenlijk!) is de onderlinge 

houding van de volwassenen tegenover elkaar. Als wij als volwassenen onderling liefdevol met 

elkaar omgaan en goed overeen komen, straalt deze liefde en sociale levenskunst uit over het kinderspel! 
Kinderen kunnen in die mate goed met elkaar spelen als wij opvoeders goed met elkaar proberen te leven. 

Ook onze intentie hiertoe neemt het kind als iets positiefs waar. 

Veel buiten spelen en werken, afgewisseld met een diepe, innerlijke inkeer naar binnen, geeft een ademende, 
afwisseling in het dagverloop. Hierbij  zijn nodig o.a. enkele planken en bouwbakken, enkele doeken,  een 

stuk hout, zandzakjes, een doos, een mand, een touw, een gareel, wat verkleedkleren, een lappen pop, een 

wiegje of kar of enkele takken,gezaagd tot stammetjes, om te bouwen enz. Een goed spetterpak en laarsjes en 

regenhoedje! Hoe minder speelgoed hoe beter het kind speelt! Het weinige speelmateriaal dat het kind heeft 
kan het wel steeds ombouwen en fantasievol omtoveren! Ons kind zal dan zeggen: “Ik ben ongelooflijk vrij 

en zelfstandig – mijn levendige fantasie is mijn leefgenoot, omdat ik dàt wat ik voor mijn 'spelen' nodig heb, 

zélf kan tevoorschijn toveren!” 
Al het té-veel en té-af  „speelgoed‟ verzwakt de kracht van ons kind. De vreugde is hier levensvreugde en 

voedt zich uit de onuitputtelijke fantasie naar de innerlijke waarneming. Een kind dat zo heeft mogen 'spelen' 

(lees: leven) heeft een identiteitsgevoel, een ik-kracht, een autonomiegevoel en een innerlijke beweeglijkheid 

verworven, waarmee het zich later ook kan handhaven met een sterke ruggengraat voor het leven, dat zijn 
beproevingen kent. 

 

Spelen is de allergrootste ernst van het leven! Spelen is „plegen‟, een onomkeerbare daad.  
Kleine Maria, twee jaar en zeven maanden, ligt op de vloer op haar ruggetje op een klein gaasdoekje. 

Ze zegt hierbij: “Lune, ik ben wel dood hé!” 

Lune, twee jaar en zes maanden, komt erbij zitten op haar knietjes en kijkt bestuderend. Maria ligt roerloos 
stil, haar handjes naast zich, haar oogjes toe, haar mondje open. Lune staart. Na een tijdje in deze 'doodse' 

stilte wordt ze onwennig. Ze vindt het duidelijk niet zo leuk. 

Enkele seconden later zegt Maria: “Lune, ik ben nog altijd dood hé!”. Lune antwoordt met :”Ja.” 

Maar als de situatie dezelfde blijft en Maria's mondje weer open staat, begint ze te wenen.  
Het duurt lang en Maria blijft 'dood'. Als Lune naar me toe komt en ontredderd weent, zeg ik stilletjes 

vanachter mijn werk: “ Wat een geluk dat Lune bij ons is; nu kan ze Maria weer levend maken. 

Maria antwoordt vastberaden in haar rol: “Het hoeft niet. Ik ben wel 'levend' dood.” 
Finn werkt. Finn komt blijgezind 's ochtends binnen: “Ik ga vandaag héél hard werken!” 

De hele ochtend is Finn vlijtig, ondernemend, poetst de tafel en stoeltjes, veegt mee de vloer en is vol fanta-

sielust. De borstel is zijn paard. Als we dan buiten gaan en hij eenmaal goed warm is aangekleed, doet hij 
zijn sjaal uit, neemt de gritsel aan de buitenmuur en begint te “werken”. Na een klein hoopje takjes en blaad-

jes te hebben verzameld, legt hij zijn werktuig neer om stilletjes bij de sneeuwklokjes en de stenen neer te 

hurken. Diep verzonken in een 'innerlijke ervaring' zie ik hem zo een hele tijd buiten zitten. Hij verlegt grote 

en kleine stenen tot een nieuw pad. Bij het weer binnengaan vraag ik: “Finn, heb je goed kunnen werken?”  
Finn antwoordt: “Ja, ik heb aan de steentjes gezegd dat ik werkman ben!” 

“Zin- dimensie” geeft het kind zélf aan zijn handelen, maar de dialoog, de gemeenschap, de samenhorigheid 

is er wel dikwijls de inspirator en stimulans voor. 
Kleine kinderen kunnen heel goed in groep spelen als de voorwaarden voor 'het spel' naargelang de leeftijd, 

volbracht zijn en er vertrouwen, geborgenheid, liefde, vrede en eerbied mogen zijn in de omgeving. 

 

 
Ik kleed mijn paardje aan.  

Om de beurt! 
 

Nu is het jouw beurt!
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Samen spelen op 2 jarige leeftijd: geven en nemen, tole-

rantie en invoelingsvermogen oefenen. 
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Samen spelen! Ja, lukt wel. Maar geef 

mij ook voldoende tijd en mogelijkheid 

om alleen te spelen, om diep verzonken 

mijn eigen motief, mijn eigen spel te 

spelen!
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Goede ervaringen in spel en in dialoog 

                                                      

                                                      ↓   
 

Verstaanbaarheid   +  Zich kunnen handhaven +  Zin 
 van de wereld,                                               vertrouwen,                                                    dialogisch  

samenhangen begrijpen.                       Uit eigen kracht of met ondersteuning                     geopende 

                                                                levensopgaven kunnen bemeesteren.                     ervarings- 

                                                                                                                                               horizonten. 

 

                                                                          
                                                                          ↓ 

 

Individueel        COHERENTIEGEVOEL – COHERENTIEZIN       in een groep 

                       
                                                        ↓ 

                                            

GEZONDHEID 

                      

(schema uit Erziehungskunst, 2004, 10, p. 1079) 
 

Coherentie komt uit het Latijn en betekent zoveel als, samenhang, samenhorigheidsgevoel, solidariteit als-

ook, innerlijk en uiterlijk houvast hebben ( ruggengraat). 
In het spontane 'spelen'  met zijn steeds grotere uitdagingen, ontwikkelt het kind de juiste gezondheid, geba-

seerd op een continu coherentiegevoel. 

De kinderen van vandaag, hoe klein ze ook nog zijn, houden van deze vorm van samenspelen en kijken met 

glanzende oogjes uit naar de volgende 'speeldag'. 
Wat we hierbij vaak,  ja zelfs meestal kunnen waarnemen is, dat twee totaal verschillend geaarde kinderen 

hierbij graag met elkaar optrekken en elkaar onophoudelijk in het spel weer opzoeken. 

Bijvoorbeeld: een dromerig, eerder kosmisch gericht kind met een aardse 'aanpakker‟, een twijfelend, eerder 
onzeker kindje en een zelfzeker „willertje‟, een licht opvliegend kindje en een rustig kind. 

 

Deze ontmoetingen van kinderen met elkaar, waarvan we voelen dat ze niet toevallig zijn, hebben een bij-
zondere 'goudwaarde'. Een nieuwe geestelijke harmonie wil bereikt worden in het 'vrije' spelen. 

De zomertijd en zomervakantie kan een wervelende speeltijd worden, vol kracht en rijkdom voor het spelen-

de groeiende kind!   

 
Veel speel-plezier!  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Kind, 

 

Spiegel van het licht, 

spiegelende spiegel 

van je kringende  

werveling 

kranselend vanuit het 

voorgeborchte. 

Kind, 
spelewind, 

speelse spiegelvriend, 

dansenkind, 

kringel, kranselende 

zonnewind. 

Dat jouw spiralende 

verhalenwind, 

in dansende  

ontwikkeling, 

„zichzelf‟ vindt. (A.S.) 
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Literatuur 
Wist je dat? 
Het werkboek: “Rudolf Steinerpedagogie in de eerste drie levensjaren van het kind. Een project in het 

spanningsveld van ideaal en werkelijkheid” in herdruk verschenen is. 

Uitg. VIA-LIBRA  22 € - blz.75       ISBN 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 Waldorfkinder-

gärten 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 gebruik van dit pedagogisch 

werkplan.

 “Kindheit – Bildung – Gesundheit: Leitli-

nien der Waldorfpädagogik für die Kind-

heit von der Geburt bis zum dritten 

Lebensjahr” 

Van Rainer Patzlaff. a., 2010. 95 S.  ISBN 

978-3-940606-67-9 

 

“Lasst eure Kinder in Ruhe” Wolfgang 

Bergmann 
 

 

Bestellen beim Bund der Freien Waldorf-

schulen e. V.  

http://www.waldorfschule.info/  

Met dit geschrift worden de ontwikkelingsno-

den van de eerste fase van de kindheid en de 

gezondheidsondersteunende praktijk voor 

speelgroepen en mini-crèches voorgesteld. 

We willen het laatste, zeer praktische hoofd-

stuk voor U, uit het Duits vertaald, hier weer-

geven. 

Veel leesplezier en pedagogische uitdaging 
 
 
 
 
Steeds vroeger wordt het kleine kind extra gesti-
muleerd: tweetalige speelgroep, intelligentietrai-
ning muzieklessen, babyzwemmen,… 
Geëngageerde ouders willen niets verzuimen voor  
hun baby en dreumes. Is dit zo positief voor het 
kleine kind om het al zo vroeg met een volle dag-
agenda  te confronteren? Waar ligt het verschil 
tussen een kind stimuleren of overstimuleren?  De 
opvoedingsexpert Wolfgang Bergmann toont aan, 
waarom het overstimuleren van het kleine kind de 
intelligentieontwikkeling eerder nadelen berokkent 
en wat kinderen werkelijk nodig hebben. Een 
aanmoedigend boek voor diegenen die het kind 
zijn ‘kindertijd’ en ‘kindheid’ willen gunnen.  

http://www.salutogenese.be/
http://www.waldorfschule.info/
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“Bakersprookjes” Liane Keller Uitg . 

Christofoor 

 

 

Een prachtig boekje met vele authentieke 

bakersprookjes voor onze allerkleinsten! De 

peuter vraagt om herhaling, muzikaal ritme, 

terugkerende motieven, het bakersprookje 

rijgt zich aan elkaar zoals bij een ketting de 

kralen zich aan elkaar rijgen, één na één. Leu-

ke kettingverhaaltjes zoals: de dikke vette 

pannenkoek, kippetje Flippetje, de drie beren, 

de drie geitjes, poesje en muisje,…. 

Vrolijke, humorvolle verhaaltjes! 

 

Wist-je datjes… 
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? www.salutogenese.be een feestelijke studiedag inricht voor opvoeders van het kleine kind 

op za, 12 november 2011 met als thema: „Zelfwerkzaamheid bij het kleine kind‟. 

 

Wist je dat? er een nieuwe website is voor „het kleine kind te Nederland www.hetkleinekind.nl en er  

weer een applicatiecursus doorgaat: “Het kleine kind” als basisjaar over kinderen van 0 tot 7 jaar te 

Driebergen Nl.  23 vrijdagmiddagen van september tot en met april 2011-2012. 

In het gebouw van de PABO Hogeschool Helicon 

Socrateslaan 22a, 3707 GL Zeist. 

Cursus “Het Kleine Kind” 

Voor hen die beroepshalve bezig zijn met Kinderen van 0 tot 7 jaar zoals 

Kleuterleid(st)ers 

Peuterleid(st)ers 

Leid(st)ers in kinderopvang en 

buitenschoolse opvang 

(Gast)ouders 

NIEUW: Module voor het werken met kinderen van 4 tot 12 jaar (BSO en Gast(ouders)) 

6 vrijdagen: 23 sept, 14 okt, 25 nov, 13 jan, 17 febr, 16 mrt van 15.15 -20.00 uur 
 

Wist je dat? Er een interessante Nieuwsbrief in je bus kan vallen van www.gesundheit-aktiv.de  

En dat je hun tijdschrift ‘Point-online’ hier kan lezen www.gesundheit-aktiv.de/point-online , een maga-

zine met actuele, kritische bijdragen rond gezondheid en ziekte. 

Wist je dat? Je voor de zon toch ook wel oppassen moet? Iedere zonnebrand, iedere lichtbeschadi-

ging wordt door onze huid „herinnerd‟. Zo gaan huidbeschadigingen die zich gedurende de vele 

zomers kunnen hebben voorgedaan, zich „optellen‟, tot ons lichaamseigen weerstandsvermogen 

overvraagd is en de celverandering niet meer kan corrigeren. Ga bij ongerustheid naar een huidarts. 

http://www.salutogenese.be/
http://www.salutogenese.be/
http://www.hetkleinekind.nl/
http://www.gesundheit-aktiv.de/
http://www.gesundheit-aktiv.de/point-online


15 

 

Tips voor zonnebescherming: 
 vermijd de middagzon met kleine kinderen en ook voor uzelf! 

 Voorzie schaduwspeelplaatsen in je tuin en boven de zandbak (bomen, zonnescherm, parasol, pergo-

la) 

 Als je kindje in de zon komt, smeer  het dan goed in met een zonnecrème op natuurlijke basis, laat 

bloesje aan, zet het kind een zonnehoedje of petje op en een zonnebril. Ook de volwassenen nemen 

best deze voorzorgen  (zonnebril: UV400 of 100% UV!) 

Voor het kleine kind onder de 2 jaar de directe zon volledig vermijden! 

 Kinderen en jeugdigen bijzonder goed tegen overmatige UV-belasting beschermen.  

 Zonnebrand in alle gevallen vermijden, daar deze tot huidkanker kan leiden! 

 Bij inname van medicatie, zal de arts worden geïnformeerd hierover, daar sommige medicatie de 

lichtgevoeligheid van de huid verhogen. 

 Als je wil „zonnen‟, vermijdt dan het gebruik van deodorants, cosmetica, parfums, om blijvende 

pigmentvorming te vermijden. 

 

. 
Wist je dat? Je op www.spielundzukunft.de veel info kan vinden over welk speelmateriaal op welke leeftijd, 

over de jaarfeestentafel, over de opvoeding van de baby, info opvoedingsboeken,…  
 

Wist je dat? 

je met oude, kleurrijke lapjes, binnenin een zakje van een oud katoenen onderhemd met wat gierst of rijst 

opgevuld, heerlijke voel- en tastvormpjes zelf kan maken voor je kleine dreumes! Lintjes, een knoopje, een 
touwtje, een belletje aan de binnenkant, een stukje raffia, een stukje leder, … al deze verschillende gebruikte, 

natuurlijke materialen zal het kleine kind met veel leergierigheid en speelsheid willen ontdekken aan jouw 

creatie! 
 

Veel naaiplezier in deze zomertijd! 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

http://www.spielundzukunft.de/
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Eén van de grootste vergissingen ... 

 
Posted By Dr. Mercola | October 27 2010 | 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/10/27/exercise-doesnt-make-up-for-kids-screen-

time.aspx 

 

 
Hoe actief een kind ook is, de hoeveelheid tijd dat het voor de televisie doorbrengt wijst op psycholo-

gische problemen. Anders gezegd, kinderen kunnen de tijd die ze voor het televisietoestel doorbren-

gen, niet compenseren door extra tijd aan oefeningen te besteden. Ook voor wat betreft het PC-
gebruik, geldt deze regel. 

De bevindingen suggereren ook dat de manier waarop kinderen deze zittende tijd doorbrengen, samen 

met het aantal uren dat ze normaal al zittend doorbrengen, van belang is voor hun gezondheid.  

  
Volgens Live Science: 

  

...Onderzoekers vroegen aan 1.013 Britse kinderen van 10 en 11 jaar oud hoeveel tijd ze per dag door-
brachten voor de televisie of de computer. De kinderen droegen ook accelerometers rond hun pols 

gedurende een week om hun fysieke activiteit en hun zittende tijd op te meten.  

De studie  stelde vast dat er een verband is tussen meer dan twee uur per dag voor een televisie of 
computer zitten, en een verhoogd risico op emotionele en gedragsmoeilijkheden. 

 (Bronnen:Live Science October 11, 2010 / Pediatrics October 11, 2010)  

   

Dr. Mercola's commentaar: 
          

Ik heb reeds geschreven dat beweging een veelheid aan positieve invloeden op de gezondheid heeft, 

zoals het behandelen van depressies en het opkrikken van de mentale gezondheid.  Deze positieve 
invloeden hebben zowel betrekking op kinderen als op volwassenen. En hoe jonger je begint, hoe 

groter de weldaad op lange termijn.    

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/10/27/exercise-doesnt-make-up-for-kids-screen-time.aspx
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/10/27/exercise-doesnt-make-up-for-kids-screen-time.aspx
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Het is echter alarmerend dat onderzoek heeft uitgewezen dat de tijd die kinderen voor de televisie of 

de computer doorbrengen, niet kan gecompenseerd worden door iets anders. Ongeacht het niveau van 
fysieke activiteit van je kind, is meer dan twee uur televisie kijken per dag schadelijk voor zijn emoti-

onele en mentale gezondheid. 

  
In onze tijd brengt minder dan een derde van de kinderen tussen 6 en 17 jaar minstens 20 minuten met 

stevige beweging door per dag. Als je dat vergelijkt met de statistische gegevens van het televisie 

kijken hieronder, realiseer je je hoe verontrustend deze cijfers zijn. Het zou wel eens één van de facto-

ren kunnen zijn die verklaren waarom zo veel kinderen anti-depressiva en anti-angstmedicatie moeten 
nemen. 

 

* De gemiddelde Amerikaan kijkt ongeveer vijf uur per dag televisie.         
* Meer dan de helft van de Amerikaanse kinderen heeft een eigen televisietoestel in de kamer 

* Twee keer zoveel jongeren met een televisietoestel in hun slaapkamer kijkt meer dan vijf uur televi-

sie in vergelijking met jongeren die geen televisietoestel in hun slaapkamer hebben 
* 90 % van de Amerikaanse kleuters , onder de 2 jaar, kijkt regelmatig televisie, video‟s of Dvd‟s 

* Ongeveer 40% van de baby‟s, jonger dan 3 maand, kijkt regelmatig televisie, video‟s of Dvd‟s 

* Een onderzoek in 2007 van families in twee staten, toonde aan dat kinderen die op de leeftijd van 3 

maanden een uur televisie keken,een jaar later reeds 90 minuten keken. 
Speciale programma‟s voor jonge kinderen en opvoedkundige Dvd‟s worden aan een steeds jonger 

publiek aangeboden. Spijtig genoeg, en tegengesteld aan wat er over beweerd wordt, kan dit opvoed-

kundig materiaal de taalontwikkeling eerder afremmen dan stimuleren! 
Een televisietoestel toelaten in de slaapkamer van een kind, is geen wijze ouderlijke beslissing, waar-

voor  voldoende bewijs voorhanden is. Een groeiend aantal onderzoeken heeft aangetoond dat er een 

relatie is tussen de TV in de slaapkamer en verschillende gezondheid- en opvoedkundige problemen. 

  
Kinderen met een televisietoestel in hun slaapkamer: 

 

        * hebben lagere resultaten op testen in de school 
        * hebben meer kans op slaapproblemen 

        * hebben meer kans op overgewicht 

        * zullen eerder geneigd zijn tot roken  
        * zijn geneigd ongezonder te eten 

  

Meer bewegen is niet genoeg, tenzij je de TV ook effectief afzet… 

 
Het is duidelijk dat een groot aantal kinderen en jongeren meer moeten bewegen. Maar een onderzoek 

gepubliceerd in het tijdschrift „Pediatrics‟ heeft aangetoond dat meer beweging per dag niet opweegt 

tegen de schadelijke invloeden van televisiekijken en het gebruik van de computer.  
De enige goede oplossing is : de televisie en de computer vaker helemaal afzetten… 

 

Zoals gepubliceerd door „Live Science‟: 
  

"De studie toont aan dat, ongeacht de leeftijd of het geslacht van het kind, de socio-economische status 

of het feit dat het kind de puberteit bereikt had, meer dan twee uur televisie of computer per dag kijken 

gerelateerd is aan meer emotionele en gedragsproblemen.     
En het belangrijkst van al is dat de relatie tussen naar het scherm kijken en psychologische problemen 

blijft bestaan ongeacht de hoeveelheid fysieke beweging de kinderen ook nemen.” Dit houdt in dat het 

niet de zittende houding is die een risico vormt voor de mentale gezondheid van kinderen maar eerder 
de activiteiten waar het kind mee bezig is terwijl het stilzit. Andere „stilzittende „ activiteiten zoals 

lezen of het maken van huiswerk hebben geen schadelijke invloed op de mentale gezondheid. 

      

Een ander interessant feit is dat de totale hoeveelheid van tijd die al zittend met activiteiten wordt 
doorgebracht over het algemeen geen negatieve invloed heeft op de mentale gezondheid  - enkel de 
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hoeveelheid tijd die voor een televisietoestel of computer wordt doorgebracht heeft een invloed op de 

psychologie en het gedrag van het kind.   

  

Onderzoekers stelden vast dat televisiekijken veranderingen veroorzaakt  in de hersenpatronen . 

 

Terwijl een groot deel van het debat over televisiekijken zich toespitst op de invloed op jonge kinderen 
van reclameboodschappen en programma‟s met expliciet geweld of seks er in, is er een nog meer ver-

ontrustend aspect van televisiekijken.  

Blijkbaar is televisiekijken op zich schadelijk voor de gezondheid van uw kinderen, ongeacht aan 

welke reclame of welke programma‟s ze blootgesteld worden! 
 

Ja, het televisiekijken op zich is één van de krachtigste brainwashing apparaten die er bestaan. 

Volgens Dr. Aric Sigman, een Brits psychiater, veroorzaakt televisiekijken fysiologische veranderin-
gen - voornamelijk veranderingen in de chemie van de hersenen – en is er helemaal niets positiefs aan. 

 Deze veranderingen hebben weinig te maken met de inhoud van wat je bekijkt, maar eerder met het 

feit dat je, terwijl je naar een televisie- of computerscherm bekijkt , bezig bent je brein te trainen om 
op een andere manier te functioneren en informatie te verwerken. 

  

Televisiekijken (of een computerscherm) heeft een bijna bedwelmend effect op je brein, het verdooft 

bepaalde gebieden die door andere activiteiten eerder gestimuleerd zouden worden, zoals door lezen. 
En, hoe langer je kijkt, hoe gemakkelijker je brein omschakelt naar een ontvangende, passieve modus, 

wat wil zeggen dat berichten zomaar binnenstromen zonder enige participatie van jezelf. Dit is natuur-

lijk de droom van iedere reclamemaker, en dit is één van de redenen van het succes van die firma‟s die 
adverteren via de televisie. 

 

Televisiekijken verstoort ook de aanmaak van het hormoon melatonine, volgens Dr. Sigman, wat een 

rol kan spelen bij slaapstoornissen en wat zelfs vroegtijdige puberteit bij jongeren kan opwekken.   
      

De 15 potentiële neveneffecten van televisie kijken: 

In zijn studie heeft Dr. Sigman 15 negatieve effecten vastgesteld die naar hij meent te maken hebben 
met televisiekijken: 

  

       1. Zwaarlijvigheid  
       2. probleemgedrag 

       3. hartproblemen  

       4. een afnemend metabolisme  

       5. beschadiging van het zicht  
       6. ziekte van Alzheimer  

       7. afnemende reikwijdte  van de belangstelling 

       8. hormonale stoornissen  
       9. kanker 

      10. vroegtijdige puberteit  

      11. Autisme 
      12. slaapproblemen 

      13. verminderde eetlust 

      14. beperking van de groei van de hersenen 

      15. Diabetes 
  

Hoe krijg je je kinderen aan het bewegen? 

  
Ik denk dat het zonder twijfel van primordiaal belang is dat je het gebruik van TV, computer en video-

spelletjes door je kinderen beperkt, terwijl h het tegelijkertijd aanmoedigt om meer tijd door te bren-

gen met één of andere vorm van fysieke activiteit.   
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Zwaarlijvige kinderen hebben zeker 30 minuten beweging per dag nodig, maar ze hebben er alle baat 

bij om zeker 60 minuten te bewegen. Maar zelfs als je kind geen overgewicht heeft, is het goed het aan 

te moedigen om na school en in de weekends mee te doen met sportactiviteiten. De voordelen hiervan 
zijn gewoon te groot en te verscheiden om genegeerd te worden, o.a. het opkrikken van de mentale 

gezondheid. 

  
Moedig je kind aan om deel te nemen aan activiteiten die het van nature interesseert, zoals rolschaat-

sen, skateboarden, dansen of basketbal spelen met vrienden. Sta je kind toe om op verschillende mo-

menten per dag te spelen – dan weer een balspelletje hier, dan weer eens een fietstochtje daar - zodat 

ze zich niet “gestraft” voelen of onder druk gezet. 
  

Net als volwassenen hebben kinderen afwisseling nodig in hun bewegingsroutines, dus zorg ervoor dat 

je kind aan aerobics doet en aan interval training, gewichtheffen, stretching en spiertraining. Dit lijkt 
misschien overdonderend maar als je kind meedoet in een gymnastiekclub, vaak de tuin rondrent ach-

ter de hond en met zijn fiets naar school rijdt, dan zit je safe.   

Het is interessant dat zulke plots opkomende interval bewegingen typisch zijn voor kinderen die zulks 
spontaan en uit zichzelf doen, zelfs jonge kinderen.    

En last but not least, denk eraan dat je zelf als een rolmodel fungeert door zelf ook actief te blij-

ven. Het is gemakkelijk om activiteiten te organiseren die de hele familie erbij betrekken en waarbij 

veel plezier gemaakt wordt. Trektochten of fietstochten maken, kanovaren, zwemmen en sporten zijn 
goede opties. 

 

Bekijk het eens van die kant… door nu tijd te maken om je kinderen voor sport en bewegen warm te 
maken , geef je ze een geschenk dat hen voor de rest van hun leven gelukkig en gezond zal houden. 

Samen met een beperkt gebruik van televisie en computer geef je je kind het best mogelijke platform 

voor een gezond, lang leven – zowel op fysiek, mentaal als emotioneel vlak. 

 
 

 

 
 

 

 
(Emmi Pikler-materiaal) 
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Kinderwagen en alexithymie? 

Horst Hellmann, (een artikel uit Erziehungskunst: April 2011)  

Alexithymie betekent, de onkunde om gevoelstoestanden bij zichzelf en bij anderen waar te 

nemen en in woorden te vatten. Deze mensen kunnen niet alleen zichzelf slecht emotioneel 

bereiken en verstaan, maar ook de medemensen, hun partner, hun vrienden.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 „we duwen ons kind voor ons uit, de omgevingswereld in.‟ 

Zoals Peter Hennigsen (Duits arts) in „Special Alverde- August 2007‟ vaststelt:  “…spelen erf-

factoren en omgevingsinvloeden hierbij een rol, bijvoorbeeld hoe de toewending van de moe-

der tot het kind is in de fase van het emotionele leren. Als het kind hier té weinig of té veel 

ervaring opdeed, kan het tot tekorten in de emotionele waarneming komen.” 

Joachim Bauer (Universiteitsprofessor aan A.L.U. Freiburg, neurobioloog, psychotherapeut, psychiater, 

psychosomatische geneeskunde) zegt hierover: “We worden met een basis aan spiegelneuronen 

geboren. Deze spiegelcellen moeten zich dan echter verder ontwikkelen. De cellen kunnen dat 

alleen als wij als zuigeling en kind de ervaring mogen hebben dat volwassenen zich liefdevol 

in ons „invoelen‟.”  

De kinderwagen, die de baby naar voren in de omgeving laat kijken, verhindert het contact 

met de moeder of de vader. De ouders nemen het kind niet meer waar, ook bij het auto rijden 

niet. De omgevingsindrukken overweldigen het kind, hoe jonger hoe sterker, er heeft geen 

relatievorming plaats, want de liefdevolle blik van de vertrouwenspersoon ontbreekt. Als ou-

ders dan nog de gsm aan het oor hebben, heeft men een beeld voor autisme voor zich. Het 

kind kijkt in de omgeving en ziet vader of moeder niet achter zich en zij zien het kind niet, zij 

bemerken niets aan de gezichtsuitdrukking van het kind, of het zich verheugt, of het angst 

heeft, of het iets wil vragen, of het troost nodig heeft of het een liefdevolle blik en een lach 

verlangt! 

In zijn boek „Lernen‟ beschrijft de hersenonderzoeker Manfred Spitzer (psychiater, psycho-

loog, hoogschoolleraar, directeur van de psyciatrische universiteit te Ulm, stichter van het 
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„Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen‟), hoe “het waarnemende lachen van 

de ouders ook het kind beschermt voor negatieve stressinvloeden. Niets veroorzaakt zoveel 

onnodige opwinding in de hersenen (en vooral in het emotionele centrum) van het kleine kind, 

dan de plotselinge verdwijning van de moeder”  Klaarblijkelijk is het verlies van de tot dan 

toe aanwezige, zekerheidbiedende vertrouwenspersoon, de meest bedreigende en grootste 

verstoring die de zich ontwikkelende hersenen kunnen treffen. Op p. 68: “ De uitwerking van 

vroege relatiestoringen op de ontwikkeling van de hersenen en de persoonlijkheid zijn in het 

leven later nog zeer moeilijk te herstellen. Kinderen die geen zekere relaties hebben kunnen 

opbouwen, hebben angst voor lichamelijke en emotionele nabijheid.” 

Een harmonische ontwikkeling heeft vanaf het allereerste begin veel zekerheid nodig. Zeker-

heid kan het kind krijgen dankzij relatiezekerheid met zijn hoofdpersonen. Op deze manier 

gaan zich de neurale verbindingen uitbouwen door de resonantie-ervaringen met de vertrou-

wenspersonen (uit: “Warum ich fühle, was du fühlst.” Joachim Bauer)   Over de op deze wij-

ze aangelegde limbo-frontale verbindingen verlopen alle emotioneel-cognitieve processen, 

een heel leven lang.  

Als vandaag bij de kinderen een toename van contactstoornissen en/of autisme wordt gecon-

stateerd, kan het dan niet zijn dat de onjuiste kinderwagenmode mede hiervan schuld is daar 

het kind te vroeg in de wereld moet kijken, zonder liefdevolle, contactvolle relatie, van aange-

zicht tot aangezicht?  

Een moeder die wandelt met haar kindje, zodat ze het ook kan aankijken, glimlacht zelf ook 

meer! 

Mits wat zoeken, bestaat de goede „relatierijke‟ kinderwagen nog steeds!  

 
  

Ook wandelen gewoon op de arm, of lekker warm in de draagzak op het lichaam, kan zoveel deugd 

doen en levensvertrouwen schenken. 

We willen u een mooie zomer-wandelvakantie wensen!  
 

  
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Transferzentrum_f%C3%BCr_Neurowissenschaften_und_Lernen
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Zomertijd! 

Rozentijd, 

Vrucht- en maaitijd! 

Zomer met jouw open sterre-ogen van het hertshooi 

die ook opglanzen in de nacht. 

 

Oh, zomerpracht! 

 
Moge we met steeds meer enthousiasme het nieuwe leven mogelijk maken!  

“Een mooie zomervakantie!” wenst u „Saluto-Genese-vzw‟    www.salutogenese.be   

 

 

 

 

 

 

We willen u een gezonde en ontspannen zomervakantie toewensen!  

http://www.salutogenese.be/

