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Sint Michaël 

 

 

Als we handelen naar de inzichten die we dragen 

Wordt alles weer levend, 

en ja,…de aarde, de stenen, de luchten, het licht,  

de kleuren, de warmte, de winden, het avondzicht, 

leven ons de zelfloze liefde voor! 

Laat ons hierop antwoorden met alle liefde die we opwekken kunnen. 

 

De tijd dringt! 
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Appeltjes rapen! 
Appeltjes rapen! Appeltjes in de mandjes, emmer of 

kruiwagen doen. Appeltjes opblinken met de wollen 

doek. Appeltjes schillen. Schillen drogen voor de thee, 

drogen voor versierslingers, schilletjes klein snijden voor 
de vogels en tuindieren. Soms laten we de schilletjes er 

aan en snijden dan de appel overlangs in schijfjes en 

drogen ze op stokjes, hangend boven de kachel. „Sterren-
schijfjes‟ maken, appelsterretjes uitsnijden, appelstukjes 

proeven, appelsterretjes aan koordjes rijgen en voor het 

raam te drogen hangen, appelsterretjes brengen geluk, 

appelsterretjes verraden het klokhuisje met de pitjes, 
liedjes zingen voor de appel. Soms schillen we de appel 

helemaal in het rond en laten hem aan zijn steeltje draai-

en, appelvierdes raspen over het glazen appelraspje, ap-
pelmoesje eten. Bij een grote oogst snijden we samen de 

appeltjes in stukjes, kruiden ze met een beetje kaneel en 

gember en stoven ze tot een zacht, zoet appelmoesje. 
Mmmmmmmmm!  

Waarom zijn appeltjes zo lekker! 
 (mijmering bij het werken met de „Goudskinderen‟.) 

 
 

Hoe beter we de ontwikkeling van het kleine kind ver-

staan, hoe bewuster we kunnen handelen, voelen en den-

ken, zó, dat onze handelingen, onze gevoelens en onze 
gedachten de moeite waard zijn om nagebootst te wor-

den. Leef ik het kind iets nabootsbaar voor? Heeft dat wat 

ik voorleef bevorderende of eerder remmende gevolgen 
voor de gezonde ontwikkeling van dit kind? Deze vraag 

kunnen we ons stellen terwijl we onszelf waarnemen. We 

worden opmerkzamer voor ons eigen handelen. Soms 

kunnen de gevolgen pas op latere leeftijd, ten goede of 
ten kwade, zichtbaar worden. Daarom is het goed om ons 

met de gezonde ontwikkeling van het kind bezig te hou-

den. We hebben dan een doel voor ogen. Een kind bege-
leiden betekent dan: je doel kennen, het lot van het kind 

aanvaarden, de vrijheid in de opvoeding respecteren en 

liefde voor pedagogie ontwikkelen!  
Veel leesplezier bij deze 22

ste
 Nieuwsbrief! 
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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: 
 

Michaëlsbeschouwing                                          p.1                  

Appeltjes rapen!                                            p.2   

Kalender                p.3-4 

Michaëlkrentenbolletjes                               p.4 

Tijd van moed en verantwoordelijkheid      p.4-6 

Een gebarenverhaal van omhulling 

en geborgenheid.                                                 p.7 

De geboorte – een magisch moment                  p. 8-9 

Litteratuur                                                   p.10-11 

Wist- je datjes               p.11 

Spelen met het licht…                                 p.12 

 

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. 

Hiervoor onze dank! 

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!  
Waar?  “De Goudskinderen”  

 Houwaartsebaan,55  3220-

Sint-Pieters-Rode (Holsbeek) 

                  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er kan nog ingeschreven 

worden! 

 
 

 

 

 

 

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-

zaterdag: 

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 „Op weg naar de aarde‟ te Eindhoven op 30 september, 1 en 2 oktober      

georganiseerd door de Christengemeenschap, de plaatselijke Ledengroep en het Studiecentrum. 

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 

 

WELTKINDERGARTEN- UND ERZIEHERTAGUNG    der weg des Ich ins 

Leben- endstation oder Entwickelung zur Freiheit .1-5 April 2012   Goetheanum 
“De weg van het IK in het leven – eindstation of ontwikkeling naar vrijheid” 
Voor inschrijving: www.paedagogik-goetheanum.ch 

                     www.iaswece.org  
Hoe kunnen we het mysterieuze proces leren verstaan van hoe het „IK‟ indaalt in het fysieke lichaam, zijn le-

venslot 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 ondersteunt en wat bemoeilijkt dit 

proces? Wat hebben kinderen van vandaag nodig van ons als opvoeder? 

 

RECEPT MICHAËl-krentenbolletjes

Deze feestbroodjes wordt met fijn brooddeeg ge-

maakt en bij hoge temperatuur (200-225°C) en kort 

gebakken, anders worden ze droog. Het deeg mag 

niet té stevig worden! 

Benodigdheden: 

- 500gr tarwebloem, gebuild 

- 2 ¾ dl lauwwarme melk 

- ½ eetlepel gist 

- 50 gr harde boter 

- 7gr zout (krap 1/2 eetlepel) 

- 1 eierdooier 

- 100 tot 125 gr krentjes 

- 50 gr amandel- of okkernootjes in stukjes 
Doe het meel in een grote beslagkom ( houdt een 

100gr meel achter) en maak een kuiltje in het mid-

den. Los de gist op in de melk, giet dit in het kuiltje 

en roer van het midden uit, tot een slap deegje. 

Snijd de boter in zeer fijne schijfjes, leg deze op het 

deegje en strooi het zout er overheen. Laat een 

kwartiertje gisten. Nu kan u de eierdooier er op leg-

gen. Roer voorzichtig, van het midden uit, met een 

houtenlepel met een gat erin, tot een kleverige deeg. 

Strooi meel op het aanrecht, leg het deeg erop, be-

strooi het deeg rijkelijk met meel en kneed nu het 
brooddeeg met de muis van de hand. Kneed niet té 

lang. Doe de deegbal terug in de kom en dek met 

een vochtige handdoek af en laat het deeg bij ka-

mertemperatuur 1-2 uur rijzen (mag ook een nacht 

in de ijskast). Koud gerezen deeg laat zich makke-

lijker vormen. Voeg nu de krentjes en nootjes bij en 

vorm kleine „Michaëlkrentebolletjes‟ en maak hier-

in d.m.v. een stokje een kruis, of maak bijvoorbeeld 

egeltjes door pinnetjes in te knippen met een 

schaartje. Bestrijk de oppervlakte van de broodjes 

met melk. 

Bak de bolletjes ged. 15-20 minuten bij 225°C. Be-
strijk nog een keer met melk na het bakken; De 

korst wordt dan niet zo hard en gaat glanzen. Laat 

de Michaëlbolletjes op een rooster afkoelen. U kunt 

de broodjes, verpakt in een plastiek zakje, op een 

koele, donkere plaats, 2-3 dagen bewaren. 

 

Veel feestvreugde en smaakfestijn!

http://www.paedagogik-goetheanum.ch/
http://www.iaswece.org/
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Tijd van moed en verantwoordelijkheid. 

Nog nooit eerder konden we zo genieten van zoveel bloemenpracht, glans en kleurenrijkdom 

in de natuur! De levendige natuurweelde met zijn rijke oogst, zijn sappige, rijpe vruchten, zijn 

overweldigende en explosieve groeikracht, verbaasde ons deze zomer al te zeer. Rivieren 

stroomden (bijna) over, wolken- en atmosfeervocht laafde de droge aardkorst. 

Maar ook gewelddadig en brutaal trokken stormen en orkaanwinden over de aardlijn. Opge-

stane natuurkrachten leidden tot uiteenlopende natuurcatastrofes, overal, doodsprocessen, 

chaos, crisistoestanden en mensen op de vlucht in onrust en spanning na iedere catastrofe. 

 

Het dreigende nieuws van Fukushima; de tol die we betalen voor onze welstand doet me hui-

veren! Hoeveel generaties lang zal het duren alvorens de steeds meer vrijkomende ioniserende 

straling terug tot verval kan worden gebracht? Sommigen spreken van 800 generaties. Loopt 

onze bewustzijnsgroei niet mijlenver achter op de groei van onze welstand?  

We kunnen de gevolgen van het bestraald worden van natuur, mens en voeding, van het on-

bewoonbaar maken van steeds meer landschappen, niet meer verantwoorden. We kunnen 

onze daden niet meer verantwoorden. Vooral kinderen zullen hier getroffen worden. We kun-

nen de klok niet terugdraaien wat onze daden betreft. 

Wat kan de mens nu doen? 

Volgens mij doet de natuur ons dit nu voor! Ze maakt, daar waar ze kan, het dode weer le-

vend. 

Na een storm en/of overstromingen zijn er de nieuwe opstandingskrachten die zorgden voor 

herstel, voor een nieuwe orde, voor een vernieuwde harmonie. Deze zomer toonde ons hoe 

„LEVEN” opstaat; hoe alles tot “LEVEN” hersteld kan worden! 

Wij kunnen met steeds meer enthousiasme, nieuwe wil, hartekrachten en nieuwe inzichten, 

nieuw en méér “LEVEN” toelaten. Juist ons werk met het kleine kind is hiermee bezig. Het 

kleine kind daagt ons uit om zuiver “LEVEN” te scheppen, tegenover verstarring, een verin-

tellectualisering, dode denksjablonen! Gezonde, spirituele  en levendragende plaatsen zijn 

nodig om het kleine kind al het levendige en liefdevolle voor te leven. Vrij spelen, in diepe 

verbondenheid, concentratie en rust, in de stroom van de levendige fantasiekrachten, is alleen 

maar mogelijk in een omgeving van “LEVEN”. Een blije, vreugdevolle, scheppende omge-

ving, helende verzorging, voldoende slaap bieden we het kleine kind aan vanuit het diepe 

respect voor het “LEVEN”. Stroming, beweging, buitenspel, muzikaliteit en kunstzinnigheid, 

natuurlijke gezondheid, levendige fantasiekrachten,… zij zorgen voor het behoud 

van”LEVEN”. 

De situatie en alle weer,  zijn goede omstandigheden, want ze zijn de werkelijkheid! Ze zijn 

de realiteit voor de kinderen die vandaag geboren zijn en nog geboren zullen worden. De 

vraag is niet of dit alles O.K. is. De vraag is: “Hoe zullen wij en onze kinderen voldoende 

sterk en soepel zijn, voldoende “LEVEN” in ons dragen, om in deze turbulente omstandighe-

den van onmachtgevoelens, ook een hoopvol levensgevoel, een eigen gezondheidsgevoel, een 

vrijheidsgevoel en een warm liefdegevoel te kunnen ontwikkelen, om een andere mens geluk-
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kig te kunnen maken?” Kinderen van nu worden geboren in een tijd waarin het aanleggen van 

een hechte relatie,  in diepe, vertrouwensvolle verbondenheid met elkaar, steeds moeilijker 

wordt, maar ook steeds belangrijker wordt. Vreugde, blijheid, een vrolijke lach van de ver-

trouwenspersoon geven het kind sterkere vleugels en een sterkere gezondheid, dan ons eeuwig 

geknies, ons gezeur, onze ontevredenheid en depressiviteit. Rudolf Steiner drukte dit als volgt 

uit:  

“Heitere Mienen der Erzieher und Lächeln brüten  beim kleinen Kind am schönsten die Or-

gane aus.”(Rudolf Steiner Ga 34) 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

In de natuur voel ik leven en optimisme, een frisse wind! 
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Een gebarenverhaal van 

omhulling en geborgenheid. 
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De geboorte, een magisch moment. 

 
Käthe Kollwitz „kinderhoofd‟ 

 

In het tijdschrift „Erziehungskunst‟ van deze maand (september 2011), verscheen een prachtig artikel van 

Katharina Sieckmann over het helende werk van de vroedvrouw, verpleegster, cranio-sacrale therapeute en 

docente (voor vroed rouwen aan het instituut „Herztöne‟) Brigitte Renate Meissner (Wintherthur- Schweiz). 

Zij heeft rituelen ontwikkeld om traumatische belevingen in de zwangerschap en/of bij de geboorte op te 
lossen (zie: www.geburtsverarbeitung.de ). De rituelen nemen niet veel tijd, maar vragen om rust, empathie 

en hartekrachten. 

Met de drie helende rituelen kunnen bij kleine kinderen, schoolkinderen en ook bij pubers en jeugdigen, 
traumatiserende geboortebelevingen geharmoniseerd worden zodat de betroffenen zich leren verzoenen met 

hun leven. Misschien zijn hier in het land ook zulke therapieën te vinden?  

 
“De geboorte zelf heeft plaats gevonden. De baby is daar en wordt, na al de overwonnen hindernissen en 

pijnen, bij de moeder warm op de buik gelegd. Stilte, tijd om te voelen, verlossing voelen en liefde. Wat een 

geluk als zwangerschap en geboorte zó kunnen verlopen, dat moeder en kind dit moment kunnen genieten! 

Doch kan het ook anders gaan en zijn er gebeurtenissen en medische tussenkomsten, die ertoe leiden kunnen 
dat de ontvangenis van de baby op deze wereld eerder traumatisch verloopt. Er heeft een moeilijke bevalling 

plaats. Dikwijls blijkt pas, na een korte tijd, na weken, na maanden of zelfs ook pas na jaren, dat de moeder 

zich van deze geboortebeleving nog steeds erg belast voelt. De symptomen zijn wat diffuus, niet duidelijk op 
te merken. Een vaag gevoel van onbehagen dat zowat tussen moeder en kind staat, begeleid van angsten 

en/of schuldgevoelens, bedrukt de moeder. Dikwijls zijn de betroffen moeders ontgoocheld over de beleving 

van de geboorte en geraken ze niet los van het gevoel alles fout te doen. In een ander geval is het het kindje 
dat zich bijzonder en opvallend gedraagt. Het kan zijn dat het moeilijk de slaap vindt, moeilijk doorslaapt, 

veel weent of pas rustig wordt als één van de ouders het kind lange tijd  ronddraagt op de arm. 

De moeder leeft in een innerlijke spanning en voelt intuïtief aan dat bij haar baby het zachte plantje van het 

vertrouwen geknakt is bij de moeilijke omstandigheden van de geboorte.” 
 

Het helende gesprek 

 
Het helende gesprek is een intieme ontmoeting tussen moeder en kind! 

In een beschermde, gemoedelijke omgeving kan de moeder haar kind van de zwangerschap en van de ge-

boorte vanuit haar invalshoek, vertellen. Wat was er moeilijk, wat was problematisch en pijnlijk? Welke 

zorgen en welke angsten had de moeder, wat is er juist gebeurd, en vooral, hoe heeft dit alles gevoeld voor 
haar? Ze mag het kind mededelen welke hoop en wensen ze voor de geboorte had en hoe treurig en ontgoo-

cheld ze was, dat het zo moeilijk verliep en het leven van haar kind hierdoor zo moeilijk begon. Het fascine-

rende daaraan is, dat de baby‟s, hoe klein ze ook zijn, soms maar een paar dagen oud, verstaan en begrijpen 
wat de moeder wil zeggen. Zij verstaan haar smart en haar frustratie en er ontstaat een gevoel van verbon-

denheid, de eerste stap van heling. Er zijn geen regels voor deze heelgesprekken. De moeder moet authentiek 

zijn en als tranen komen, dan mogen deze vloeien! Zo lang de moeder daar is en het kind steun en warmte 

http://www.geburtsverarbeitung.de/
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geeft, zolang voelt zich het kind niet bezwaard. Het is wel zinvol om het beleefde eerder in meerdere korte 

stappen te vertellen. Het kind zal bij het toeluisteren duidelijke signalen geven van wanneer het genoeg is 

voor hem. Het heelgesprek zal geen „spectaculair apart nemen‟ zijn, maar gewoon een ongestoord half uur-
tje, waartussen niemand anders praat of babbelt, maar waar moeder en kind in rust het eerste gezamenlijke 

deel van het helen kunnen doorbrengen. 

 

Het baby-heelbad 

 

Het baby-heelbad, dat ook „moeder-kind-bad‟ wordt genoemd, is een ritueel bad dat diepe inwerking en 

nawerking heeft. De basisidee is een herhaling van de geboorte. De baby wordt een badje gegeven en dan nat 
en naakt op het moederlichaam gelegd. Dan worden ze allebei in een warme deken gehuld en kunnen in rust 

en vrede de geboorte weer beleven. Het bad zal de baby herinneren aan het warme vruchtwater en zijn ge-

wichtloze toestand, het daaropvolgende nat en naakt aan mama‟s hart liggen in geborgenheid en tere omhul-
ling, geeft het kind de mogelijkheid om dit gevoel van geborgenheid diep in te griffen, ook na de geboorte.  

Het speelt zich af op het zielsmatige niveau. Je bent liefdevol met elkaar, je hebt tijd en rust voor elkaar en ja 

gaat de weg terug naar de gezamenlijke oorsprong. Je kan aan het warm water van het badje ook rozenolie, 

lavendelolie, het rustgevende calendulakinderbad bijvoegen of rescuedruppels, waardoor je shocks en ziele-
verwondingen kan los maken. De baby ervaart nog een keer het allereerste oervertrouwen met de moeder; 

het voelt, ruikt, hoort de moederlijke hartslag, hoort haar stem en daar doorheen alle gevoelens – de verzoe-

ning wordt waarneembaar! Als de baby een zuigbehoefte toont, zal deze vervuld worden of je hebt een flesje 
klaar. Gevoelens helpen bij het heelproces. Moeder en kind mogen wenen. Bij de baby‟s is het zo dat ze de 

twee eerste keren veel wenen en snikken, omdat ze hun verhaal willen vertellen. 

Het heelbad zal 3 à 4 x per week worden herhaald. 
 

De roza-rode hartesnoer 

  

Het derde ritueel bestaat uit een imaginatie-oefening: de roza-rode hartverbinding, het hartesnoer. 
De moeder wordt aangemoedigd om niet alleen met haar gedachten tot het kind te spreken, maar zich ook 

voor te stellen dat er een roza-rode liefdessnoer loopt van haar hart tot het hart van haar kind, een hartverbin-

ding die steeds blijft bestaan! 
Dit helpt vooral bij moeders die werden afgescheiden van hun kindje na de geboorte om medische redenen. 

Telkens de moeder het gevoel heeft dat ze het contact verliest met haar kind, kan de voorstelling van de ima-

ginatie van de verbinding over deze onverstoorbare liefdessnoer ondersteunend en helpend zijn voor beiden. 
 

Brigitte Meissner haar rituelen zijn een teken van hoop aan de horizon voor allen die voelen dat zij of hun 

kind door bepaalde belevingen tijdens de zwangerschap of bij de geboorte gekwetst zijn geworden. Als je op 

de signalen van het kind acht en de vibraties en bewegingen van het eigen hart aandachtsvol beluistert, wordt 
een verzorging mogelijk met het „aankomen op deze aardewereld‟. 

 

Literatuur: 
Brigitte Meissner  „Emotionale narben aus Schwangerschaft und Geburt auflösen – Mutter-kind-Bindungen 

heilen oder unterstützen in jeder Alter!” Winterthur 2011 Mabuse-Verlag 
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Literatuur 
 
Het werkboek: “Rudolf Steinerpedagogie in de 

eerste drie levensjaren van het kind. Een project 

in het spanningsveld van ideaal en werkelijk-

heid” in herdruk verschenen is. 

 

 
 

 

 

 

 

Uitg. VIA-LIBRA  24,50 € - blz.75       ISBN 

978 90 77611 11 1 

is tot stand gekomen door studie- en praktijk-

werk binnen vzw Saluto-Genese in België en 

is ook voor een deel gebaseerd op het Stu-

dienheft 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. 

“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 

 

“Gouden liedjes en versjes voor de Goudskin-

deren.”  

Samengesteld door Annelies Sysmans – geïllu-

streerd door Miek Sysmans 

 

 

 

Bestellen beim Bund der Freien Waldorfschu-

len e. V.  http://www.waldorfschule.info/  

Met dit geschrift worden de ontwikkelingsnoden 

van de eerste fase van de kindheid en de gezond-
heidsondersteunende praktijk voor speelgroepen 

en minicrèches voorgesteld. We willen het laatste, 

zeer praktische hoofdstuk voor U, uit het Duits 
vertaald, hier weergeven. 

Veel leesplezier en pedagogische uitdaging 
 

Bestellen bij www.salutogenese.be  
De praktijk van het kinderdagonthaal toont steeds weer 
aan hoe belangrijk het voor het kleine kind is om zin-

vol te mogen bewegen op muziek. We besloten de vele 

liedjes en versjes die in de loop der jaren verzameld 

waren, op een kunstzinnige en ook handige wijze uit te 

geven. Het boekje werd geïllustreerd met verduidelij-

kende en tegelijk zeer kunstzinnige, originele tekenin-

gen. 

De "Gouden liedjes en versjes voor de Goudskinde-

ren" kunnen onthaalouders en ouders, grootouders 

maar ook peuter- en kleuterleidsters als oefenend 

werkmateriaal gebruiken. 

 
Verkoopprijs: 25 EUR 

HET ZIJN ONZE LAATSTE BOEKJES! NU 

slechts 24 EUR!!! 

http://www.salutogenese.be/
http://www.waldorfschule.info/
http://www.salutogenese.be/
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 “ Waldorfkindergarten heute!” 

Marie-Luise Compani en Peter Lang zijn de 

uitgevers en samen met hun 9 collega‟s de 

auteurs van dit boek. Het is gericht aan op-

voeders, ouders, leraren en alle mensen die 

geïnteresseerd zijn aan de Rudolf Steinerpe-

dagogie. Vele kleurige beelden verrijken de 

inhoud. Het boek gaat ook over de tijd vóór 

de kleuterfase, dus van 0 tot 3 jaar. 
www.waldorfkindergarten-
bw.de/newsmeldung/artikel/waldorfkindergarten-
heute.html  
 

 

Vreni Brumm / Madeleine Ducommun-Capponi 

“Wickel und Kompressen” 
Om zelf te doen en zelf te verzorgen! 

Naast hun helend effect bij ziekte bevorderen 

wikkels en kompressen het fysieke welbevinden 
en oefenen ze ook een positieve invloed uit op het 

psychisch welbevinden. Een 40-tal wikkels en 

kompressen worden gedetailleerd en goed navol-

trekbaar beschreven.  
AT Verlag, 224 Seiten, gebunden, € 24,90 

 

Wist-je datjes… 
 

Wist je dat?  

 

ouderlijke stress blijvende sporen achterlaat tot in de genen van de kinderen. 
Onderzoekers van de “University of British Columbia” en het “Child & Family Research Institute” hebben ontdekt 

dat ouderlijke stress in het eerste levensjaar van hun kind uitwerkingen op de genen kan hebben. Deze invloeden 

laten zich gelden tot in de volwassenheid en kunnen invloed hebben op de wijze hoe de genen in het leven werkzaam 

zullen zijn. Michael S. Kobor en zijn medewerkers maten en vergeleken patronen van DNA-cellen bij méér dan 100 

jeugdigen met de notities die ze hadden van toen ze klein waren. Gelijktijdig waren hun ouders bevraagd geworden 

over hun stress toen, insluitend hun depressies, erger in de familie alsook over eventuele financiële problemen. 

Hogere stress bij moeders, vooral in het eerste levensjaar, ging samen met veranderingen van het DNA in de jong-

volwassenheid. Vaderlijke stress werkte zich vooral uit bij 3 ½  en 4 ½ jarigen. Stress bij vaders beïnvloedt vaker de 

dochters, moederlijke stress de beide geslachten. 

“Dit beschrijft de aanwezigheid van een mechanisme, dat ervaringen die in de vroege kindheid worden opgedaan, 

onder de huid blijven en voor een lange tijd daar blijven”, schrijft Kobor. 
De resultaten bevestigen dat vroege ervaringen van kinderen met hun centrale vertrouwenspersonen van grote bete-

kenis zijn voor hun latere leven. En nieuw is, dat ze zich ook meetbaar neerslagen  in de genetische code. 

http://www.publicaffairs.ubc.ca/2011/08/30/parents%E2%80%99-stress-leaves-lasting-marks-on-

children%E2%80%99s-genes-ubc-cfri-research/ 

Wist je dat? 

 

www.crisis-child-care.org een zeer interessante website is voor geneeskundige-therapeutische 

hulp bij noodpedagogie in crisisgebied. (bijvoorbeeld Japan - inhouden over traumabehandelin-

gen – groepsvorming en groepsleiding – invloed van atoomstraling) 

http://www.waldorfkindergarten-bw.de/newsmeldung/artikel/waldorfkindergarten-heute.html
http://www.waldorfkindergarten-bw.de/newsmeldung/artikel/waldorfkindergarten-heute.html
http://www.waldorfkindergarten-bw.de/newsmeldung/artikel/waldorfkindergarten-heute.html
http://www.publicaffairs.ubc.ca/2011/08/30/parents%E2%80%99-stress-leaves-lasting-marks-on-children%E2%80%99s-genes-ubc-cfri-research/
http://www.publicaffairs.ubc.ca/2011/08/30/parents%E2%80%99-stress-leaves-lasting-marks-on-children%E2%80%99s-genes-ubc-cfri-research/
http://www.crisis-child-care.org/
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Spelen met het licht… 
 

" Spelen met het licht. Spelen met de schaduw. Spelen met mijn eigen handjes, met het zand, het 

water, met een vlammetje, met een pluimpje in de lucht, met mos in een nestje! Een scheppend 

avontuur op een lange hemelreis! Een stralend deugddoend ogenblik in de eeuwigheid! Een ver-

bonden zijn met de beeldenwereld in tijd- en ruimteloze Zonnekracht. Leven in 'tegelijkertijd-

heid'. Een oplichten in het nu, van wat was en wat is en wat zal zijn. Spelen is als „een 

deugddoende en soepele landing, met een bolle, wijde parachute‟ (Nuesch) een langzaam, zacht 

en luchtig ingroeien in het eigen lichaam en in de eigen aardse omgeving. Spelen en zich verve-

len zijn de twee grootste vrijheidsdaden van het kleine kind; daden die het kind helemaal zelf wel 

of niet toelaat en improviseert. Spelen is voorwaarde voor een gezonde lichamelijke, zielsmatige 

en geestelijke ontwikkeling. Spelen! Dat doet het kind origineel scheppend, in de levensstroom 

van zijn „ik-lijn‟. In het kinderlijke spel openbaart zich verleden en toekomst. Het innige spel 

vanuit de ondoorgrondelijke eigen diepte,  alleen of samen in samenhorigheid, is als een balsem 

voor de naar adem snakkende ziel. Als kinderen écht spelen, wordt een onzichtbare wereld zicht-

baar, innigheid en verbondenheid met een ander worden tastbaar. Diep verzonken vindt het zijn 

eigen 'motief'. Een kind dat op een bepaalde dag niet heeft mogen spelen, kan hierbij echte fysie-

ke pijn ervaren." 

 
Uit: “Rudolf Steinerpedagogie in de eerste drie levensjaren van het kind.” uitg VIA-LIBRA 2010 Annelies Sysmans 

& Rik Fagard  vanuit vzw Saluto-Genese (www.salutogenese.be ) 

 

http://www.salutogenese.be/

