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Voor ALLES! wat ik als kind doe, heb ik
een heel grondige reden!

“Ik geef je een kusje, want ik heb je geduwd met het
voorttrekken van mijn kar. Door mij ween jij nu en heb je
pijn. Daarvan heb ik spijt. Ik zal de volgende keer voorzichtiger zijn.”

In een wereld waarin prestatiedruk, haast, tijdsdruk,
egoïsme en zelfbevrediging hoogtij vieren, is het
goed om onze kinderen voor te leven wat „zorgen
voor‟ is, wat „rekening houden met‟ is, wat „maat
houden‟ is, wat delen en schenken zijn, wat „je hart
laten spreken‟ is.
Sint Michaël gaat ons voor in het zoeken naar evenwicht, het inzetten van moedskrachten.
Sint Maarten gaat ons voor in het delen van onze
mantelkrachten aan hen die zorg behoeven.
Sint Nicolaas gaat ons voor in het schenken van
ware geschenken voor het verdere levenspad van het
kind.
Het Christuskind schenkt zichzelf, schenkt zijn gezonde levenslichaam tot genezing van de aarde.
Een kind, hoe klein ook, leert „Dank je!‟ zeggen,
leert wachten, leert terughouding en maat, leert helpen, leert zich verontschuldigen,…maar, liefhebben,
neen, dat leren wíj van het kind!

Wij willen u een innige en lichtende adventstijd toewensen, waarbij Sint Nicolaas het
eerste kaarsje mag aansteken!
Saluto-Genese vzw
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KALENDER
1-5 April 2012 Goetheanum
WELTKINDERGARTEN- UND ERZIEHERTAGUNG :
Der weg des Ich ins Leben- endstation oder Entwickelung zur Freiheit .
“De weg van het IK in het leven – eindstation of ontwikkeling naar vrijheid”
Nu inschrijven mogelijk! (alleen via internet): www.paedagogik-goetheanum.ch

of

www.iaswece.org

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 ondersteunt en wat bemoeilijkt dit
proces? Wat hebben kinderen van vandaag nodig van ons als opvoeder?

8 februari 2012
studiedag kleuterleidsters te Gent in de Rudolf Steinerschool De Teunisbloem:
Alle onthaalouders en opvoeders van het kleine kind uitgenodigd!
studiedag met Christine Gruwez: “ Opvoeden als sociale opgave.” woensdagvoormiddag.
Contact: Clara Aerts: c.aerts@iaswece.org
„Het kleine kind toont zich steeds meer individueel? Kunnen we verlzangen, verwachten dat
zij zich invoegen in de groep of moeten we meer differentiëren naar het individu toe? Wat ligt
er als vraag voor ons in de opvoeding van het kleine kind, vanuit het sociale vraagstuk? Wat
is tijdsgegeven, wat is gegeven van het individu?

9 mei 2012
Studiemoment ingericht vanuit de Federatie voor Steinerscholen: '
Kind van 2,5 - 4 jaar'
werken met de inhoud van dit handboek. Hoe kunnen we werken met de conclusies uit dit
boek en de realiteiten die zich stellen in onze scholen. Waar kunnen nieuwe mogelijkheden
gevonden worden en hoe kunnen we tegemoet komen aan de vragen en behoeften van het
kind?' Doelgroep: peuterjuffen – kinderverzorgers!!!
Concrete uitnodiging en bevestiging worden nog aan de scholen gestuurd.

Individuele van het kind
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Interessante websites
 www.mijnzonnekindje.be

natuurlijk en creatief speelgoed voor baby en kind

Wij zijn net gestart met Mijn Zonnekindje (http://www.mijnzonnekindje.be), info@mijnzonnekindje.be Jessy De Jaeck - een webwinkel met antroposofisch speelgoed. We verkopen Ostheimer speelfiguren, houten speelgoed van Grimm's,
zonnekindpoppen en zijden verkleedkledij en speeldoeken!
 Een prachtige site over seizoentafels, seizoentafelpopjes, handgebarenspelletjes, tafelpoppenspellletjes http://poppenatelierseverine.blogspot.com/
 www.doekjesenbroekjes.be Doekjes & Broekjes Diestsestraat 153 te Leuven

met ecologische groeten - avec salutations ecologiques - with ecological greetings - mit oekologischen Gruessen - con saludos ecológicos - med ekologiska hälsningar - luonnonmukaisin
terveisin -com cumprimentos ecológicos
Ann en An en Sandra en Joy
Doekjes en Broekjes
Diestsestraat 153
B-3000 Leuven
tel en fax +32 (0) 16 50 90 71
http://www.doekjes-en-broekjes.be
open van 9u30 tot 17u30
gesloten op zondag
Vanaf NU ook OPEN op WOENSDAG!
 www.livipur.de/de/kinderkleidung.regenkleidung/ : Heerlijke regenkleding en spetterpakjes voor je baby, dreumes, peuter,… in blauw, rood, paars, geruit….soms met
reductie! (nu € 24,95) http://www.livipur.de/de/kinderkleidung/regenkleidung/
 www.basishandleiding.zonnekindpoppen.nl
Deze handleiding werd door AntroVista (www.antrovista.nl ) in november 2002 uitgegeven
op cd-rom, onder de titel Zonnekindpoppen basishandleiding (ISBN 90-807426-1-9). Sinds
Eerste Paasdag 2011 is de inhoud via deze website voor privé-gebruik kosteloos beschikbaar.
Veel plezier bij het maken van een „Zonnekind-pop‟. Een papieren versie ervan komt nog dit
jaar te koop.
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Recept: Zwarte Pietebolletjes

Hier is het recept waarmee u de zwarte Pieten wat kunt
helpen:
Doe een beetje kaneel (op kindersmaak) bij de biocacaopoeder in een bord of platte schaal en vermeng tot een
lichtbruin poeder, maak kleine „marsepeinbolletjes‟ rollend
tussen beide handpalmen, rol de bolletjes nu met de vlakke
hand doorheen de bruine poeder, tot ze mooi egaal zijn.
Vraag aan zwarte Piet of hij de bolletjes wil uitstrooien!
Variatie (ook heel goed geschikt voor kleine kindjes):
Neem carobepoeder, vermeng deze met platgemaakte dadeltjes en een beetje bio-vanille, breng op smaak. Vorm hiermee
kleine „zwarte Pietenbolletjes‟ tussen de vlakke handpalmen.
HEERLIJK! Dank U Sinterklaasje!
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Zindelijk worden, een stap in het
zelfstandig worden – Krijg ik de
tijd en de omhulling?
Annelies Sysmans.

moeilijk in deze „profit-world‟. Het vasthouden aan vertrouwde gewoonten en aan een
regelmatig weerkerend dag- en weekritme
lijken zo vreselijk „ouderwets‟? Door tijdsdruk gaan opvoeders van het kleine kind het
„zindelijk worden‟ dan ook gemakkelijk afdwingen. We dringen dan met ongeduld onze
wil op aan het kind, waardoor het wel eens in
een hevig „niet willen‟ kan komen.
Doch blijken tijd, dagelijks ritme, regelmaat,
rust en kalmte, vreugde en positiviteit de beste resultaten te geven bij het zindelijk worden.

Doordat kleine kinderen reeds vaak in de
vroege ochtend- meestal reeds onmiddellijk
na het ontbijt (een ideaal moment om op het
potje te gaan)- naar het dagonthaal gebracht
worden om dan „s avonds meestal tijdens „het
droomuur‟ na het 4-uurtje, weer terug naar
huis te gaan, is het consequent en rustig op
het potje gaan voor het kind in de ochtend en
in de late namiddaguurtjes sterk verstoord.
Ook in de weekends worden regelmatig uitstapjes en reisjes gepland waardoor rust en
regelmaat eerder zeldzaam zijn voor deze
allerkleinsten. Voor de ouders, maar ook voor
de dagouder of crècheleidster kan het „droog
worden‟ dan een hele klus worden. De fijne
lichaamstaal en subtiele gebaren die het kindje ons geeft tijdens de periode van het „zindelijk worden‟ verdwijnen als de zon achter de
mist, door de vele onregelmatigheden en het
onderweg zijn. Als de groep erg groot is in de
crèche, is het ook heel waarschijnlijk zo dat
niet alle kinderen altijd op tijd kunnen „verschoond‟ worden. Nochtans is het op tijd verzorgen en verschonen van het kind een
handeling die tot voorbeeld wordt voor het
kindje later bij het „zindelijk worden‟. We
merken dat het steeds moeilijker wordt om
goede zindelijkheidsgewoontes aan te leren
bij het kind, die ook echt heel diep „beklijven‟. We leven allen zo gejaagd en haastig,
we denken dat er zoveel „moet‟ en zijn vlug
geërgerd en reageren geprikkeld als er iemand
onze eigen plannen doorkruist. Plaats voor
rituelen, voor rustige dingen die zich herhalen, voor dagelijkse gewoonten vallen ons zo

Zijn we als ouders en verzorgers van het kleine kind ook niet verschrikkelijk „verwend‟
met de gehele wegwerpluiercultuur? We hoeven de luiers niet meer te wassen, te drogen
en zorgvuldig klaar te leggen, maar we gooien
ze, eenmaal nat, gewoon weg. Het kind voelt
helemaal niet meer dat het nat wordt, hierdoor
geeft het kindje geen signalen en voelt de
ouder ook de aandrang niet meer om met de
„zindelijkheid‟ oplettend en verzorgend bezig
te zijn en er meermaals per dag even de tijd
voor uit te trekken. Alles moet snel gaan en
steeds vooruit gaan! Dat kleine kinderen zolang treuzelen met het „zindelijk worden‟ wil
ons misschien tonen dat we met onze levenswijze het kleine kind niet meer helemaal de
nodige ruimte en tijd geven die het nodig
heeft om te kunnen groeien en te ontwikkelen.
We gingen eens op zoek naar wat therapeuten
hierover schrijven:
Paulien Bom en Machteld Huber in „Groeiwijzer‟
“Zindelijk worden is een natuurlijke maar
ook een noodzakelijke fase in de ontwikkeling.
Je kunt zelfs zeggen dat het een mijlpaal is in
de peutertijd, mede omdat het kind het zelf zal
moeten doen.
Ouders kunnen daarbij helpen door de goede
voorwaarden te scheppen en het hele proces
positief te ondersteunen.
Vanaf ongeveer anderhalf jaar is het zenuwstelsel van een kind zover ontwikkeld, dat het
kind in principe in staat is de sluitspieren van
blaas en anus te beheersen. Tussen hun tweede en derde verjaardag worden de meeste
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kinderen dan ook zindelijk, tenminste overdag.
Het proces van zindelijk worden begint zo met
het vaag besef dat er beneden in het lijfje iets
gebeurd is. Het zegt dan dat er pipi is gekomen of stoelgang. Vervolgens merkt het kind
dát er iets gebeurt en komt vragend bij ons
staan, en daarna gaat het bewust voelen dat
er iets gáát gebeuren. De laatste stap is dan
het leren uitstellen van die aandrang tot de po
of de wc bereikt is.”
Sommige kinderen leren dit binnen een paar
dagen, bij andere kinderen kan dit weken tot
maanden in beslag nemen.
Hoe meer je wil dat een kind zindelijk wordt
en die wil ook opdringt aan een kind, des te
groter is de kans dat het in verzet komt en niet
wil. Dit betekent niet dat je niets moet doen
uit angst voor verzet. Je kunt ook rond de
zindelijkheid een aantal goede gewoonten
opbouwen, waardoor je een sfeer creëert
waarin een kind bereid is om mee te werken.
Maak bijvoorbeeld het op de po of naar de wc
gaan tot een vaste gewoonte zonder veel ophef of nadruk. Reageer ook in die sfeer op het
resultaat in de po, of juist op het uitblijven
daarvan. Zindelijkheid moet tot de gewone
zaken van het leven gaan behoren; aan de
reacties van de omgeving zou dat ook voor
het kind voelbaar moeten worden. zowel
overdreven prijzen of belonen, als boos worden en straffen passen daar niet bij, evenmin
als een overdreven reactie op bijvoorbeeld de
stank van de poepluier.
Maak er een goede gewoonte van om een
poepluier direct te verschonen. Daarmee stel
je zelf een „zindelijke daad‟, die mogelijk als
voorbeeld kan dienen.
Er zijn verschillende manieren waarop je je
kind kunt helpen zindelijk te worden. Welke
manier het wordt, is afhankelijk van zowel het
kind als de ouders. Iedereen moet daarin zijn
eigen weg zien te vinden, er is niet één „goede‟ methode!

op de po of de wc te willen, of door te gaan
wiebelen of naar de broek te grijpen, dan is
het altijd aan te raden hierop te reageren en
er de tijd voor te nemen! Door in zo‟n geval
steeds de po aan te bieden of met het kind mee
te gaan naar de wc, worden de eerste kansen
in ieder geval niet gemist; een aantal kinderen reageert daar direct goed op.
Is dat niet het geval dan zijn er verschillende
mogelijkheden:





Wachten tot het volgende duidelijke teken zich
voordoet.
Het kind op vaste tijden op de po te zetten of
mee naar de wc te nemen. Geschikte tijden –
waarop de kans het grootste is dat er wat opgevangen wordt – zijn na het eten en na het
slapen. Laat het kind niet te lang (5 minuten is
lang genoeg) en niet te vaak op de po zitten.
Kijk of het kind prijs stelt op gezelschap tijdens het po-ritueel, of juist niet.
Wachten op mooi zomerweer en dan bijvoorbeeld een periode van bijvoorbeeld veertien
dagen consequent overdag de luier uitlaten.
Doordat er opeens een plas langs de benen
sijpelt, merken de meeste kinderen al snel dat
dat natte gevoel te maken heeft met de plas die
ze doen. Een po of de wc moet wel in de buurt
zijn om de volgende fase in dit proces, namelijk het voelen aankomen van de plas of de
poep, te honoreren. Heeft dit beleid na twee
weken geen enkel effect, ga dan weer gewoon
over op luiers, en probeer het na een tijdje
opnieuw.

Kies een goed moment om met de po te beginnen en de luier uit te laten. Begin niet als er
drukke feestdagen aankomen of als er een
nieuw broertje of zusje op komst is of net gekomen is.
Mogelijk draagt het gebruik van papieren
luiers bij aan het laat op gang komen van het
zindelijk worden. Het perfecte drooghoudlaagje voorkomt dat het kind voelt wat er in
de luier gebeurt.
Katoenen luiers zijn wat dat betreft, en uiteraard ook wat betreft het milieu, beter dan
wegwerpluiers.

Als het kind de eerste tekenen geeft dat het
iets merkt beneden in zijn lichaam, door er
bijvoorbeeld iets van te zeggen, door opeens
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PO OF WC?
Een stevige po die stabiel staat kan een goed
hulpmiddel zijn bij het zindelijk worden. Als
de po ergens in het tweede levensjaar in huis
gehaald wordt, kan het kind er vast aan wennen. Een aantal kinderen gaat liever van meet
af aan naar de wc. Dat is niet zo verwonderlijk; in onze tijd wordt verder niet meer van
een po gebruik gemaakt, en daarmee is het
gebruik van een po ook veel vanzelfsprekend
voor kinderen dan vroeger, toen de beddenpan voor de volwassenen heel gewoon was.
Bij de wc is het wel handig om gebruik te
maken van een aantal hulpmiddelen. Een wcbrilverkleiner maakt dat het kind niet bang
hoeft te zijn in de wc te zakken; een opstapje
zorgt ervoor dat het kind zelf kan gaan zitten.
Voor een goede hygiëne in de wc verdient het
aanbeveling om jongetjes te leren zittend te
plassen. Voor de meisjes is dat wel zo prettig!
TERUGVAL
Veel kinderen die echt zindelijk zijn laten
daarin een terugval zien als er spannende
dingen gebeuren. Een broertje of zusje erbij,
een keertje uit logeren, een verhuizing of de
Sinterklaastijd kunnen allemaal aanleidingen
zijn.
Vasthouden aan vertrouwde gewoonten en
van de zindelijkheid verder geen punt maken,
werkt meestal het best.
Ook ziekt of hangerig zijn, koude voeten en te
koud gekleed zijn, kunnen de boel in de war
sturen; daar is gelukkig vaak wat aan te doen.
Verstopping kan problemen geven als het
kind daardoor pijn krijgt bij het poepen. Soms
zie je dan sporen van ontlasting in het ondergoed; dit kan erop duiden dat de darmen
overvol zitten en het kind de ontlasting ophoudt. Zorg ervoor dat de omgeving rustig is
en de voeding niet stoppend is (té weinig
drinken, té weinig bewegen, kloofjes in de
anus (hierbij arts raadplegen!), spanning en
drukte, alle voeding waarin witte suiker en
witte bloem verwerkt is, witbrood, witte rijst,
rijstwafels, toast, kaneel, chocolade, bananen,
te zout voedsel en te weinig fruit. Een geraspt,
bruin geworden appeltje werkt ook verstop-

pend. Regelmatig vezelrijke voeding, een appelmoesje, eens een pruimpje, dadeltjes, eens
een extra appelsientje, bietjes, havermout en
zure melkproducten of andere laxerende voeding geven en voldoende drinken!
Help het kind rustig de tijd te nemen om naar
de wc te gaan.
Neem zo nodig contact op met de huisarts.
Probeer in het gewone leven niet te veel accent te leggen op „schoon‟, omdat ontlasting
ophouden kan samenhangen met het overdreven vies vinden van poep van alles wat daarmee samenhangt.”
Volgens mij (auteur van dit artikel, AS) is dit probleem dikwijls al op jongere leeftijd aangelegd. Als een kindje al vlug mee eet met de
voeding voor volwassenen, „mee uit de pot‟
zoals men dit uitdrukt, dan krijgt het een voeding aangeboden die erg eiwitrijk en zout is
en soms ook nog erg zwaar en moeilijk verteerbaar is. Niet alles van de voeding wordt
dan op dezelfde grondige wijze afgebroken in
de stofwisselingsorganen, waardoor de ontlasting erg slecht kan gaan ruiken. Dit bezwaart
het moment van verluieren op het wikkelkussen voor de verzorger, maar zeker ook voor
het kindje. Er kan ook heel veel ontlasting
zijn en hij kan heel onregelmatig zijn. Zo
komt er moeilijk regelmaat in, de opvoeder
voelt deze onvoorspelbaarheid als moeilijk en
onaangenaam aan en gaat er tegenop zien. Om
dit te vermijden is het het beste om in die
allervroegste peuterjaartjes de voeding toch
echt kindgericht te houden en liefst ook natuurvoeding aan te bieden, dat is het gezondste. Deze voedingswaren zijn van biologische
teelt. Daarbij is het het beste om volwaardige
granen aan te reiken (in plaats van aardappelen en vlees), gecombineerd met vele zachte
groentjes zoals wortel, pompoen, broccoli,
rode biet, bataat, venkel, courgette,…en veel
vers fruit van eigen streek, dat rijk is aan
vitaminen en vezels. De stoelgang komt dan
vlot en meestal ook op herkenbare tijdstippen
op de dag.
Als er zich spanningen ophopen tijdens dit
verluierogenblik op het wikkelkussen gedu8

rende de eerste twee levensjaren, dan behoudt
het kind deze verkrampingen rond het zindelijk worden. Het kan als het ware niet „loslaten‟, want het thema is belast met spanning en
verkramping. Het kindje wil a.h.w. niet meer
in zijn buikje „neerdalen‟ met zijn bewustzijn,
want het voelt zich daar zelden lekker. Kinderen die heel vaak verstopping hebben of kinderen die net heel veel „buikloop‟ hebben,
willen meestal niet veel contact maken met
hun eigen buikje en stofwisseling.
Om dit te voorkomen is het goed om het kind
dan in de eerste plaats een nieuwe, gezonde
en biologische voeding aan te bieden en de
maaltijden „matig‟ te houden en veel te laten
drinken (water, warme rustgevende kruidenthee‟s). Regelmatig een rustgevend badje met
rustgevende etherische oliën kan wonderen
doen (o.a. lavendel, roos, roomse kamille,
majoraan, kardemon,…) alsook een goede
buikmassage voor het slapen gaan. Er bestaat
een heerlijk milde en rustgevende „buikjesolie‟ voor het ontkrampen en ontspannen van
het onderlichaam van het kleine kind: „Baby
buikjesolie‟ Weleda, die in cirkelvormige
massagebewegingen op de buikstreek wordt
ingewreven, meermaals per dag, liefst voor
het slapen gaan (te verkrijgen bij apotheek,
natuurwinkels, biologische kinderwinkels,…).
Ook een dagelijkse inwrijving van de voetjes,
met verwarmende olie (arnicaolie, salieolie,
…) brengt het kind in contact met zijn gehele
lichaampje, tot in de teentjes, doordat het
lekker warm en gezellig aanvoelt.
Doe dit dagelijks en op een rustige, zachte,
balsemende wijze voor het fijne, ontspannende gevoel.
Help je kind zich te ontspannen door de dag
niet te vol te proppen, en de namiddaguurtjes
reeds „neer te leggen‟. Samen een afwasje of
wasje doen in een lauwwarm sopje met de
handen, heeft een relaxerend effect op de
stofwisselingsorganen. Ook een lekker warm
theetje en een grote dosis vriendelijkheid, ook
al lukt het allemaal nog niet zo goed of zijn er
nog meer ongelukjes dan „gelukjes‟, vergemakkelijken het op het potje gaan. Een rustig
vertelt avondverhaal i.p.v. de hectische beelden van een televisieprogramma of video zal
de ontspanning in de buikje stimuleren.

Over het ’s nachts droog worden, dat na de
zindelijkheid overdag komt, schrijft Pia Leurs
(oprichter van het adviesbureau PIA) in haar
boekje “Als je me helpt kan ik het alleen”
2009 ISBN 978 90 814 2240 6 het volgende:
“ ‟s Nachts droog worden komt na de zindelijkheid overdag. Als je kind slaapt verliest
het nog de beheersing over plassen en stoelgang maken. Vóór de leeftijd van acht jaar,
zijn de meeste kinderen ‟s nachts zindelijk.
Daarna is er sprake van bedplassen. Sommige
kinderen stellen op een mooie morgen vast
dat hun luier droog bleef en besluiten zelf dat
ze vanaf dan geen luier meer omhoeven als ze
gaan slapen. Als je merkt dat de luier na een
paar keer na elkaar droog bleef ‟s nachts, kan
je ermee beginnen. Als je kind overdag regelmatig drinkt en zijn plas leerde ophouden,
zal de blaas voldoende groot zijn om een
nacht te overbruggen. Met dorst gaan slapen
is niet gezond en helpt ook niet. Het gaat erom dat de plas tot ‟s morgens kan worden
opgehouden en dat het kind het merkt dat het
moet plassen ‟s nachts. Als de blaas vol is,
stuurt ze een signaal naar de hersenen dat je
moet plassen. Het zindelijke kind wordt daar
wakker van (registreert dit signaal dus).
Als zou blijken dat je kind niet wakker wordt
en toch plast, verschoon dan zijn bedje zonder
veel omhaal. Frisse lakens, een schone pyjama en de verzekering dat het wel zal gaan
lukken, stellen je kind gerust (ook de regels
van warme voeten enz… blijven gelden)
Als het na enkele weken niet vanzelf wil gaan,
kan je later weer opnieuw proberen.





Laat je kind plassen voor het slapengaan
en
vertel dat het haar/hem zal lukken het
bedje droog te houden.
Je kind ‟s nachts ophalen om het te laten
plassen, heeft enkel zin als je het merkt
dat het een grote plas maakt op dat uur.
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Wek je kind ook „echt!‟, door zijn gezichtje fris te maken, het licht aan te doen, het
zachtjes te vertellen dat het mag plassen.(dit kan al na het eerste uur slapen
nodig zijn – dit is bij ieder kind verschillend!)
Stop het daarna terug in. Slapend plassen
of plassen bij een blaas die niet vol is,
werken tegen.
Toon je blijdschap als het bedje droog
bleef.
Geef weinig aandacht aan een nat bedje
(als een nat bed het gespreksonderwerp
van de dag is, wordt het belangwekkender
voor je kind om in bed te gaan plassen
dan om het niet te doen)
Vermijd dat het kind zich gaat schamen.”

Ik denk dat moeilijkheden bij het kunnen „loslaten‟ op potje of wc (overdag lukt het niet en
‟s nachts is het te fel!) dikwijls te maken hebben met sociale spanningen in de leef- of
speelomgeving. Bij een lagere schoolkind kan
dat wel eens het zich bedreigd voelen tijdens
de speeltijd zijn, het voelen van prestatiedruk, … bij een kleintje kunnen dat wel eens
te boze of te luide, onbeheerste boosheid zijn
in zijn omgeving. Hoe is de aandacht over de
gehele dag verdeeld? Is het kind genoeg buiten en in beweging? Wordt er te veel of juist
te weinig van het kind gevraagd? Is er voldoende in- en uitademing in de dag?
‘Kunnen loslaten’ voor een kind betekent:
mogen en kunnen vrij en ongestoord spelen,
zingen, lachen, dansen, wandelen en „zijn‟ in
de natuur en in het „droombewustzijn‟ , mogen vertoeven zoals dat eigen is aan het kleine
kind. En dit alles in liefdevolle geborgenheid
en de juiste begrenzing! Het kleine kind zoveel mogelijk „ongestoord laten‟ in zijn kosmische, liefdevolle en vriendschapschenkende
relatie met steen, plant, dier en mens, daar
gaat het toch om?

***

Uitgeverij: Via-Libra
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Kinderartsen waarschuwen
voor slechte crèches.
Te grote groepen, te veel stress: kinderen
lijden onder psychische en fysieke gezondheidsproblemen.
(Artikel van Brigitta vom Lehn in der Stuttgarter Zeitung van 26 September 2011, vertaald door R.Fagard)

4-uurtje in de tuin in kleinschalig kinderonthaal.
(foto: ‚De Goudskinderen – Holsbeek„)

Vanaf 2013 hebben kinderen van rechtswege
recht op een plaats in een crèche. Of er tegen
dan voldoende plaatsen zullen gecreëerd zijn
en of er voldoende personeel zal zijn, is de
ene vraag. Kinderartsen echter stellen vooreerst een heel andere vraag: Welke invloed
heeft de verzorging van het kleine kind in
groep op de verdere ontwikkeling en de gezondheid van kinderen?
Hun antwoord op deze vraag klonk alarmerend op de jaarlijkse bijeenkomst in Bielefeld.
Slechts 2% van de crèches in Duitsland zouden van hoge kwaliteit zijn. Twee derde is
van middelmatige kwaliteit en een derde van
de crèches rommelen zowat in het gebied
"lage standaard". Dit stelt Rainer Böhm, leider van het sociaal-pediatrisch centrum van
het evangelische ziekenhuis in Bielefeld.
Vanuit het standpunt van het kind zijn er " in
de tendens eerder negatieve en geen positieve
effecten te verwachten". Volgens de resultaten van de Amerikaanse NICHD-studie, de tot
hiertoe meest omvattende gegevensverzameling wat betreft het thema van de verzorging
van kinderen door vreemden, konden langdu-

rige cognitieve effecten alleen aangetoond
worden bij kwalitatief hoogwaardige verzorging. In elk geval zou ook het kwaliteitscriterium op zijn grenzen stoten, stelt Böhm: Hoe
meer uren kinderen in een inrichting doorbrengen, des te meer toonden zij later een
sociaal afwijkend gedrag zoals vechten, vandalisme, pochen, liegen, chicaneren. Bij 15jarigen, dat toont alleszins de recentste in
"Child Development" gepubliceerde analyse
van de NICHD- gegevens, verschoven zich de
kinderlijke bijzonderheden naar een versterkt
impulsief en risicorijk gedrag met betrekking
tot alcohol, wapens, roken, drugs, stelen en
vandalisme.
Dat de stress in de crèches een oorzaak
hiervan is, is intussen voldoende aangetoond.
Zo tonen de resultaten van een Weens crècheonderzoek dat er vooral bij 2-jarige kinderen
duidelijk ongunstig veranderde dagprofielen
van het stresshormoon cortisol waargenomen
kunnen worden. "Zelfs goed uitgeruste crèches kunnen het stressremmende effect van
de familiale omgeving niet vervangen", beklemtoont Rainer Böhm. Bij deze vroegkinderlijke stressbelasting hebben we niet alleen
te maken met psychische ontwikkelingsstoornissen, maar ook met adipositas (vetzucht met
psychische problemen) en coronaire hartziekten. Dermatologen uit Düsseldorf publiceerden bovendien in het voorjaar een studie in
"Allergy", waarin gesteld wordt dat neurodermitis (huidaandoening met jeuk en lichte
zenuwstoornis) beduidend vaker voorkomt
bij kinderen die vroeg naar de crèches gingen.
"Hevige stress in de vroege kindheid beklijft langdurig", onderstreept de Hamburgse
kinder- en jeugdpsychiater Carola Bindt. Andere stressoren voor zuigelingen onder de 6
maanden zouden bloedafname en inentingen
zijn. Bij kinderen onder de 18 maanden zou
het vooral de voorbijgaande scheiding zijn
van de hechtingspersoon. De groepsgrootte,
ruimteverhoudingen, het aantal referentiepersonen, de verzorgingsduur hebben een invloed op de cortisolspiegel en daarmee ook op
het stressgehalte van de kinderen in de kribbe, leert Bindt. Kinderen die vóór de aanname
in een crèche schijnbaar onopvallend en gemakkelijk zijn, zouden in de crèche goed tot
hun recht komen, stelt de Hamburgse psycho12

loge Ann Katrin Scheerer, maar waarschuwt
ze verder: "ook het protestgedrag tegen de
scheiding moet nog rijpen."
NICHD-auteur Jay Belsky van de universiteit
van Londen geeft als bedenking de overweging dat de licht cognitieve voordelen van
kinderen uit hoogwaardige verzorgingsinstellingen ook het gevolg kunnen zijn van familiale invloeden. Het is alleszins een feit dat
"steeds meer kinderen op steeds jongere leeftijd in inrichtingen van bedenkelijke kwaliteit
worden opgevangen. Het gaat over een maatschappelijke vraag, daar het om vele kinderen
gaat in hun kleine zorgjes. Omdat echter kleine effecten - zowel positieve als negatieve bij vele kinderen grotere consequenties zouden kunnen hebben dan grote effecten bij
weinig kinderen, moet de politiek ingrijpen.
Belsky eist langere opvoedingsperioden, echte
keuzevrijheid voor de ouders bij de verzorging van kinderen zonder economische dwang
en bindende hoge standaards voor de crèches.
De Duitse kinderartsen vragen al sinds jaren
een verzorgingssleutel van één op twee voor
zuigelingen onder het jaar : één verzorger
mag hoogstens twee baby‟s ter harte nemen.
Voor één- tot tweejarigen zouden het maximaal drie en voor twee- tot driejarigen maximaal vier kinderen per verzorger mogen zijn.

http://poppenatelierseverine.blogspot.com
Geschenkideetjes
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Actueel persbericht!
‘Standaard’ vrijdag, 25 november 2012

***
NIEUW!
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Wist je dat…?
Wist je dat…?
uit Debat on line.

von Alexander Ulfig
“Om het probleem van de kinderloosheid op te lossen, is er een mentaliteitsverandering nodig. We
moeten ons dringend bewust worden dat kinderen ons niet hinderen in onze zelfverwerkelijking, maar
ons hierin juist stimuleren en uitdagen.”

Wist je dat…? je een kind weerbaar kan laten worden tegen winterinfecties?
We hebben deze vraag voorgelegd aan een antroposofische arts en hij heeft zijn aanbevelingen op papier gezet.
We vinden het belangrijk om deze aanbevelingen naast die van de overheid te plaatsten.
Besmetting voorkomen is een mogelijke invalshoek, de innerlijke weerbaarheid versterken is een andere inkijk.
Hij beveelt aan de luchtwegen te beschermen door voldoende kledij aan te trekken bij kouder weer, ook muts en
sjaal, warme sokken, lange broek en om afkoeling te vermijden ( vb door in de koude regen te lopen). Om het
zenuwstelsel te beschermen is het van belang om voor voldoende rust en slaap te zorgen, om teveel lawaai en
drukte (televisie, computers,..) te vermijden en om te zorgen voor voldoende lichaamsbeweging. Gezonde voeding met groenten en fruit (duindoorn) is noodzakelijk, waarbij suiker zoveel mogelijk vermeden moet worden.
Krijg je toch griep, dan kan vlierbloesemthee wonderen doen.

Wist je dat…? Er “Geen „Leven‟ door een druk op de knop is! Peter Lang
Kinderen leren al spelend, en hoofdzakelijk door hun eigen handelen. Kinderen willen niet dat men hun handelingen gemakkelijker maakt, en al helemaal niet vooraleer zij zelf zich deze “spel-arbeid” voldoende eigen hebben gemaakt. Kinderen verschaffen zich de noodzakelijke informatie niet per klik want daardoor leren ze niets
gewoons. Zij leren door waarneming, nabootsing en fantasievol “zelf doen”. Zo groeit hun schat aan ervaringen,
zo worden ze innerlijk en uiterlijk actief, begrijpen ze en grijpen ze de samenhangen aan en bouwen ze aan een
realistische wereld. Zo wordt hun denken niet van in het begin de abstractie ingetrokken.
Hoe zinvoller, logischer en gevolgrijker de voorbeeldhandelingen van volwassenen zijn, des te meer van geest
doordrongen kan kinderlijk handelen zich ontwikkelen. Later, veel later dan de kleuterleeftijd, komt het denken
los van de concrete waarneming, het steunt zich dan niet meer alleen op de eigen handelingen , het wordt meer
en meer vrij. De kinderlijke fantasie is op de kleuterleeftijd nog helemaal gebonden aan het spelende, vormgevende handelen. Bij jongeren en vooral bij volwassenen kunnen deze fantasiekrachten zich pas tot scheppende
denkkrachten omvormen, ook zij maken zich los van de aanvankelijke verbinding met het handelen. Daardoor
komt de fantasiekracht van volwassenen vrij voor de vormgeving van nieuwe ideeën en opgaven.
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Hun sociale vaardigheden oefenen kinderen eerst en vooral door het gemeenschappelijke spel – wat inhoudt dat
ze leren hoe ze sociale conflicten kunnen oplossen- , door richtinggevende verhalen , door het vieren van de
jaarfeesten en door het stilaan uitvoeren van kleine opdrachtjes. Aan al deze levenservaringen kan de computer
niets bijdragen – wat kinderen nodig hebben, kan hij niet leveren: zintuiglijke waarnemingen, fantasie, beweging, gesprekken en creatief denken. Computers in kleuterklassen hinderen de ontwikkeling van de kinderen, ze
verbruiken en stelen de kindertijd. Ons volwassen denken wordt veelvuldig belaagd met “hoe vroeger, hoe beter”
. Het is de hoogste tijd voor “alles op zijn tijd”.”
Peter Lang, Pedagoog, is docent aan het „Waldorf-Erzieherseminar‟ in Stuttgart, docent en verantwoordelijk seminariebegeleider aan de „Waldorf-Erzieherseminare‟ in Kaunas/Litauen, Odessa/Ukraine en in Seoul/Korea. Hij is lid van de Internationale Vereniging van Waldorfkleuterscholen en lid van de „Bund der Freien Waldorfschulen‟.
Uitgever van de serie: Recht op Kindertijd- Een Mensenrecht.

Wist je dat…? Je hoofdluizen ook zacht en efficiënt behandelen kan?
In „Das Gesundheitsbuch‟ van Dr. Jan Vagedes/ Georg Soldner p.24/247 lees je hoe je hoofdluizen, ook bij
kleine baby‟s, zacht behandelen kan met „Neem-shampoo‟.
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Hoe onze opvoeding inwerkt op de gezondheid van het kind, tot in de organen en hun
functies.

Bestellen : VERLAG AM GOETHEANUM
http://vamg.ch/shop/index.php/gesundheitdurch-erziehung.html
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*

*
Afbeelding: poppenatelier Severine

Avondgebed

Mijn engel heb ik lief,
hij is zo lichtend klaar;
* vanuit zijn sterrenland liet
hij mij een glans in ‟t haar
als een kroon, een heldere zon,
vol van vreugde is zijn bron.
(Herta Rau - vert.A.S.)
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