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Peter Paul Rubens ‘Portret van een jonge vrouw’ 1630-1636

Handen spreken een taal, de taal van het hart.
Een warme en deugddoende zomervakantie kan
ons onze gezondheid, innerlijke rust en creatieve
ideeën terugschenken. Een vruchtdragende herfstgroet van vzw Saluto-Genese aan al onze leden en
vrienden van het kleine kind!
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KALENDER

Nationaal:
EXTRA Cursusvoormiddag!
Za, 10 november 2012
Inschrijven vanaf nu tot 27 oktober! salutogenese@skynet.be
We bekijken samen de film “Die Wiederkehr des Spiels” van Vladimir Sagvosdkin .
Aan de hand van de film bespreken we: “ Hoe scheppen we een omgeving waarin het
kind kan spelen en zich ontplooien tot vrijheid?”
Je kan de prachtige, gevoelige film van Vladimir Sagvosdkin al vooraf zien op YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=3KUeSBNH7NA
Hij kreeg een stipendium van de Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners en is medewerker van de Academie voor pedagogische wetenschap in Rusland. Sinds geruime tijd houdt
hij zich bezig met de werking van de steinerpedagogie. We zien hoe een ‘vrije’ liefdevolle
omgeving wordt geschapen waarin het kind zich ‘vrij’ speelt. De spreektaal van de film is
Russisch, maar de ondertitels zijn in het Duits. (we vertalen)

Cursusvoormiddagen!

(ten laatste 1 week vóór 15 september inschrijven aub!)
15 september 2012

www.salutogenese.be
Handgebarenspelen en liedjes voor de
allerkleinsten van 0 tot 3 jaar.

Onthaal vanaf negen uur
09.15 Schoot-, kriebel- en liefkozingsspelletjes.
Annelies Sysmans
10.30 Pauze met koffie en thee
11.00 werkgroep: gebarenliedjes en versjes
HERFST – gebarenspelen en liedjes voor
overgangen in dagverloop.
Annelies Sysmans
12.00 Kringgesprek – vragen
12.30 Spreuk:zelfwerkzaamheid:“Eeuwig Vader”

10 november 2012: film Vladimir
Info zie hierboven Sagvosdkin
27 oktober 2012 Onthaal vanaf negen uur.
Ook van 9.15 – 12.30 met Gebarenliedjes en versjes
WINTER

“Ik groei in diepe relatie en
innige verbondenheid”
De Goudskinderen Holsbeek
(zie adres hieronder)

WELKOM
Inschrijven
p/a De Goudskinderen
Houwaartsebaan, 55
3220 – Holsbeek
salutogenese@skynet.be
tel 0032-16-62 32 84
www.salutogenese.be
De inschrijving is pas
geldig na betaling
van het inschrijvingsgeld
op rekeningnummer
523-0456682-81
BIC: TRIOBEBB /
IBAN: BE 36 5230 4566 8281

met vermelding
‘jaarcursus 2012’
of ‘naam dagcursus
+datum’.
Cursusgeld voor één zaterdagvoormiddag:
leden: € 25,- niet-leden: €30,-
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Vrijdagavonden in ‘De Es’ te Berchem
telkens op vrijdagavonden in ‘DE Es’ Middelbare Rudolf Steinerschool zie folder: www.de-es.be

BASISOPLEIDING STEINERPEDAGOGIE

“Dreumesen in de peuterklas”
Hoe kijken we naar het jongste kind op school, hoe begrijpen we het en wat mogen we ervan verwachten? Vanuit
deze vragen kijken we in deze cursus naar hoe we kunnen omgaan met peuters in de klaspraktijk van de Steinerschool.
Doelgroep: peuter- en kleuterleraren
Data/uur: zaterdag 20/4, 27/4 en 4/5/2013 van 9u tot 12.30u
Plaats: Middelbare Steinerschool De Es,
Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem
Prijs: € 120
Inschrijven met vermelding: peuters

“Kijken naar angst en onrust bij het jonge kind”
We trachten de kleuter te begrijpen vanuit de fysiologie en de vier basiszintuigen (tastzin, bewegingszin, evenwichtszin en levenszin) en zoeken van daaruit naar handvaten binnen de Steinerpedagogie om met fenomenen als
onrust, angst en verdriet bij kleuters om te gaan.
Doelgroep: Deze cursus bouwt voort op ‘Kinderen waarnemen’ maar kan ook een introductie
vormen voor beginnende leerkrachten.
Begeleiding: Klaar Aerts en Dr. Edmond Schoorel
Data/uur: zaterdag 2/3, 9/3, 16/3/ en 23/3/2013 van 9u
tot 12.30u
Plaats: Middelbare Steinerschool De Es, Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem Prijs: € 150
Inschrijven met vermelding: kleuters
Info: karen.voets@steinerscholen.be 03/213 23 33.
pdf en inschrijvingsformulier en ook voor meer info: www.steinerscholen.be

Internationaal:
 Pinkstertagung te Hannover:18 – 21 mei 2013
Thema: De eerste 7 jaren vanuit het gezichtspunt van de metamorfose van de wil.(4de
voordracht ‘Algemene Menskunde’)
Ingericht door Vereinigung der Waldorfkindergärten

 Kleinkindtagung Dornach,20.–23. Juni 2013
Studiedagen van de medische Sectie in samenwerking met de Pedagogische Sectie te Dornach in het Goetheanum info volgt nog!
Allen die met het hele kleine kind werken zijn hartelijk uitgenodigd: opvoeders, onthaalouders, vroedvrouwen, therapeuten,…
Voorbereidingsgroep: Claudia Freytag, Claudia Grah Wittich, Birgit Krohmer.
Ingericht door de Medische Sectie Dornach

 Wereldconferentie voor het kleine kind in zomer 2014 te
Dornach!Allen uitgenodigd!
Ingericht door IASWECE en de Pedagogische sectie. info volgt!

 Voordracht te Hélicon – NL –Zeist

www.hetkleinekind.nl

Behoud van continuïteit bij het uiteenvallen van "het nest"
Dr. Edmund Schoorel
Vrijdag 14 september 2012 - 15.15-17.00 uur
Plaats: Het gebouw van de PABO Hogeschool Helicon, Socrateslaan 22 a, 3707 GL Zeist.
routebeschrijving op www.hhelicon.nl
Aanmelding en inlichtingen bij: Annette ten Hoopen: 0545 -29 10 38 of
annette58@hetnet.nl
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Nazomerse mijmering:
DE WOLKEN – MARTINUS NIJHOFF
Ik droeg nog kleine kleeren, en ik lag
Lang-uit met moeder in de warme hei,
De wolken schoven boven ons voorbij
En moeder vroeg wat 'k in de wolken zag.
En ik riep: Scandinavië, en: eenden,
Daar gaat een dame, schapen met een herder—
De wond'ren werden woord en dreven verder,
Maar 'k zag dat moeder met een glimlach weende.
Toen kwam de tijd dat 'k niet naar boven keek,
Ofschoon de hemel vol van wolken hing,
Ik greep niet naar de vlucht van 't vreemde ding
Dat met zijn schaduw langs mijn leven streek.
—Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide
En wijst me wat hij in de wolken ziet,
Nu schrei ik zelf, en zie in het verschiet
De verre wolken waarom moeder schreide.—
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Het welbevinden van het kleine kind –
De therapeutische werking van onze liefdevolle gebaren.
(verslag: lentecursus gebarenspelen 2012 met verwerking van teksten van Wilma Ellersiek – door A. Sysmans)

Leonardo Da Vinci , ‘Sint Anna’(detail)

Pietro Cavalinni ‘Hemelvaart’ (détail) 1250

Kinderen leven in de zekerheid van hun spel en hun
opdracht – ze zijn deze nog niet vergeten.
(Leonardo Da Vinci schildert het ‘Christuskind’ dat
speelt met een ram; is het een vooruitblik van zijn
verbond met het offer- lam?)

Tastend, grijpend, aanvattend, leert het alles begrijpen en dit met de inzet van al zijn zintuigen!
Het doet water bij zand en onderzoekt dit, maar het
is ook nodig dat het zand bij water mag doen, bijvoorbeeld zand strooien in de plassen op het terras,
in een gietertje, in de drinkschaal van de vogeltjes,
enz… het wil vrijuit kunnen experimenteren in een
warme, veilige en liefdevol geborgen omgeving.
Zijn welbevinden hangt volledig samen met een
lichamelijk ‘welbehagen’! In dit woord hoor je de
aanwezigheid van een beschermende, omhaagde
omgeving.

“Het kind leeft nog meer in de werkelijkheid van
zijn oorspronkelijke bestaan. Het streeft naar een
‘dagbewustzijn’, maar zijn dagbewustzijn is voortdurend gemengd met een soort ‘nachtslaap’, het is
voortdurend doordrongen van een heilig onderduiken in het rijk van de engel. Als je kinderen ziet
slapen heb je steeds het ‘engelachtige beeld van de
oorspronkelijke mens’ voor je. Kinderen kunnen ja,
zo ‘van ganser harte’ slapen, omdat ze deze engelzijde van de wereld nog kennen.” Kurt von Wistinghausen.(priester in de Christengemeenschap in
Duitsland auteur van o.a. ‘Die erneuerte Taufe,
Der neue Gottesdienst, Estland, der ferne Welt, Das
neue Bekenntnis, Wege zum Credo,.. 1960-70)
Het kind is bij de geboorte nog totaal ‘onervaren’
voor al het aardse gebeuren. De foetus van 6 maanden herkent al de stem van de moeder! Op gedempte wijze wordt het al diep vertrouwd met de aard en
‘zeggingskracht van geluiden. Als het kind geboren
wordt, moet dit alles nog doorheen het aardse lichaam, onderhevig aan de zwaartekracht en de druk
van de lucht, “onder de knie’ worden gekregen.

Hoe scheppen we zo’n liefdevolle en
warme ‘omhaagde’ omgeving waarin
toch vrijuit kan geëxperimenteerd worden door het kind?
Met geduld, tijd en in rust.
Behoedzaam en voorzichtig, zekerheid- en vertrouwenschenkend, met diepe interesse en ongedeelde aandacht voor het aller-innerlijkste van het
kind, met handelingen en gebaren die rustig, beheerst, kunstzinnig, respectvol, uitnodigend en
stimulerend zijn voor de incarnatieweg die het kind
heeft te gaan, kunnen we het kind helpen om deze
weg IN de aarde met zekerheid, durf en moed
ZELF te gaan.
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Door snelle, haastige, plotse, grove en/of schrikachtige bewegingen en gebaren te maken, wordt het
kind nerveus.
Door ongecontroleerde, onzekere en twijfelachtige,
ook impulsieve gebaren te maken, wordt het kind
angstig.
Door desinteresse en automatisme in onze handeling en lichaamstaal, wordt het kind apathisch.
Warme hartelijkheid en rechtstreekse, eerlijke
gevoelens daarentegen helpen het kind in de oprichting van zijn ik. (zie ook bundel 3: p.84)
Het kleine kind geniet zo van onze ongedeelde
aandacht, onze interessevolle warmte en toeneiging,
onze humor, liedjes, spelletjes en aanrakingsversjes.
Liefdevol empathisch, met een luisterend oor en
een zich diep inlevend, aftastend vermogen, begeleiden we het kind door zijn voeding-, speel- en
slaaptijd. Het kind leert, voor het hele leven later,
relatie leggen in waarachtigheid en authenticiteit.
Het hele eerste levensjaar is herhaling het belangrijkste! Herhaling, ritme, melodie en ritueel bij het
badje, bij het verluieren, bij het inoliën, bij het
aankleden, bij het wiegen, bij het in bedje leggen.
Dezelfde vertrouwenspersoon voert deze handelingen en gebaren uit bij het kind. Zijn er dikwijls
verschillende personen en verschillende situaties en
vallen de herkenbare en zich herhalende rituelen
weg, dan wordt het kind onzeker, angstig en verliest
het aan gezondheidskrachten en het weerstandsvermogen verzwakt hierdoor. Er wordt dan immers
te veel beroep gedaan op zijn intellectueel begripsvermogen en denken. Het etherische geheugen
krijgt minder ontwikkelingskansen. De moeder
merkt ook dat ze plots veel gaat uitleggen, verklaren en verwoorden. Het kleine kind ervaart een
deugddoend welbevinden als het verdroomd en
onbewust de gewone gang van zaken herkent, meebeleeft en mee gestalte geeft. Het dagverloop en de
handelingen van wat er zich achtereenvolgens gaat
afspelen in contact met de vertrouwenspersoon zijn
immers voor het kind ritmisch voorspelbaar vanuit
zijn herinneringsvermogen en dat geeft hem vertrouwen en moed in het leven.
Je beseft niet hoe diep en intensief het kleine kind
zich probeert te verbinden met onze persoonlijke
gestalte, onze geaardheid, onze handen, onze gesten, onze polsen, onze lippen, onze ogen, onze blik,
onze gehele mimiek, onze stem en het timbre van
onze stem, en dit door oplettende waarneming en
nabootsing. Het kleine kind tracht zich in te leven
en vibreert als het ware mee met onze gehele lichaams-, ziele- en geestvibraties. Het kind ‘trilt’
mee met ons klinkende en golvende etherlichaam.
Het vraagt zéér veel van het kleine kind om dit voor
elkaar te krijgen. Ongestoordheid, continuïteit en
diepe relatie in verbondenheid en respect zijn hiervoor voorwaarde.

Als wij vragen aan het kleine kind om zich met een
nieuwe persoon diep en intensief te gaan verbinden,
vragen we van hem als het ware om ‘ een nieuw
etherkleed’ aan te trekken!
Kan dit zomaar?
Kan het kind onder het eerste levensjaar zich zo
grondig omstellen, zich heroriënteren tot in het
etherische, astrale en ik-niveau van een nieuwe
vertrouwenspersoon? Kan het kind zich zomaar
openen en zich bij een ander goed voelen voor vele
lange uren? Hoeveel uren kan het doorbrengen in
een andere etherische verbinding zonder de moeder
te missen? Hoeveel uren na elkaar kan zo’n klein
kindje al bij iemand anders zijn? Hoe verkrijgt het
een nieuwe etherische verbinding? Hoe wordt het
met ons vertrouwd en voelt het zich op zijn gemak?
Het gaat hier om een nieuwe vertrouwenszinsvorming tot in het fysiek-lichamelijke toe! Het kind wil
zich immers ‘helemaal’ met zijn geest, zijn ziel,
zijn etherlichaam en zijn fysiek lichaam, in ons
behaaglijk ‘in-bergen! Het zoekt de aller-diepste en
waarachtige geborgenheid in onze geest, ziel, etherlichaam en fysiek lichaam.
Onze stem, ons stemtimbre, ons klankkarakter,
onze spraak en taal, onze boodschap, ons taalgebaar, onze spraakintentie, onze gedachten, onze
waarachtigheid en respectvolheid in dit alles, dat
alles neemt het kleine kind heel diep in zich op en
dit vraagt stilte, tijd, concentratie en overgave tot
elkaar. Kinderen zijn hypergevoelig voor gebaren,
handelingen, aanrakingen en wijzen van omgaan
met elkaar.
Het kleine kind dat vandaag op vele verschillende
plaatsen is gedurende een gehele week, moet zich
vaak aan onbekendheden, onverwachte en ongewone situaties ‘aanpassen’ of ‘zich invoelen’. Hij
moet er zich in ieder geval mee uiteen zetten. Het
kind probeert zeer intens terug te herinneren, terug
te herkennen, de gewoonte aan te voelen, de herhaling te vinden, de bekendheid op te zoeken, want
deze geven hem vertrouwen, levenszekerheid en
welbehagen. Het is de voorwaarde om zich vreugdevol met deze wereld te kunnen verbinden.
Zijn de ‘onregelmatigheden’ toch zo regelmatig of
ritmisch herhalend genoeg, zodat het kleine kind er
een teruggevonden herkenbaarheid in kan terugvinden, dan verbindt het kindje zich ten volle.
Maar hoe dikwijls worden deze allerkleinsten niet
overstelpt en overvraagd?
Het is goed om met leefgenoten (de vader, de andere broertjes en zusjes, de grootouders, de eventuele
crèche- of onthaalleidster, …) afspraken te maken
om het kleine kind een ritmisch, herkenbaar weekschema te gunnen. Zusjes en broertjes moeten leren
begrijpen dat ‘gelukkig zijn’ voor een baby, hele-
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maal anders kan zijn dan voor hen. Vanuit de ouders van het kleine kind kunnen pedagogische
inzichten en verantwoordelijkheden aan de oudere
zusjes en broertjes en andere familieleden worden
doorgegeven.
Als het kind dan de eerste pasjes zet en zelfstandig
en vrij ‘rechtop staat’, kan de kring van ‘opvoeders’
zich gaan vergroten. Met wat handigheid en organisatietalent kan de continuïteit in een vertrouwensrelatie ‘lange tijd met eenzelfde vertrouwenspersoon’
zo wijs mogelijk worden ingericht. Het voldoende
tijd geven om aan elkaar, aan elkaars gebaren,
signalen, stem- en taalgebruik, aan elkaars gedachten en relatievorm te wennen, is hier heel erg belangrijk.
De gebarenspelen
Aanrakingsspelletjes, liefkozingspelletjes, kniespelletjes, troost- en wiegeliedjes, al deze gebaren en
handelingen kunnen worden doorgegeven aan de
opvoeders van het kind als het uit de handen van de
moeder wordt gegeven.
Gebarenspelen tonen een verbazingwekkende therapeutische werking, vooral wat betreft opmerkzaamheid, zintuiglijke waarneming, bereidschap tot
nabootsing en spraakontwikkeling.
We doen deze spelletjes vanaf de allereerste levensoorstellingdag: bijvoorbeeld een wiegeliedje,
een aaispelletje, een troostliedje, een aanrakingsspelletje op de arm.
We doen deze niet langer dan 10 minuten, maar dan
wel meermaals per dag.
We doen deze gebarenspelen met warme handen;
we kunnen onze handen vooraf inwrijven met lavendelolie, arnica-olie of een andere verwarmende
olie. In de kring kunnen ook alle kinderen een
drupje olie in de handen krijgen en deze flink warm
wrijven:
“ Drup, drup, drup, olie op het randje
Tup, tup, tup, olie in jouw handje”
We voeren de bewegingen vloeiend en stromend
uit, zacht en behoedzaam, maar ook trefzeker.
Behoedzaam maken we onze gebaren bij zieke en
/of gehandicapte kinderen. Het hoofd- en borstgebied van een kind is zeer gevoelig! Bij overgevoelige en/of kinderen met autisme moeten onze gebaren
ZEER BEHOEDZAAM zijn, als het ware met een
luchtlaagje ertussen!
De bewegingen van zulke spelletjes worden fenomenologisch ingeoefend en als we het spel dan
helemaal ‘bezitten’ kunnen we het voordoen aan
kinderen. Doordat het helemaal ‘gekend’ is, kunnen
we het nu doorzield en doorleefd brengen.
Zo’n handgebarenspelletje is dan als het ware een
echt ‘beeldboek’ voor het kind.
Ons aangezicht is bij de spelen vrolijk, vreugdevol
en ontspannen en helder. De mimiek is minder

belangrijk – wezenlijk zijn de gesten van de handen, het hoofd, ….
Telkens er een nieuw gebaar komt, kijken we goed
naar onze eigen handen, dan gaan we onze blik naar
het kind toewenden, maar dit alles in rust, in een
fijn wisselspel – we kennen hierbij ons gebarenspel
goed vanbuiten.
Als we een bloem, een dier, de regen, de wind, de
sneeuw, het vuur,… gaan uitbeelden proberen we
dit fenomenologisch vanuit een goede waarneming
te doen.
Gebaren hebben een diepe inwerking op de ontwikkeling van de moraliteit van de mens, als ze met
bewustzijn en vanuit liefde worden vorm gegeven.
Als we onze handgebaren alleen maar als ‘sierraad’
van het versje of liedje opvoeren, kunnen ze echter
lachwekkend en onwaarachtig overkomen.
Beweging – Muziek - Spraak: de drie meest werkzame en ook leuke middelen om tot een goede
spraakontwikkeling te komen.
Beweging – muziek en spraak hangen zeer nauw
met elkaar samen en kennen ook best in deze volgorde hun verloop.
De gebaren gaan vooraf aan onze taal en dat vraagt
van ons een paraat beeldend bewustzijn bij iedere
volgende zin. We stellen ons helemaal in op de
kwaliteit, de geaardheid en de plastische vormkracht van het te boetseren gebaar. Het is telkens
weer opnieuw een aller-individueelste schepping
van een aller-individueelste taal die we een ‘gestalte-scheppende-taal’ zouden kunnen noemen. Bij
iedere handeling, bij ieder gebaar wordt in de wereld van de vormkrachtige levenskrachten een
nieuwe ‘gestalte’ te voorschijn geroepen. Dit zijn
grote werkelijkheden die hun uitwerking hebben op
de etherdimensie van onze aarde en van de mens.
Als het gebaar dat we uitvoeren kunstzinnig en
waarachtig gekozen en gevormd is, dan kunnen we
dit steeds terug vinden in één of andere ‘laag’ van
de achterliggende werkelijkheid.
Zou zo het gebaar van het “wiegen”, dat wij zo
uitbeelden als we een wiegeliedje zingen of een
popje of kind wiegen, niet in zekere zin een verder
uitoefenen van het gedragen en geschommeld (‘gewiegd’) worden in het moederlichaam?
Van de muziek hebben we nog veel eerder een
voorstelling. Er ontstaat in ons een peilen naar de
innerlijke toon en melodie. Soms neuriën we al een
‘voorspelletje’ en na ieder lied sluiten we af met
een ‘naspel’. We leven ons helemaal in, in de kwintenstemming en pentatonische toonladder.
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Het wiegen en de stem van moeder.
Als we dieper ingaan op het gebaar van het wiegen
dan zien we hierin ook omwaaiende, omspoelende,
lucht- en waterachtige gesten te voorschijn treden.
In de moederschoot ervaart het kind het omspoeld
worden van het vruchtwater en schommelt hier
heen en weer. Vrij van iedere vorm van aardse
aantrekkingskracht of druk van de lucht vertoeft de
ongeborene in een atmosfeer die ontheven is aan
aardse invloeden. Het kind in de moederschoot
hoort de etherische naklanken; fysieke geluiden zijn
afgedemt door de aanwezigheid van het vruchtwater en de afwezigheid van lucht. Het neemt er de
sterke, uitademende stroom van het veneuze bloed
van de moeder waar, en ook het pulserende levensritme van het kloppende hart van de moeder. Het
wiegen, zoemen, zacht neuriën in rustgevende
toonintervallen, het gedempt en zacht ademen,
komt spontaan, misschien vanuit een authentieke
intuïtie en inspiratie, in ons op, als wij het kind dan
na de geboorte gaan wiegen.
Hoe ontroerend is het ook om te zien hoe het kind
van 1 ½ jaar en 2 jaar reeds zijn kleine popje, op de
beide handjes plat gedragen, bij het hart behoedzaam heen- en weer wiegt! Alsof ze het zelf nog
helemaal ondergaan!
Na de geboorte is het kindje als het ware ‘omspoelt
van lucht’, gedragen nu door de luchtgolven. Als de
moeder zingt, ritmisch schommelend heen en weer
met zachte, rustgevende stemklanken, herkent het
kind hierin moeders hartekracht, moeders ademhaling, moeders timbre, moeders gehele aard en etherische gestalte! Even is de boreling terug in het
zwaartekracht- loze gebied van waaruit het geboren
werd, als moeder het zingend gaat wiegen.
Wiege- en slaapliedjes gezongen in kwintenstemming met de ‘A’ als centrale toon, hebben een
harmoniserende uitwerking op het gehele welbevinden van het kind: je zou het een genezend bad
uit de kosmisch klinkende, zich bewegende wereld
kunnen noemen.
Als de mens vroeger over de ‘godenwereld’ sprak,
zong hij dit en wel in kwintenstemming. Rudolf
Steiner maakt ons hierop attent, dat de kwintmelodieën, met de ‘A’ in het midden als centrale toon,
een heilende en harmoniserende werking hebben op
het kleine kind.
Rudolf Steiner: “Het geestelijke werd toen in
tonen uitgedrukt. Later verdwenen deze klankimaginaties van de Godenwereld. Toen bleven de
‘woorden’ over, als een naklank van de muzikale
imaginaties. ‘Woorden’ werden eerst nog in tonen
uitgedrukt. Dat was al een stap meer in de fysieke
wereld.

Pas veel later ontstond de ‘Ariazang’, welke een
emancipatie is van het zingen van de mens. Dit
‘oergezang’ van de mensheid was een spreken
over de Goden en over de gebeurtenissen van de
Goden. En doordat zich dat in kwinten doorheen
de octaven afspeelde – ( tonen ver uit elkaar) was er de mogelijkheid voor de mens om zich
buiten zichzelf te bewegen in het muzikale.”
Kwintenliederen brengen ‘op orde’!
Kwintenliederen brengen door hun ritme, dat geen
cadans, geen strak maatgevoel, geen takt, maar een
‘schwingend’, langzaam in- en uitademend pendelen is, en door hun kwintensprongen, de ordenende
werking van de sterren bij de kinderen. In de kwintenstemmingsliederen met de centrale toon ‘A’
voelt het kind zich verbonden met de kosmos. Vóór
zijn geboorte heeft de ongeborene de sfeer van de
sferenharmonie verlaten, maar het ‘tonen van de
planeten’ klinkt in de moederschoot en in de eerste
zeven levensjaren nog na.
Het kind rust in de kwintenstemming als in een
‘sterrenschoot’.
De kwintenstemming neemt het kind mee in een
omhulling van licht die het omgeeft en beschermt
(zoals bij de iconen in de schilderkunst ons het
goud omhuld). Het is een emotievrije, harmonieuze
geborgenheid die de kwint ons geeft. Het kind
wordt door de moederschoot gedragen (dat is de
onderste kwintenruimte) en is overkoepelt van de
zelfloze moederliefde (dat is de bovenste kwintenruimte). Op aards niveau is de ‘kinderwieg met
hemel’ daar misschien wel een afbeelding van?
Wat als er een kindje is dat zich niet zo goed kan
overgeven aan muziek, aan het wiegen, aan
kwintenstemmingsliederen?
Ook hier geldt weer de hoofdregel van een liefdevolle en toekomstgerichte pedagogie:
GEDULD! Niet geërgerd geraken, niet boos worden of hen benoemen als ‘storend’! Maar weten: dit
kind leert het nog!
Een kindje dat zich niet kan overgeven aan het
zingen van kwintenstemmingsliederen, of aan het
wiegen, schommelen, dromen,…. wil dit eigenlijk
toch wel!
Er was misschien heel veel in zijn eerste levensjaar
dat hem gestoord en gehinderd heeft? Er hebben
zich heel wat barrières opgebouwd ondertussen
en/of het kind heeft zich al een bepaald gedrag
aangeëigend om de eigen hindernissen niet meer te
hoeven voelen.
Als we blijven geloven dat dit kind ook echt wel
wil kunnen meezingen, zich ook echt wel aan de
stemming van de kwintenmelodieën wil kunnen
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overgeven, dan zal er stilaan een harmoniserend
proces op gang komen.
Het kind zit er gewoon bij of speelt wat verder,
alleen in een hoek. We zingen onze liederen, we
maken gebaren, we laten de choroi-lier, fluit of de
zilveren vingercimbaaltjes klinken, en na een korte
tijd zullen we merken dat het er bij wil zijn, dat het
dichterbij komt en nog van op een veilige afstand
deelneemt en luistert. Er komt rust, opening, verlossing!
Eigenlijk is het goed om medelijden met dit kind te
voelen, want dan kunnen en willen we het echt
helpen!
Als het kind er niet bij komt of niet meezingt, doen
we toch gewoon ons spel en we denken en dragen
dit kind de gehele tijd met onze positieve denk- en
hartekrachten mee.
Het is goed om reeds bij de hele kleine baby liederen in kwintenstemming te zingen en mooie (ingeoefende) gebaren hierbij ‘vóór- te bootsen’; één van
de mooiste en meest heilzame gebaren is het ‘wiegen’.
Zoals alles een na-beeld, een na-klank, een nasmaak, een na-gevoel, en na-blik kan hebben, zoals
er een na-bootsen is, zó kunnen wij als mensen ons
verantwoordelijk voelen voor het voor-beeld, de
voor-klank, de voor-smaak, het voor-gevoel, de
voor-blik en het voor-boetseren van een wereld
voor het kind.
We zien hoe het ook oudere kind, nog heel graag
wiegende en schommelende spelen speelt: het
schommelpaard, de wiegeboot, de hangmat, het
sikkelvormige speelkussen, de schommel in de tuin,
schommelen op paaltjes, stammen, koorden,…
Wiegen, zingen en zoemend neuriën is hemelspijs
voor het kind, het is levenswater en levensbrood
voor hen! Door de stem van moeder is het kind
verbonden met de wereld. Een kind van zowat twee
jaar praat de hele dag door, maar hij doet dit eigenlijk opdat moeder dit met aandacht zou beluisteren
en zo met hem in gesprek zou gaan. Het kind wil
dat moeder op hem reageert met haar stem en haar
gehele hart en aandacht; zo leert hij de wereld kennen.

gen en neuriën op het ritme en met de warmte van
het hart kunnen we de gezonde basisvoorwaarden
scheppen voor zijn lichaam, ziel en geest.
Aan het ritme van de verzen, aan de herhaling van
de strofes, aan de beleving van de ritmische pulsering, aan het rijm, welke hem zekerheid en vertrouwen
schenken,
ontwikkelt
het
kind
klankharmonie! Het kind kan op voorhand al voorspellen wat er komt als iets mooi rijmend is. Een
kunstzinnige, klankharmonieuze spraak brengt het
kind in een levendig, scheppend denken. Spraak is
een geestelijk wezen dat de mens naar de klankenharmonie voert.
Het is goed om ademend, zingend, zwellend en
afnemend zingend te spreken met kinderen. Het
kind neemt nog niet zozeer een zuivere, specifieke
toon waar, dan wel de vibraties, de luchtbewegingen, de klankstromingen van de toon. Als we een
dubbele kwint zingen (la – (lage) re – (hoge) mi –
la) – de negentonenruimte – dan beleeft het kind
hierbij een kosmisch oergebaar van verbondenheid
en trilt helemaal mee.
Bij het zingen en uitbeelden van een gebarenlied,
kan je ook opmerken dat jonge kinderen (dit kan
nog tot 4 jaar voorkomen) een hele ‘zin’ later komen met de nabootsing, en deze perfect uitvoeren
vanuit het aandachtig luisteren en onthouden. Ze
horen, denken, spreken en bewegen nog trager dan
wij. Als een echo klinkt dan hun stemmetje doorheen de groep, bijvoorbeeld bij het zingen van het
lied bij de maaltijd. Dit trager spreken en nabootsen
verdwijnt met het ouder worden.
Hoe waarheidsgetrouwer en waarachtiger onze
spraak en onze gebaren zijn, hoe sterker het kind
zijn waarheidsgevoel en waarheidszintuig zal ontwikkelen en er bereidheid zal zijn tot eigen waarheidsgetrouwheid en waarachtigheid later in het
eigen leven.

Zoals het kind in de moederschoot verbonden is
met de navelsnoer, zo is het later met de ‘stemsnoer’ verbonden en door haar met de gehele wereld!
Op de arm is het warm!
Wiegen en zingen helpen het kind in zijn incarnatieproces. Op de arm is het oord waarbij het kind
aan het hart van moeder/ vader/ opa/ oma/ opvoeder,… ligt. Met het gehele lichaampje, niet alleen
met het oor, hoort het het kloppende hart.
In Zwitserland wordt een harmonische mens ‘ein
Gut-Gewiechter’ genoemd. Door te zingen, te wie-

“Ik heb er mijn kindje te slapen geleid,…”
Mama Lotte met Wieze-Marie.
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Gebaren schrijven zich niet alleen diep in in ons geheugen, in ons etherlichaam, maar ze griffen zich diep in, als recepten voor ons genezingslichaam, ze hervullen een reservebron aan
nieuwe gezondheid. Het is goed om het liefdevolle, balsemende gebaar van het water te oefenen. Ook een vorm van oefening is het intensief bekijken van fijn genuanceerde en met liefdekracht doorzinderde kunstwerken, en dit dagelijks eventjes. Het helpt ons later in onze
opvoedkundige taak voor de opvoeding van het kleine, gevoelige kind.

Giotto ‘De opdracht in de tempel.’

Käthe Kollwitz ‘kinderhoofd’

‘Maagd en kind’ Rubens Pieter-Paul

Sandro Botticelli ‘De mythische
geboorte’.

‘De behoedzaam handen v. Pestallozzi’

Fra Fillipo Lippi ‘Madonna del seppo’
1453

Perugino ‘Aartsengel Raphaël met
Thobias.’

Wieze-Marie in vaders’ armen.

Fra Filippo Lippi ‘Het huwelijk van
Sint Catharina’
Donatello ‘Pazzi-Madonna’

Geboortebegeleiding met doula
Leonardo Da Vinci ‘Mona Lisa’ 15031505

Raphaël ‘De Sixtijnse madonna’

Dürer ‘Studie van handen van apostel.’

Wieze-Marie met mama Lotte.
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Ook het ‘wassende’ gebaar dat water maakt omheen rotsen, stenen, planten, takken, over bodems en in beken, in rivieren en in meren, boetseert ons vóór, hoe we zelf de handen kunnen
bewegen in relatie met een ander. Het water toont ons ritmisch omhullende, balsemende en
zalvende gebaren. Ze werken bevrijdend en steunend, gezondmakend en zuiverend, ze ritmiseren en ondersteunen, ze beschermen en laten ons toch vol vertrouwen vrij. Water werkt
versoepelend en ontspannend. Het zijn zachte en tere, fijne en delicate gebaren en soms ook
eenduidig en in volle kracht. Water is origineel en authentiek.
Onze handen en het water: beiden dragers van gedachten.
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Studies over kolkend water van Leonardo Da Vinci.

13

Een hartelijke groet uit “Zonnespranke”, kleinschalig kinderonthaal
vanuit de inzichten van de antroposofie ingericht te Brugge met
Véronique Schollaert.
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Samen gezellig, zo links-rechts naast
elkaar met plaats voor onze armpjes,
warme
Maria-Lichtmispannenkoekjes
etend, dicht bij de sneeuwklokkindjes en
Moeder Marias varende bootlichtjes op
het water. Oh, zo heerlijk lekker! Gezond en deugddoend spel van rustig mijn
popje toedekken in haar slaapdoekje,
spelen met mijn zelfuitgevonden kapje.
Gerustgelaten worden bij het opklimmen
van het trapje, bij het onderzoek van
mijn blokkenspel, bij het fantasievolle
rollenspel, bij het bakken van mijn
broodje’. Plezier en vreugde ervaren en
wijzer worden van het samen spelen, op
wandel met de bolderwagen door weiden en langs wegeltjes; dat alles maakt
ons zo erg blij!

15

www.walkingwagon.com
“De kar bolt echt heel licht, het is een hele goeie uitvinding om ook bij koude wind en bij
regen toch met de kleintjes op stap te kunnen gaan. Het is ook fijn dat groot en klein samen
een plaatsje kunnen vinden; er ontstaan gezellige praatjes, liedjes, grapjes en zorg voor en met
elkaar…het is vooral de sfeer die er in de lucht hangt, die telt. Er zijn voor en met elkaar, elkaar zien en echt waarderen,… ik mag verwonderd zien wat de kinderen me tonen, dat is toch
wat echt telt!”
Veel zonnespranke-groetjes,
Véronique
(met onze dank voor die pareltjes van foto's, Véronique! Vzw Saluto-Genese)
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Receptjes : Rode bessentaart - Zachte vanillewafels bio.
Benodigdheden:
Kruimeldeeg:
175 g halfvol tarwemeel
100 g boter
50 g fijne rietsuiker
1 eigeel
1 kleine gerapte citroenschaal
Een puntje zout.

Vulling:
75 g boter
Zoetstof naar smaak (agavesap, honing, rijstmout, stevia, …)
2 x eigeel
100 g gemalen amandelen
2 dl room
250 g rode bessen ontsteelt
De benodigdheden voor het kruimeldeeg vlug bij elkaar mengen en het deeg 1 uur in de koelkast
leggen – uitrollen en de taartvorm ermee bedekken – met een vorm doorprikken hier en daar en het
deeg nog eens koelen.
Voor de vulling de boter en zoetstof schuimig roeren. Het eigeel en de amandelen toevoegen en
goed mengen. 100 g rode bessen op de bodem leggen en de botermassa er overheen strijken.
Bij 180° C ca 30 min bakken.
Als de taart een beetje is afgekoeld, uit de vorm nemen. Laten afkoelen. De room stijf kloppen en
gelijkmatig over de taart strijken. De andere rode bessen over de taart leggen.
En smullen maar!

Recept vanillewafels
(zacht en zeer smakelijk!)
Benodigdheden (voor 25 grotere wafels)
- 700g bloem (400g spelt en 300g zelfrijzend meel)

-

500g boter
8 eieren
500g rietsuiker of agavesap of esdoornsap

Doe de bloem in een ruime kom en voeg de 8 gele dooiers bij.
Voeg al roerend de zachte boter toe.
Klop de eiwitten en roer deze zachtjes onder het beslag.
Voeg vanille toe, ook met rozijntjes en walnoten nog lekkerder!
Laat het beslag 1 uur rusten.
Bak de wafeltjes.

Als je de porties zeer klein neemt, kan je met dit deeg ook stevige,
kleine wafeltjes maken voor kleine kinderhandjes.

Smakelijk!
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Hoe maak ik zelf (en met kinderen) Calendula-olie en Calendulazalf?
door Imel De Boeck

Calendula-olie is goede verzorgingsolie voor de huid van kleine kinderen; ook genezend bij droge
huid en/of huid met kleine irritaties.
Calendulazalf is ook zeer ondersteunend en verzorgend voor de huid van de baby en ook zeer genezend voor allerlei uitwendige wondjes.
Calendula-olie:
Pluk ’s morgens (de voormiddag is de beste tijd om al je kruiden te oogsten) een mandje mooie,
open Calendulabloemen.
Droog de bloemkoppen bij max. 30°C, maar niet in rechtstreeks zonnelicht, wel op een donkere,
warme, droge plaats waar zowat luchtcirculatie is.
Overgiet dan de oranje gedroogde goudsbloemen met olie (amandelolie of olijvenolie) en warm op,
af en toe roeren, gedurende een uur. Let op !! Niet koken (max 70°) .
Laat de Calendulaolie afkoelen en laat 3 weken in de gesloten bokaal trekken op een warme plek.
Filter daarna de olie en bewaar donker.
Calendulazalf (deze zalf bewaart lang en blijft lang zacht!)
1. Vertrekkende van je eigen gemaakte Calendula-olie:
Verwarm 125 gr Calendula-olie ‘au bain-marie’ (in een schaal op een warmwaterbad).
Voeg hierbij 10 gr bijenwas.
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Verwarm dit alles niet hoger dan 70° C.
Laat nu al roerend het mengsel afkoelen tot 55°C en voeg 10 gr cacaoboter toe.
(deze mag zeker niet hoger verwarmd worden dan 55°C!)
Goed roeren!
Nu een klein beetje Calendulatinctuur bijvoegen.
Als alles gesmolten is, het mengsel laten afkoelen, soms roeren en, alvorens het helemaal stijf wordt
in donkere potjes gieten. (met een etiket verduisteren)
2. Vertrekkende van een andere zachte olie (amandel, olijf-, of sesamolie):
We nemen ca 70 gr olijfolie of sesamolie of amandelolie.
Voeg 15 gr wolvet toe en 15 gr bijenwas.
Verwarm en laat smelten. Dit alles niet hoger dan 70°C verwarmen! ‘au bain- marie’.
Laat al roerend afkoelen tot 55°C
Voeg nu de 6 gr cacaoboter toe.
Laat weer al roerend afkoelen tot 36°C en roer af en toe.
Voeg de 20 gr Calendulatinctuur * eraan toe. (zalf met ongeveer 10 % calendula).
Alles goed roeren tot een glad geheel en in donkere potjes doen ( met een etiket verduisteren)
*Calendulatinctuur of maceraat kan men ook zelf maken door verse Calendulabloemen en bladeren
te oogsten, fijn te snijden en te overgieten met alcohol van 40° dit 6 weken afgedekt laten staan bij
kamertemperatuur (100 gr versneden plant op 100gram alcohol 40°)
Daarna filtreren. Dit bewaart minstens drie jaar!
Arnicazalf: we gaan op dezelfde manier te werk, maar we voegen arnicatinctuur/maceraat toe in
plaats van calendula- tinctuur.
Lavendelzalf: idem maar nu met lavendeltinctuur/maceraat.
( “Ga ervan uit dat de hoeveelheden niet zó belangrijk zijn, ongeveer is goed: het gaat niet om giftige scheikundige
bestanddelen zoals in een apotheek, maar om planten.
Vergeet niet: De KWALITEIT van bereider, omgeving, bestanddelen is belangrijk, vooral de eerbied en het “enthousiasme”. De spirituele, niet zichtbare warmte wordt door de zieke waargenomen en werkt op zich ook al genezend !!!
PARACELSUS zei ooit:” het enige echte geneesmiddel is de LIEFDE”
veel plezier, in tuin en keuken - imel de boeck)
met dank van Saluto-Genese vzw aan Imel!

Benodigdheden
een sterke confituurthermometer.
meltkommen en ‘au bain-marie’-pot.
gietkannetje of pollepeltje met gietmond
trechtertje
zeef
houten lepels
donkere olieflesje
kleine zalfpotjes

Tincturen (= maceraten met alcohol/watermengsel) kunnen eventueel aangekocht worden bij apotheker of natuurvoedingszaak: dit noemt dan tinctuur.
Amandelolie bij apotheker of natuurvoedingszaak.
Wolvet is bij apotheker te koop,
Cacaoboter en gebleekte bijenwas bij ‘Peperkoekenhuisje’ Tiensestraat, 218 3000-Leuven, Ongebleekte bijenwas bij imker.
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Wist je datjes?
Wist je dat? Je bij info@iaswec.org een korte versie in het Engels, van de voordrachten kan
aanvragen die werden gehouden op de Wereldconferentie voor de opvoeding van het kleine kind die
doorging te Dornach in april 2012: Welterziehertagung 2012- ein Blick zurück. Het tijdschrift
„Das Goetheanum“ heeft op 8 juni een speciaal nummer uitgegeven met samenvattingen van de
voordrachten in het Duits http://www.dasgoetheanum.ch/
De volgende Wereldconferentie voor de opvoeding van het kleine kind zal ten laatste in 2019 zijn
te Dornach!
Wist je dat? www.guali.be de website is van Dr. Lien meyns (ex-vrije schoolleerlingLeuven) en
haar man Roberto (Dominicaan) en je op de site kan lezen hoe ze werken en hoe je hen hulp kan
bieden!
GUALI, ZORGVERLENING VOOR KINDEREN IN DE DOMINICAANS-HAÏTIAANSE
GRENSSTREEK

Guali vzw werkt kleinschalig maar groothartig. Ze wil ziekte en armoede bestrijden bij kinderen,
voor een menswaardig bestaan helpen zorgen opdat ze tot waardige volwassenen opgroeien
Om de Nieuwsbrief te krijgen: info@guali.be

Wist je dat? Geboorten vandaag langer duren?
Als vrouwen vandaag een kind ter wereld brengen, duurt de eerste fase van de weeën duidelijk langer. Wetenschappers omheen Catherine Laughon van het ‘National Institute of Child Health and
Human Devolopment’ vergeleken geboortedata van 1959 tot 1966 met getallen uit de jaren 2002 tot
2008. Hierbij bestudeerden ze alle geboorten bij dewelke de weeën vanzelf begonnen, de meerlinggeboorten werden niet meegeteld.
Het besluit van de analyse: De beginfase van de geboorte van een eerstgeborene vandaag de dag
2,6 uren langer duurt, bij vrouwen die hun tweede of derde kind krijgen, 2 uren langer.
Laughon en haar collega’s konden dit verschil gedeeltelijk verklaren: De moeders zijn vandaag gemiddeld
ouder – ze wegen meer (BMI 29,9 i.p.v. 26,3) Ook de boreling brengt meer op de weegschaal als in de jaren
Laughon.
Waarschijnlijk spelen de epidurale anesthesie een rol hierbij. Ze verlengen de weeënfase met 40 tot 90 minuten en worden vandaag duidelijk meer gebruikt als in de jaren zestig, schrijven de onderzoekers. In de U.S.A.
vragen bijna 55% van de vrouwen een epidurale verdoving, in de jaren zestig waren dat maar 4%. Duidelijk
veel meer barenden kregen Oxytocin om de geboorte in te leiden. Het getal van de keizersneden is gestegen
van 12% naar 31%. In Duitsland is het aantal van sectiogeboorten even hoog. De onderzoekers vrezen dat
deze beiden voorzorgen te vroeg kunnen zijn ingezet geworden, omdat de artsen nog de standaardtijden van
een werktijd bij een geboorte in hun hoofd hebben, zoals deze in de jaren zestig golden, maar nu achterhaald
zijn.
Wbz/Reuter McK (Dr. Claudia MacKeen)

Wist je dat? U.S. onderzoekers in Californië een sterk vermoeden hebben dat het boostervaccin tegen kinkhoest al na 3 jaar haar werking verliest?
Na de ervaring met een uitbraak van kinkhoest in Californië vermoeden de U.S.-onderzoekers dat
het boostervaccin (herhalingsvaccin) tegen kinkhoest na 3 jaren haar werking verliest. Tot ieders
grote verbazing, speelde de uitbraak zich af in een populatie die de inentingsvoorschriften strikt
gevolgd had en aldus volledig immuun dienden te zijn – onder de zieken waren slechts enkele niet
ingeënten. Bij ieder was de laatste inenting langer dan 2 ½ jaar geleden. Nu denkt men er aan de
inentingvoorschriften te herzien.
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(Er kan zich bij ons de vraag opdringen, hoe zeker is ons weten over de werkzaamheid van inentingen eigenlijk? McK (Dr. Mac Keen)
Dr. Robert Bublak, springermedicin.de /McK
Wist je dat? Christian Labhart een bijzondere film heeft gemaakt: “Zwischen Himmel und Erde” 2010, 82
Minuten, 113 Minuten Bonusmaterial, DVD, 2010, ca. CHF 25.- (zzgl.Versandkosten).
http://www.zwischenhimmelunderde.ch/ een film over antroposofie vandaag.
Wist je dat? Je heel mooi klinkende koperen belletjes voor je tuin kan vinden op http://www.vitis-

in-situ.be/shop/6-windgong-klokjes
Wist je dat? er in Leuven - Kessel-lo een nieuwe winkel is www.kersenpitD.be met biostofjes,
linten, knopen,…. Met mooie en vrolijke motieven ook voor kinderen.
Kom en drink een kopje koffie ten je mag snuffelen tussen de stoffen.
Adres:
128, Gemeentestraat
3010 - Kessel-Lo.
Zaterdag van 14 tot 17u
Maandag van 10 tot 12u
of op de markten van Wijgmaal, Kessel-Lo, Namen, Herent
Wist je dat? www.fuerkinder.org een nieuwe website is over ‘Het kleine kind en verbondenheid’

ze geven ook vanaf oktober ’12 een tijdschrift uit: für uns Das Magazin für
mehr Lebensfreude http://www.fuer-uns.com/

Er een Nieuwe opleiding Natuurlijke Kraamzorg is! www.natuurlijkekraamzorg.eu
In september 2012 start de nieuwe opleiding Natuurlijke Kraamzorg. In de opleiding leren professionals in de geboortezorg zich te richten op de mens als samenwerkend geheel van lichaam, ziel en
geest zoals praktisch uitgewerkt in de antroposofie. Professionals die op zoek zijn naar verdieping
in hun werk en affiniteit voelen met natuurlijke verzorging, zijn van harte welkom op een van de
open avonden.
Goede kraamzorg is de kunst van het juiste woord en de juiste handeling op het juiste moment. De opleiding Natuurlijke Kraamzorg leidt je op in deze kunst.
In de opleiding scholen professionals hun waarneming zodat ze beter kunnen zien wat moeder en
kind nodig hebben. Ze leren praktische vaardigheden op het gebied van natuurlijke verzorging. En
er is bijzondere aandacht voor de beroepshouding waarbij kwaliteiten als eerbied, vertrouwen en
oplettendheid worden verdiept. De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Stichting
‘Plegan Opleidingen’.
Contact:
Opleiding Natuurlijke Kraamzorg
Maria Bom
Jacques Dutilhweg 120
3065 KA Rotterdam
010-2022390 / 06-17282146
maria@natuurlijkekraamzorg.eu
www.geborgenverzorgen.nl

met: Edmond Schoorel, kinderarts
Ietje Steenbrink, jeugdarts
Edith Minnaar, verpleegkundige ouder-en kindzorg en verpleegkundige uitwendige therapie
Gertje Pierhagen, jeugdgezondheidszorgverpleegkundige
Marja Brakman, verloskundige
Coby van de Coevering, verloskundige
Joke Klinkert, verloskundige
Esther van der Ark, kraamverzorgende
AEola Baan, kraamverzorgende
Cora Bakker, kraamverzorgende
Noelle Eskens, kraamverzorgende
Jelka Jungslager, kraamverzorgende
Marieke Cooiman, docent
Carolien van den Akker, ouder
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Een moedsvolle en initiatiefrijke Michaëlstijd met liefdevolle draagkracht voor het kleine kind!
voor het bestuur van Saluto-Genese vzw www.salutogenese.be

Bas-reliëf: Sint Michaël draagt het Christuskind en temt de ‘Boze’.

“Beobachten Sie einmal”, sagte Steiner,“welchen Unterschied es macht, wenn Sie an das
Kind mehr oder weniger gleichgültig herantreten oder wenn Sie an das Kind herantreten mit
wirklicher Liebe. Wenn man mit wirklicher Liebe an das Kind herangetreten ist, wenn der
Glaube aufhört, dass man mit technischen Kunstgriffen mehr machen könne als mit wirklicher
Liebe, ist sofort die Wirksamkeit in der Erziehung da.”
“Neem waar”, sprak Rudolf Steiner, “welk verschil het is je tot het kind meer of minder
apatisch te richten, dan als je je tot het kind richt met werkelijke liefde. Als men het kind
benadert met werkelijke liefde, als het geloof ophoudt, dat men met technische kunstgrepen
meer kan dan met werkelijke liefde, is direct de werkzaamheid van de opvoeding daar.”
Uit: Erziehungskunst juli 2012 - Henning Köhler “Das Phlegma des Denksens”
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De strijd van Sint Michaël en de Draak (Gawan, 11 jaar)

We wensen u allen een mooi Sint Michaëlsfeest toe,
een goede start met moed en levensvreugde bij het opvoedingswerk met deze allerkleinste kinderen en een
zomergewijze gezondheid voor de herfst!
voor vzw Saluto-Genese
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