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JE LIDMAATSCHAP NU VERNIEUWEN VOOR 2013
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 kleinschalig kinderonthaal. Hiervoor onze
dank!
Mail ons: salutogenese@skynet.be
rekeningnummer saluto-genese vzw
523- 0456682- 81
Saluto-Genese v.z.w www.salutogenese.be
Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd
Aangesloten bij de International Alliance for Childhood
Bankrekening voor buitenland:
BIC: TRIOBEBB
IBAN: BE36 523-0456682-81
Redactieadres:
Houwaartsebaan, 55
B – 3220 - Holsbeek
salutogenese@skynet.be
Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Annelies Sysmans,
Rik Fagard

We willen U een lichtgevende kersttijd toewensen!
Een tijd van innige en diepe verbondenheid, ook met je
ideeën en plannen. Een tijd van terugblik, rust en zegen!
Vzw Saluto-Genese wil dit wensen aan al zijn leden en de
2
vrienden van het kleine kind.

KALENDER

Nationaal:
De nieuwe cursussen van vzw Saluto-Genese voor 2013 verschijnen met folder in de volgende Nieuwsbrief.(hopelijk is onze website
dan ook weer aangepast terug in de ether. Het probleem met de website wordt opgelost.)

 Cursussen van de Federatie Steinerscholen:
zie www.steinerscholen.be
 Sterk aanbevolen!!! Woensdag, 30 januari 2013
Studiedag pedagogie: ‘De zintuigen als bruggen naar de wereld en mijzelf’ Claus Peter Röh te Antwerpen, R. Steinerschool Volksstraat van 08.30u tot
13u € 12,00 - Inschrijving: vóór 23 januari !
Het inschrijvingsformulier in bijlage ingevuld terugsturen t.a.v. Lin Van de Pas,
Gitschotellei188, 2140 Antwerpen of te mailen naar studiedag@steinerscholen.be .

Betaling: Federatie Steinerscholen IBAN

BE81 0012 1882 6824

De betaling geldt als bewijs voor inschrijving.

Flyer: aanvragen bij ons salutogenese@skynet.be



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

 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 lespraktijk 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
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Internationaal:
 Pfingsttagung 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 Afdeling in samenwerking met de Pedagogische Afdeling te
Dornach in het Goetheanum info volgt nog!
Voorbereidingsgroep: Claudia Freytag, Claudia Grah Wittich, Birgit Krohmer.
Ingericht door de Medische Sectie Dornach

 Wereldconferentie voor het kleine kind in zomer 2014
in het Goetheanum te Dornach! Allen uitgenodigd! Ingericht door
IASWECE en de Pedagogische afdeling. www.iaswece.org
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Kinderen bouwen huisjes, voor zichzelf, voor hun
popjes, voor mekaar. Kinderen zoeken hun eigen
innerlijk op, maken het graag donker en even stil.
Even dicht bij zichzelf komen, even een vrije ruimte,
ontheven van tijd, indrukken en zwaarte. In het donker is het zóo licht – ik hoor mezelf daar en de sterren.
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‘Sterren’

*

Foto: Ode aan het spel van kinderen.

*
*

Kan ik er wat aan doen dat ik geen maan
Maar een verlichte wijzerplaat zie staan
*

Dat ik in bleke sterren melk gewaarword?

Ik heb een hekel aan hooghartigheid
Toen Batsjoesjkov gevraagd werd naar de tijd
Gaf hij ‘het is nu eeuwigheid’ ten antwoord.
Osip Mandelstam 1912
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Herhalen en oefenen is helemaal niet vervelend voor kinderen!

We spelen iedere dag samen buiten op het bruggetje; alle weer is goed weer! Het spel is iedere dag weer anders.
Als we een gebarenspelletje doen roepen ze steeds: “nog eens!”
Herhaling is verdieping
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Herhaling is geheugenvormend
Herhalen is leren
Herhaling is laten beklijven
Herhaling geeft het kind in deze grote onbekende materiële wereld het gevoel van veiligheid,
geborgenheid, zekerheid en beheersing.
Door herhaling neem ik de regie in handen.

Dikwijls gaat de volwassene uit van zijn eigen volwassen bewustzijn en denkt dat eeuwige
herhaling en altijd hetzelfde doen saai is en niet bevorderlijk is voor het kind; terwijl we zelf
toch ook iedere dag weer op dezelfde wijze ons even een pauze gunnen, of ons kleden, ons
wassen, de tanden poetsen,….
Als volwassene denken we dat het kleine kind steeds iets nieuws moet worden aangeboden.
Hierdoor dragen we er sterk toe bij dat het kind, later als schoolkind, moeilijk consequent zal
kunnen leren, moeilijk regelmatig zal kunnen oefenen of zich met moeite goed zal kunnen
concentreren, ja, zich in herhaling oefenend en lerend zal kunnen overgeven. Als we altijd iets
nieuws aanreiken vragen we het kind om zich steeds op iets nieuws te concentreren terwijl het
vorige werd afgebroken. Het kind mist de kans om zich in iets te verdiepen en iets te verfijnen; ook geraakt het al vlug overprikkeld en bereiken we juist het tegenovergestelde van wat
we willen.
Het geheim van alle levendige denkkracht ligt verborgen in het samen zingen en melodieus
spreken vanuit ritmische liedjes en versjes, het aanbieden doorheen lange tijd van hetzelfde
lied- en ook speelmateriaal, in het doen van steeds zich herhalende gebarenspelletjes, ook
steedsweer in dezelfde volgorde (het kind heeft immers een zeer grote openheid en een sterk
geheugen voor melodie en melodie in de spraak.). Concentratie, rust en herhaling betekenen:
behoud van de aangelegde synapsen in het zenuwstelsel en de hersenen. We leven in een tijd
van tal van verslavingen, die vooral ons zenuwstelsel verzwakken. Een reden te meer om het
door herhaling in de opvoeding van het kind te sterken.
“In de terugkeer van hetzelfde, daarin ligt het geheim van het levendige denken verborgen.”
Emanuel Kant.

“Ritme is altijd een heen- en weerpendelen tussen tegengestelden. Door een voortschrijdende
wissel van de ene tot de andere pool worden grenzen beleefbaar. ‘In ritme leven’ betekent
zich in een geordende structuur kunnen bewegen. Ritme geeft houvast, vertrouwen en
zekerheid” Ingrid Weidenfeld (muziekpedagoog)
Uit de cursusdag van 27 oktober ’12: handgebarenspelen – Winter.

“Ik oefen iedere dag om ‘alleen in’ en ‘alleen uit’ mijn stoeltje te geraken, iedere dag!”
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Ik speel graag met ‘de popjes’.
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Receptjes voor de winter, met kruiden

Een heerlijk wintersapje met citroenverbena!







Zet een milde vlierbloesemthee en een lindethee, voeg samen met beetje citroen
Voeg een scheutje vlierbloesemsap bij
Voeg 1 liter druivensap bij
Kruid mild met beetje kaneel, gember en enkele kruidnagels
Voeg een lepeltje honing bij als de thee lauw is geworden.
Versier je sapje met kleine citroenverbena-blaadjes en enkele verse druifjes.
Een heerlijk wintersapje en/of feestdrankje!

Rik Fagard

Polentamadeleintjes met salie.
150 g zachte boter
2 theelepels agavesap (of een ander mild zoetmiddel)
2 eierdooiers
2 eieren
40 g bloem
65 g fijne polenta (maïsgries)
1,25 theelepel bakpoeder
24 kleine blaadjes salie
Verwar de oven op 180 °c.
Doe 30 g boter in een pannetje en verhit deze op hoog vuur.
Hou de gebruinde boter apart.
Roer de resterende boter met de suiker licht en romig. Werk er geleidelijk de 2 eierdooiers en de
hele eieren door en roer steeds tot ieder ei volledig opgenomen is.
Voeg er geleidelijk de droge ingrediënten aan toe, plus zout en peper.
Vet de madeleinevorm in met de gebruinde boter, leg in elke vorm een salieblaadje en schep hierop
een theelepel beslag.
Bak de madeleintjes 7 a 10 minuten, tot ze goudbruin kleuren en veerkrachtig aanvoelen?.
Neem ze uit de vorm en laat ze afkoelen op een rooster.

Madeleintjes zijn kleine ovale botercakejes. Volgens de meest gangbare versie is er een verband
met de schelp die de pelgrims na het bezoek aan Compostella kregen en verwijst de naam naar de
kerk van ‘La Sainte-Marie-Madeleine’.
Kelly De Rijck
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Wist je datjes?
Wist je dat? …de Duitse vereniging voor dagouders, der Verein Tagesmütter und Pflegeeltern
Stuttgart e.V. und die Vereinigung der Waldorf-Kindertageseinrichtungen Baden-Württemberg e.V.
cursussen inrichten voor dagmoeders en –vaders die op weg zijn, drie zaterdagen te Stuttgart (D)
en wel op 9.3.; 15.6.; 19.10. 2013. Telkens van 09.00u tot 15.30u.
Aanmelden: Tagesmütter und Pflegeeltern Stuttgart e.V. Johannesstrasse 3370176 Stuttgart
info@tagesmuetter-stuttgart.de
De flyer met de thema’s van de drie dagen, kan je aanvragen bij ons: salutogenese@skynet.be

Wist je dat?... het kleine kind al vanaf zeer jonge leeftijd uit ‘fouten’ leert, zonder dat er iets van opvoeding, vorming of training nodig is, doch… dit kan natuurlijk alleen gebeuren als het kind mag experimenteren en zogezegde ‘fouten’ mag maken - bijvoorbeeld een tasje breken, , morsen met water…- in het bijzijn
van een volwassene die zich aan het kind interesseert. Doch er is nog een ‘maar’. Zonder de aandacht van en
diepe, innige verbondenheid met een volwassene is er natuurlijk ook geen ‘vorming’. Een waarachtige, levendige en hechte verbinding met een vertrouwenspersoon is voorwaarde voor het kind om te kunnen leren.
Een kind leert uit nabootsing van de innerlijke houding van de volwassene. Je kan dan bijvoorbeeld samen
het gemorste water netjes en goed opvegen, er hoeft niets méér te gebeuren. Het kind leert uit dit consequente en logische voorbeeld.
“Ohne Bindung, keine Bildung” zo luidt het bij de Canadese ontwikkelingspsycholoog Gordon Neufeld.
Vele kinderen zijn niet meer in staat om uit verkeerd gedrag, vergissingen of ongelukjes te leren of om gedachten of gevoelens die in tegenspraak met elkaar zijn te verwerken. “De competenties zijn niet aangeboren, maar zijn de vrucht van een gezonde ontwikkeling, die gestoeld is op voorbeeld en nabootsing”, zegt
Neufeld. “Alleen een kind dat treurig is en ontgoocheld, zal uit zijn ‘fouten’ leren.” Ouders en opvoeders
hebben dus de taak om naast het aandachtsvolle aanwezig zijn bij het kind het ook gezond te begrenzen, ook
‘neen’ of ‘genoeg’ te kunnen zeggen en het kind hierbij tegelijkertijd te troosten. Kinderen worden niet empathisch voor onze samenleving door de ‘school’ maar eerder door een hechte en eerlijke verbinding in vertrouwen.
Zo kunnen we ook inzien dat leerprogramma’s, taakprogramma’s, educatief ‘speelgoed’ niet voor de allerkleinsten geschikt zijn. Het kleine kind heeft allereerst recht op een liefdevolle verbinding met een vaste
vertrouwenspersoon die hem omhult maar ook begrenst. Wat ‘Apple’, ‘Microsoft’, ‘Fisher Price’ e.a. ook
beweren, hun spelletjes en leerprogramma’s schaden het kind. Vormingsprogramma’s, ook al voor de allerkleinsten, zijn volgens het onderzoek van de socioloog Tilman Allert van de universiteit van Frankfurt niet
de weg voor echte ontwikkeling. Prestatieopvoeding en/of voorgeprogrammeerde programma’s en/of speelgoed - dat voorwaarde zou zijn tot vorming - zetten het kind onder tijdsdruk en belasten het met onnodige
elektronische zintuigprikkels. Ze ontnemen het kind de creatieve onderzoeksgeest. Intussen wordt er niet
meer vrij en spontaan en creatief gespeeld vanuit een aller-individueelste inspiratiebron en wordt er nog
zelden buiten in de frisse lucht gespeeld. Tevens wordt het individuele ontwikkelingsproces van ieder kind
niet meer apart waargenomen. Als het kind zo overladen wordt met vormingspraktijken, wanneer mag het
zich dan nog eens vervelen?
Door zich te vervelen ontdekt de mens wat ‘vrijheid’ betekent. Hij kan dan op een eigen, vrije gedachte en
idee komen. Als we ‘het zich vervelen’ ontnemen aan de kindertijd, dan is er geen kindertijd meer.
We denken dat het creatieve, vrije, poëtische, explorerende… spel, onder de vrijlatende en toch begrenzende
hoede van een trouwe opvoeder tot een levendige en rijkgeschakeerde ontwikkeling voert.”

Frühförderung: Bindung wichtiger als Bildung - weiter lesen auf FOCUS Online:
http://www.focus.de/schule/dossiers/fruehfoerderung/fruehfoerderung-bindung-wichtiger-alsbildung_aid_519454.html
Wist je dat? … www.despeelfontein.be te Gent nu ook veel wollen bio-kleding heeft zoals: mutsen, handschoenen, sjaal, jas, sokken en collants, heerlijk wollen slaapzak en kleding, ondergoed
van wol/zijde voor jong en oud, dekens in alle maten en kleuren, 100% zachte wolvest voor volwassene enz. en Nu ook Giesswein pantoffels, warme groet
Martine & Julie De Speelfontein
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Kon. Astridlaan 169 9000 Gent Tel 09/2800530
Wist je dat?...
je op www.wampiekids.nl superleuke handgewolvilte kindermutsjes kan vinden – een prachtig
kunstwerkje op je hoofd! Wampies!
op www.zaailing.nl webshop(Amsterdam)boeken, kan je speelmateriaal en een heel rijke keuze aan
kindgerichte kaartjes voor alle gelegenheden vinden.
op www.doehoek.nl kan je heel wat informatie over het vieren van de Christelijke jaarfeesten vinden! Ook zeer vele praktische knutselideeën en tips!
op www.bijenwaskaarsen.nl vind je mooie kandelaars, bijenwaskaarsen, kerstversiering, kaarsenversieringsmateriaal.
Wist je dat? … het steeds meer en meer ‘normaal’ is om het kleine kind al in het eerste levensjaar onder
prestatiedruk te zetten en het op allerlei te ‘trainen’: op cognitieve, analytisch verstandelijke prestaties zoals:
het combineren, het passen, het spreken en taal verwerven, het lezen van boekjes, actie- en reactiespelen
trainen, digitale knoppen hanteren, slim omgaan met touche-apparaten en de i-pad, knoppen op de I-Phone te
begrijpen… Maar de kleine baby en dreumes heeft eerst maar in stille concentratie en in rust, de tijd nodig
om het eigen lichaam sensomotorisch en ruimtelijk te verkennen en in een zelf verworven stabiel evenwicht
zich verticaal op te richten. Dit vergt AL zijn aandacht en kracht, zodanig zelfs, dat het ca eenjarige kind, dat
het eigen ‘vrije staan’ en ‘de eerste vrije pasjes’ leert, even ophoudt met het ‘spreken’ en het ‘taal verwerven’, even ‘stil wordt’ ook al was het daar voordien al erg vlijtig met praten bezig! Wist je dat je kindje er
veel meer baat bij heeft om gewoon ‘ongestoord spelend en explorerend met zijn aard van ‘open minded’
zijn te mogen opgroeien in levenskrachten, gezondheidskrachten en fantasiekrachten?
Vzw Saluto-Genese

Wist je dat?..."…ouders met hightechobsessie hogere kansen hebben om hun kinderen te
verwaarlozen"
Door: Lynn Formesyn − 23/05/12, 13u45 − Bron: Daily Mail
Ouders die constant hun smartphone, tablet of laptop checken in de buurt van hun kinderen, bevorderen een
levenslange afhankelijkheid van televisie- en computerschermen. Psychologen bestempelen dit zelfs als een
vorm van verwaarlozing die op termijn zowel lichamelijke als mentale schade veroorzaakt.
Uit recente Britse statistieken blijkt dat kinderen tussen 12 en 15 in hun thuisomgeving gemiddeld meer dan
6 uur per dag doorbrengen voor televisie- en/of computerschermen. Daar komen dan nog eens de computeruren op school bij én het gebruik van gadgets als smartphones en Ipods in hun vrije tijd. Er gaan zelfs stemmen op om TV te bannen voor peuters en zwaar te rantsoeneren voor oudere kinderen.
Hightech als babysitter
Ouders die al deze technologische snufjes gebruiken (of misbruiken) om hun kinderen te sussen, zouden
hierdoor hun gezondheid in gevaar brengen. Zo blijkt uit meerdere onderzoeken dat kinderen die veel tijd
spenderen voor schermen meer risico lopen op zwaarlijvigheid, te hoge cholesterol en bloeddruk, gebrek aan
concentratie, slaapstoornissen en een afname van hun wiskundige- en taalkundige vaardigheden.
Uiteraard kunnen deze problemen net zo goed veroorzaakt worden door een slecht dieet, gebrek aan beweging en veranderingen in de hormonen die aandacht en concentratie beïnvloeden. Uit ander onderzoek blijkt
dan weer dat gamen (op de computer of eender welke console) gelijkaardige reacties in de hersenen veroorzaakt als drugs en alcohol.
Overkill
"Of kinderen en volwassenen nu officieel verslaafd zijn aan schermtechnologie of niet, te veel mensen maken overmatig gebruik van al deze hightech snufjes en ontwikkelen zo een ongezonde afhankelijkheid", stelt
psycholoog Aric Sigman. Hij zal deze problematiek dan ook aankaarten op de jaarlijkse conferentie voor
'Child Health' in Glasgow.
Sigman is voorstander van het compleet verbannen van televisietoestellen uit de slaapkamer en is van mening dat jonge kinderen, wiens brein nog volop gevormd wordt, helemaal geen TV horen te kijken.
Tussen de leeftijd van 3 en 7 zou anderhalf uur moeten volstaan, terwijl oudere kinderen voldoening moeten
halen uit maximaal 2 uur televisiekijken of computerspelletjes spelen.

Wist je dat?... er in maart 2013 in Amsterdam de tweede Opleiding tot Pikler® Pedagoog van
start gaat. De inzichten van Emmi Pikler zijn vooral gebaseerd op een vrije en authentieke, gezonde
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bewegingsontwikkeling en daardoor sterke ik-ontwikkeling van het kind. Om aan te melden en/of
meer informatie, mail naar Hedie Meyling: pikler@chello.nl
Pikler-Basiscursus Begin Maart 2013 met Hedie Meyling, Sensory Awareness Peggy Zeitler
Contact adres: h.meyling@chello.nl Lees meer over deze opleiding op de site van het Pikler Verband Europa. http://www.pikler-verband.org/index.php
Wist je dat?... (Duits en Amerikaans onderzoek) het ‘de leraren’ niet zo goed gaat? 16% gelooft dat
hun kracht niet zal volstaan om de pensioenleeftijd te kunnen bereiken (studie van het D.A.K.: Deutsche
Angestellten-Krankekasse, mei 2012 Hamburg). Verdere 44% zijn niet zeker of ze zo lang nog zullen kunnen werken. Slechts 41% waren overtuigd om tot de pensioenleeftijd in dienst te blijven.
Bij bevraging van 1300 leraren tussen 24 en 65 jaar aan 29 scholen in 7 deelstaten, gaf 45% van de leraren
aan, dat ze na het werk zeer moeilijk nog konden loslaten. Tijdsdruk, te weinig rustperiode, grote prestatieverschillen bij leerlingen belasten de leerkrachten het meeste.
Zoals op de wereldconferentiedagen van New York werd medegedeeld door de V.N., zijn er wereldwijd 6,1
miljoen leraren te kort om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van een landelijk basisonderwijs
te bereiken in 2015.
(bericht uit het tijdschrift: M.P.K. mei 2012 dpa, AFP,KANN/ McK)

Wist je dat?… Canadeze onderzoekers na onderzoek van bijna 1 miljoen lagere schoolkinderen ontdekt
hebben dat bij ‘vroegingeschoolde kinderen’ heel dikwijls de diagnose van het concentratiedeficit-syndroom
A.D.H.D (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) wordt gesteld en deze kinderen er ook naar behandeld
worden?
Het, in verhouding met hun oudere klaskameraadjes, nog onrijpe en jonge gedrag bij deze groep kinderen,
wordt heel dikwijls foutief als “ziekelijk” geïnterpreteerd.
Het risico ‘voor foutieve diagnose’ en ‘foute behandeling’ is bijzonder hoog bij kinderen die kort vóór de
inscholingsdatum jarig zijn. Ze zijn de jongste en meest onrijpe kinderen in hun klas. (uit: “Canadien Medical Association Journal”)
De onderzoekers hadden lijsten van 937.943 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Ze onderzochten gedurende 11 jaren de gezondheid van de kinderen. De analyses bevestigden de gevreesde realiteit, dat kinderen
die zich wel binnen de normale spanbreedte van het ‘zich gedragen’ bevinden, toenemend met medicatie
worden behandeld (zegt Dr. Richard Morrow van de University of Britisch columbia in Vancouver). De
jongste kinderen in een klas worden heel dikwijls, omwille van hun ouderdomsgebonden nog jonge gedrag,
foutief verkeerd gediagnosticeerd.
De studie toont aan dat de A.D.H.D.-diagnoses bij deze kinderen met 39% zijn toegenomen en het geven van
medicatie zelfs met 48%. Door deze hoge cijfers waarschuwen de onderzoekers ervoor, om kinderen die
gewoon ‘jong’ zijn onnodig te belasten met potentiële beschadigingen en gevolgen op lange termijn van een
foutieve diagnose en de hiermee samenhangende medicatie.
De medicatie tegen A.D.H.D. zoals Methyldephinaat (Ritalin) kunnen zich negatief op de eetlust, de groei en
de slaap van het kind uitwerken. Bovendien gingen leraren en ouders zich anders verhouden tegenover die
kinderen met een diagnose van A.D.H.D. Dit kan op zijn beurt weer psychische gevolgen hebben voor het
kind, zoal o.a. een slecht zelfwaardegevoel.
Dit gold zowel voor meisjes als voor jongens, alhoewel jongens tot 3x toe meer met het concentratiedeficitsyndroom worden gediagnosticeerd en hiervoor behandeld worden. Waarom jongen meer getroffen worden,
heeft men in de wetenschap nog niet uitgeklaard. Vermoedelijk komt dit door het zich anders veruitwendigen
van het ziektebeeld, naargelang het geslacht: jongens met A.D.H.D. of A.D.H.S. worden dikwijls hyperactief
en hebben een opvallend impulsief gedrag. Meisjes met deze concentratiestoornis tonen dit vaker door verdroomd en ongeconcentreerd te zijn – en wordt hierdoor misschien zelden herkend?
‘Deze studie werpt verdere vragen op voor artsen, leraren en ouders; wij moeten ons bevragen wat er moet
veranderen?’ (psychiater Jane Garland – University of Britisch Columbia).
We moeten in de toekomst meer op de relatieve leeftijd van het kind achten en ook het kind zijn gedrag buiten de school beterkennen en bij onze inscholingstest incalculeren.
(actuele informatie uit: tijdschrift Medizisch-Pädagische Konferenz mai 2012 )
Wist je dat?... dat onderzoeken aan de Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH)
Aachen gezondheidsbedreigende stoffen ontdekt hebben in de modedrank Bubble Tea . Deze stoffen wor-
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den verhogen het kankerrisico of lokken allergieën uit. De hogeschool werd gevraagd door het gezondheidsministerie om alle verdere informatie ter beschikking te stellen.
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/51373?s=chemiker+finden+krebserregende+stoffe+in+bubble+tea
Wist je dat?... men in Steinerscholen al lang probeert zo veel mogelijk plastic te weren en met na-

tuurlijke materialen te werken? Zo meldt het VTM Journaal. Naar aanleiding van de resultaten van
de VUB studie naar aanwezigheid van toxische stoffen in de lucht van kleuterklassen, ging een
filmploeg van VTM een kijkje nemen in de steinerschool van Leuven. “In de steinerschool in
Wijgmaal geven ze het goede voorbeeld”, zo klinkt het. Je kan het journaal herbekijken op de site
van de federatie van Steinerscholen in België. Een studie van de VUB toont voor het eerst aan dat
er in de lucht van de Vlaamse kleuterklassen schadelijke, hormoonverstorende stoffen aanwezig
zijn. In lokalen met veel meubels en speelgoed uit plastic, zou de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen twintig keer hoger liggen dan in klassen met vooral houten meubilair. Deze conclusies staan te lezen in een online artikel van De Standaard van 27 november 2012. Een bijdrage rond
dit thema was ook te horen in het actualiteitsprogramma ‘De Ochtend’ op Radio 1. Links voor
teksten en radio te vinden op www.steinerscholen.be
Wist je dat?... kinderen zelf ‘koorts’ maken om te genezen? Het probeert hiermee zelf een ziekte te overwinnen. Soms kan het, in één enkel geval, nodig zijn om er een arts bij te halen. Heel vaak de koorts meten is
minder belangrijk dan een zorgvuldige waarneming van de gehele gezondheidstoestand van het kind. In ieder
geval is een koortsmakend kind een uitdaging voor de begeleider, om er met vertrouwen, aandacht , toewijding voor het kind te zijn!
De vereniging van antroposofische artsen Duitsland heeft een zeer goede folder uitgegeven om de angst die
ouders kunnen hebben rond het krijgen van koorts bij hun kindje, weg te nemen en hen bij het hebben van
koorts te begeleiden vanuit inzicht.
Zie voor de folder van behandeling en begeleiding van koorts bij het kind op deze link:
http://www.gaed.de/fileadmin/gaad/PDF/Aktuelles/Merkblätter/Merkblatt-Fieber-im-Kindesalter.pdf

Folders bestellen bij www.gaed.de

Wist je dat?...voor een behandeling van middenoorontsteking zonder antibiotica een raadgever is
gemaakt: „Das Kindergesundheitsbuch. Kinderkrankheiten ganzheitlich vorbeugen und heilen“, Jan Vagedes und Georg Soldner. GU-Verlag
http://www.gu.de/buecher/partnerschaft-familie/kinderkrankheiten/5923-das-kinder-gesundheitsbuch/

Wist je dat?... “het gehele organisme van het kind een afbeelding wordt van datgene wat het kind
in zijn omgeving ziet, hoort, voelt…?” Rudolf Steiner
Voor het kind van 0 tot 7 jaar geldt de pedagogische regel, dat het in die mate zijn geest, ziel maar
ook zijn lichaam - tot in de meest fijne fysieke vormen, tot diep in de chemische stoffen, tot in de
bouw van zijn fysieke organen maar ook tot in de functies van zijn fysieke innerlijke organen vormt en ontwikkelt aan de wijze waarop wij als volwassene onszelf in zijn omgeving gedragen en
verhouden. Het innerlijke lichaam van het kleine kind vibreert zeer fijn mee met ieder gebaar, iedere toon die wij maken, ieder gevoel, iedere gedachte, iedere intentie die wij hebben.
Zo bouwt het kind zichzelf op aan ons voorbeeld, tot in het fysieke lichaam met zijn innerlijke organen. Als we het kind goed en liefdevol waarnemen openbaart zich voor ons, bijvoorbeeld in de
wijze waarop het stapt, in de wijze waarop het de handjes houdt en beweegt, in de wijze waarop het
articuleert, in de wijze waarop het zijn opgaven aanvat enz. hoe en wat dit kind heeft mogen nabootsen. Er is dus fysieke lichaamsvorming en opbouw door nabootsing. In o.a. de kindertekeningen van het kleine kind tussen twee en zeven jaar zien we fysiek-etherische weergaven van deze
lichaamsopbouw. Zijn deze tekeningen stromend of eerder gestokt en verkrampt, lichtdoorlatend of
wordt het licht er eerder in geschuwd, worden ze kleurig na het derde levensjaar of blijven zielenkleuren achterwege, zijn er veel plastische krachten in en zijn ze levenskrachtig of eerder zwak en
sterk lineair, is er structuur of eerder veel chaos, tekent het kind zijn eigen fysiek-etherisch vorm14

motieven of dringen zich andere beelden op van buitenaf (disharmonieën, angsten, onverwerkte
indrukken en/of mediabeelden,…) aan zijn ziel?

‘Ik – mijn beentjes, mijn armpjes, mijn neusje, mijn oogjes, mijn mondje, mijn kaken,.” Freya, eind juni 2012 – 3 jaar.
Voor het eerst sluit zich de kromme tot ‘cirkel’ en verschijnen er op hun beurt ook afgesloten kromme vormen in de
eerste gesloten cirkel – zwevend, tastend, éénkleurig, zoekend, licht aanduidend – zeer groot hoofd, nog geen romp.

‘Ik teken een Arthurtje’ Freya eind juni 2012 – 3 jaar
(Ze zag hoe Arthur (1 jaar) leerde staan). Zacht, éénkleurig, losse lijnen, eerste beeldvoorstelling van het
eigen lichaamsschema, tastend, zwevend, licht – toch
al sterker aardegericht - hoofd, romp, ledematen.

‘ Ik sta op de aarde.’ Sophia 5 jaar
Vaste grond aan de voet, concentrische stevig gesloten cirkels, zielsvolle inkleuring, ruimtelijke voorstelling,
stevig pigment, huis boom, mens in
contact met lichtwereld.
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Sophia 5 jaar ‘vormen (vierhoeken en driehoeken) openen zich - er straalt licht binnen – zintuigen nemen dit
waar - alles is doorzield.

Wanja, 6 jaar ‘ik kan koordje springen’ - getekend vanuit de ik-beleving – het in evenwicht zijn in het centrale
punt dank zij de kracht van oprichting, armen en benen spelen een grote rol.
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Wist je dat? ‘De Connected Baby’ een film is van Jonathan Robertson en Suzanne Zeedyk,
in eerste instantie gefinancierd door de British Psychological Society . Het toont aan hoe
baby’s reeds aangeboren emotionele verbondenheid met andere mensen hebben. De film ging
in première in het Dundee Contemporary Arts Center op 25 juli 2011 en werd geprojecteerd
als onderdeel van het Schotse Geestelijke Gezondheids Kunst- en Filmfestival in oktober
2011. Hij werd in november 2011 in New York gespeeld in het nieuwe Museum van het
moederschap en in december 2011 in Albuquerque, New Mexico .
Na de inleiding wordt de film verdeeld in vijf 'dansen', zoals de "dans van de luier" of de
"dans van de spiegel". Elke ‘dans’ analyseert een specifieke interactie tussen de baby en een
andere persoon en toont ons hoe de baby communicatiestrategieën ontwikkelt met de hersenen. Ze voelen de lichamelijke ritmes en vocale tonen en bewegingen feilloos aan, wat hen
meer communicatief maakt dan dat we ons ooit realiseerden. We zien hoe synapsen in de
hersenen worden aangelegd bij het soort antwoorden en reacties die ze krijgen van de andere
mensen.“Willen we een liefdevolle en menselijke wereld uitbouwen, zullen we meer attentie
moeten geven aan de manier waarop we in relatie treden met jonge kinderen. Onze hersenen
zijn een levend organisme. Ik denk dat je kan zeggen dat wetenschap ons helpt om te begrijpen dat: ‘de manier waarop we kinderen liefhebben, het verschil zal maken’!” Dr. Suzanne Zeedyk

http://www.theconnectedbaby.org/dvd/ by Dr Suzanne Zeedyk and Jonathan Robertson

Publicaties bij vzw Saluto-Genese: zie www.salutogenese.be
(volledige lijst op website iseven in voorbereiding)

Publicaties die bij VITAéSANA te verkrijgen zijn
De brochures kosten € 4,00 ( verzendingskosten inbegrepen) per stuk, de dubbelnummers € 6,50 (verzendingskosten inbegrepen) per stuk.
Deze publicaties worden, na betaling van het verschuldigde bedrag op bankrekening: 5230400258-14 t.n.v. Vereniging Antroposofische Gezondheidszorg met vermelding van titel(s),
verzonden aan uw adres. U kan ze ook ‘als geschenk’ laten sturen aan een door U opgegeven
adres. Bestellen per e-mail kan ook via vag.assa@skynet.be Na ontvangst van betaling wordt alles
toegestuurd.
Bij betaling van het lidgeld van VitaéSana - VAG mag je een gratis gezichtspuntje uitkiezen, vermeld het nummer bij ‘mededeling’ op je overschrijving.
GEZICHTSPUNTEN
nr. 1- Antroposofische geneeskunst (Nico Francken)
nr. 2- Nervositeit (Jaap van de Weg)
nr. 4- Allergie (Otto Wolf)
nr. 5- Mens en werk (A.H.Bos)
nr. 6- Euritmietherapie (Roel Munniks)
nr. 7- Depressie (A.J.Welman)
nr. 8- Koorts (Peter Staal)
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nr. 9- Verslaving (Jac Hielema & Jelle van der Meulen)
nr. 10- Aids en het ik (Arie Bos)
nr. 11- Ziek-zijn, beter worden. Hyperventilatie en hoge bloeddruk
(Aart v.d.Stel)
nr. 12- Antroposofische geneesmiddelen (Huib de Ruiter)
nr. 13- Tijd en ritme (Walther Bühler&A.Schütze)
nr. 14- Vermoeidheid (Paul Meuwese)
nr. 15- Mens en voeding (Machteld Huber)
nr. 16- Biografie en ziekte (Jan Saal)
nr. 17- Grenzen aan de automatisering (Paulus Morssink)
nr. 18- Seksualiteit (dubbelnummer) (Manfred van Doorn)
nr. 19- Verplegen vanuit antroposofisch perspectief (Patricia Wessels)
nr. 20- Gids voor ziektepreventie en zelfmedicatie
(dubbelnummer P.Meuwese)
nr. 21- Spreken en spreektherapie (Xandor KoesenYork)
nr. 22- (Anti)conceptie (Luc Vandecasteele)
nr. 23- Antroposofische fysiotherapie (Marie-J.Gijsberts, Bert
v.d.Hart, Jos Hendriksma, Frank Sloot)
nr. 24- Omgaan met angst (Jeanne Dictus)
nr. 25- Orgaandonatie (Madeleen Winkler&Roel den Dulk)
nr. 26- Levensvragen. Een vraagbaak bij biografisch zelfonderzoek
(dubbelnummer Roel den Dulk)
nr. 27- Stervensbegeleiding. Hulp bij sterven (dubbel René Zeylmans)
nr. 28- Heilpedagogie (Michel Gastkemper)
nr. 29- Kunstzinnige therapie (Jan Saal)
nr. 30- Burn-out (Jaap v.d.Weg)
nr. 31- Praktische oefeningen voor een innerlijke ontwikkeling
(dubbelnummer Roel den Dulk)
nr. 32- Vrouwenzaken (Johanna Priester)
nr. 33- Salutogenese, oerbronnen van gezondheid
(Michaëla Glöckler)
nr. 34- Genezende klanken en vormen - Chirofonetiek (Alfred Baur)
nr. 35- RSI Kop en staart van de muisarm - (Josée Hendriksma)
nr. 36- Sociale gezondheidszorg in levensloop en gemeenschapsvorming (Jan saal)
nr. 37- Slapen en slaapproblemen (diverse auteurs)
nr. 38- Het wezen van kunstlicht (Wilfried Nauta)
nr. 39- Psychosociale hulpverlening (Jeanne Dictus)
nr. 40- Zingeving in de laatste levensfasen (Jan Saal)
nr. 41- Slapen en waken (Joop van Dam)
nr. 42- Inenten (Marleen Winkler en Pieter Meester)
nr. 43- Gezond op reis (Mieke Linders)
ANDERE PUBLICATIES
-Kanker en Iscador. Gratis
-In doeken gewikkeld het kindeke – Ervaring met het inbakeren baby € 4,00 (verzendingskosten inbegrepen)
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Boekbespreking

Digitale Demenz: Wie wir uns und unsere
Kinder um den Verstand bringen
Manfred Spitzer

Exzessive Computernutzung bei Kindern
kann zu Kontrollverlust, sozialem Abstieg
und Depressionen führen, sagt Der Hirnforscher Manfred Spitzer
Dit boek geeft duidelijke informatie om de
zoektocht als opvoeder in een digitaal tijdperk
te ondersteunen en een eigen keuze te maken.
Het boek eindigt met aanbevelingen wat te
doen om gezond te blijven naast alle media
die er ook zijn: eet gezond, beweeg dagelijks
een half uur, zorg dat je niet alleen in en met
je hoofd werkt, doe concentratieoefeningen,
help anderen, luister tijdens het werken op
bijvoorbeeld de computer naar muziek, zing,
zingen maakt gezond, lach, lach jezelf gezond,vereenvoudig je leven, het live contact
met een medemens doet ertoe, ga de natuur in,
mijd digitale media,…

Manfred spitzer schreef vele boeken over de ontwikkeling van de hersenen.

Hij is vooral geïnteresseerd in het hersenonderzoek in het kader van het leren. In 2005 schreef hij:
“ Vorsicht Bildschirm – Elektronische Medien, Gehirnentwicklung, Gesundheit un Gesellschaft.”
Zijn jongste boek behandelt de samenhang tussen het gebruik van de elektronische media en de
hersenontwikkeling bij het leren. In de bestsellerslijst van zakelijke boeken stond zijn boek op 27
augustus 2012 op de eerste plaats in ‘Der Spiegel’. Spitzer geeft in dat boek niet alleen de actuele stand
van het hersenonderzoek, maar stelt ook kritische vragen aan de politiek die verantwoordelijk is voor
de opvoeding, aan de lobbyisten van de elektronische industrie en aan allen die met opvoeding te
maken hebben. Tevens toont hij de schadelijke invloed aan van de omgang en het gebruik van digitale
media voor kinderen en jeugdigen. Hij ondersteunt zijn stelling zowel met eigen, nationale als met
internationale onderzoeksresultaten. Tot slot geeft hij aanbevelingen en hoopt dat men uit de studies de
juiste conclusies trekt en dat ze aanleiding geven om de omgang met de media om te denken en zo
verdere, zware schade die kinderen en jeugdigen, maar ook volwassenen ondervinden, af te wenden.
“Digitale media brengen op lange termijn niet alleen schade toe aan het fysieke lichaam en aan het sociale
vermogen, maar brengen vooral schade toe aan de geest. Moest de mens alleen nog maar googelen, surfen,
chatten en posten sluiten we veel geestelijke arbeid uit. Geheugen en concentratievermogen geven we voor
een heel groot deel af aan de machine. Bij kinderen en jeugdigen wordt door de beeldschermmedia de
leercapaciteit drastisch verminderd en de oppervlakkigheid wordt aangeleerd. Vooral de jongeren worden
steeds meer verslaafd aan computerspelletjes. De sociale online-netwerken lokken hen met virtuele vriendschappen maar zij hebben een negatieve invloed op het reële sociale leven en bevorderen depressies.”
(uittreksel flap van het boek ‘Digitale Demenz’)

Prof. dr. Manfred Spitzer studeerde geneeskunde, psychologie en filosofie. Tweemaal was hij gastprofessor aan de universiteit in Harvard. Momenteel leidt hij de psychiatrische universiteitskliniek en het
transfercentrum voor neurologische wetenschappen en leren in Ulm.
Om een ruimer idee te geven van de inhoud van het boek volgt hier een uittreksel (p14/15) uit het
boek in vrije vertaling.
“Om de vraag wat het internet en de nieuwe digitale media met ons doen te kunnen beantwoorden, zijn
er niet alleen maar ervaringsberichten en empirische studies uit het onderzoek van de werking van de
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media. Ook het onderzoek naar de functie en de werking van onze hersenen kan tot de formulering van
een antwoord bijdragen. Op gelijkaardige wijze als waarop de biochemie onze blik scherpt voor
stofwisselingsziekten, geeft het hersenonderzoek inzicht in het mechanisme van leren, geheugenopbouw, opmerkzaamheid en verschaft het een beter zicht op de schade die digitale media kunnen
veroorzaken:
het behoort tot de belangrijkste inzichten op het gebied van de neurobiologie dat de hersenen zich
permanent veranderen door het gebruik. Waarnemen, denken, beleven, voelen, handelen, ze laten allen
zogenaamde geheugensporen achter. Waren dit tot in de tachtigerjaren van de vorige eeuw nog hypothetische vormen, dan kan men ze nu zichtbaar maken, fotograferen en zelfs filmen. Men kan zien hoe
de synapsen zich bij leerprocessen veranderen. Ook de grootte en de activiteit van hele gebieden van de
hersenen laten zich door middel van beeldprojecterende procédés zichtbaar maken en zo kan je de
neurale effecten van leerprocessen (evenals hun storingen) aantonen.
Manfred Spitzer confronteert de lezer met de werking en met de invloeden van het mediale gebruik en
tevens met de massieve ontwikkelingsbeschadiging die vooral onze kleine kinderen (bijvoorbeeld: de
I Phone voor baby’s van 6 maanden! van Fisher-Price – de ‘Laugh & Learn Apptivity Monkey’ ) maar ook de
jeugdigen oplopen.
(uit M.P.K.winter 2012 vertaling: Rik Fagard)

IASWECE stuurde ons onderstaand artikel toe. Het geeft een goede
inkijk in de wijze waarop de technologische industrie met het kind en
zijn nieuwe speelgoed omgaat en over de toekomst denkt. (bewerking en
vertaling Rik Fagard)

Waar ‘Apps’ kinderspeelgoed worden.
“Where Apps Become Child’s Play”

New York times 12 07 12

Foto’s: Doug Benz for The New York Times
Deborah Weber neemt Henry Watroba waar, 9 maanden oud, ze probeert de ‘Laugh & Learn
Apptivity Monkey’ uit, en gebruikt de iPhone in zijn buik.
NICOLE LAPORTE
Published: July 7, 2012
Een iPad die ook dienst doet als een tandenbijter? Ja, zo een product bestaat. Het heet FisherPrice Laugh & Learn Apptivity Case (ook verkrijgbaar voor iPods and iPhones) en kost $35.
In een Fisher-Price laboratorium, observeren werknemers spelende kinderen, om op ideeën te
komen voor concepten voor nieuwe producten— met inbegrip van speelgoed dat apps op iPads
and iPhones neemt.
Kathleen Kremer werkt met Genevieve Fisher, leeftijd 3 jaar.
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Het is bekend dat kinderen vlug zijn bij het aanleren van het gebruik van technologie. Maar reeds
op 6 maanden oud? Hoe is de idee ontstaan om een speelgoed te maken dat zijn gebruiker toelaat
op de fel gekleurde handvaten te bijten en op het beschermde scherm te zeveren, terwijl het ook
gebruikt kan worden om te tellen en te zingen.
Bij Fisher-Price zijn zulke producten het resultaat van een proces dat bekend staat als ‘spelunking’ (speleologie), wat in zijn literaire betekenis neerkomt op ‘grotten exploreren’. Maar in het
domein van het ontwerpen van speelgoed, verwijst het naar de eenvoudige handeling van kijken
naar spelende kinderen.
Eenzelfde proces vindt ook op andere bedrijven plaats zoals bij Leap Frog, maker van de LeapPad, een touchscreen-tablet voor kinderen vanaf 3 jaar; en bij Hasbro en Crayola die een partnerschap zijn aangegaan met digitale bedrijven om ‘apps’ te maken voor zeer jonge kinderen.
Bij Fisher-Price: “We brengen baby’s met hun moeder in het lab en kijken toe hoe ze aan het
spelen gaan met de verschillende soorten applicaties, met de verschillende types van producten”,
zegt Deborah Weber, de senior manager van het babyonderzoek.
“Het is haar werk, vertelde ze, “om inzicht in de leeftijden en stadia van de baby’s te krijgen wat ze wel en wat ze niet kunnen doen en wat hun interesses zijn. Ook moet ze de groeiende
behoeften van de gezinnen van vandaag proberen op te sporen."
Spelunking bestaat al sinds het Fisher-Price Play Lab, in 1961 werd opgericht, hetzelfde jaar als
waarin de legosteentjes uit Denemarken hun Amerikaans debuut maakten. Vroegere stond het
lab vol met speelgoed zoals een googly-ogende roterende telefoon, bekend als de ‘Chattertelefoon’, en de ‘Corn Popper’, een soort mini loterijmachine op wielen.
Tegenwoordig lijkt het lab, dat gelegen is aan het Fisher-Price hoofdkantoor in East Aurora,
New York, meer op een ‘Apple’-winkel. Maar in plaats van volwassenen en tieners zijn er
baby’s die staren op computerschermen en ouders en peuters wandelen voorbij iPads.
De instelling is vergelijkbaar met het Kid LeapFrog's Lab in Emeryville, Californië, waar
digitale apparaten en applicaties getest worden zowel door kinderen die beiden hebben, als door
kinderen die niet regelmatig blootgesteld zijn aan computers.
"Twee jaar geleden was het moeilijk om kinderen te vinden die een iPhone of een iPad in huis
hadden en gebruikten", zegt Alissa McLean, die bij LeapFrog’s onderzoekt hoe kinderen omgaan
met online-inhoud en computers.
"Nu is het helemaal niet moeilijk."
"We spreken hier over de eerste generatie ‘digital natives’", zegt Jason Root, officer bij de
Ruckus Media Group. Samen met bedrijven als Hasbro creëren zij verhalenboek-apps.
"Nu hebben we een generatie van pasgeborenen die gespeend gaan zijn op touch-apparaten."
Mevrouw Weber bij Fisher-Price, zei:
"We zien 6 maanden oude kinderen slaan naar het scherm, 9 maanden oude kinderen vegen, en
12 maanden oude kinderen wijzen voorwerpen aan die te zien zijn." Opmerkingen als deze
worden doorgegeven aan speelgoedproducenten en industrieële ontwerpers, wat dan resulteert in
producten zoals de iPhone-hoes en de Laugh & Learn Apptivity Monkey, die in augustus
uitkomt. De Apptivity Monkey zou kunnen doorgaan voor een knuffel, als hij niet zou beschikken over een dikke kunststof iPhone-huisje in zijn buik en de voorkant niet zou gemaakt zijn uit
doorzichtig plastic. Er kan een iPhone in geplaatst worden waarop een kind apps kan spelen,
hetzij door te drukken op de iPhone of direct op de poten die interageren met een locatie van
letters van het alfabet en van liedjes-apps.
De aap is groot en zacht genoeg, zodat de hij zelfs zwarevalpartijen kan doorstaan, beweert
Fisher-Price. Maar de iPhone is niet in de prijs inbegrepen. Wordt het dan geen te duur speelgoed? Misschien niet! Toen Kathleen Kremer, een andere Spelunker die in het bedrijf senior
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manager is van “user experience”, observeerde hoe kinderen in de voorschoolse leeftijd speelden
met de 'iPhones en iPods van hun ouders, struikelden ze over de "pass-back factor."
“Mensen zijn nu toe aan hun tweede generatie iPad of iPhone, en meestal geven ze het oude
toestel dan aan hun kind, zodat de kinderen in feite eigenaar van deze apparaten worden”, zei ze.
Ze heeft ook dagboeken en plakboeken bestudeerd, waarin de ouders het gedrag van hun kinderen documenteerden. De “pass-back factor” wordt nu zo aangepast dat alle generaties hem
kunnen bedienen.
Innovaties als deze stimuleren de digitale speelgoedtrend, vindt Lisa Harnisch ‘senior vice
president en general merchandising manager bij Toys "R" Us’.
Vorig jaar, zei ze, begon de ontwikkeling van apps en app-gerelateerde producten voor kinderen
echt toe te nemen en te exploderen. “Inderdaad, in het afgelopen jaar zijn er bijna drie miljoen
downloads van de Lach Fisher-Price's & Learn apps verkocht”. LeapFrog verwacht dat ze aan
het jaareinde tot en met 325 apps op de online App Center zullen hebben, dat is dubbel zoveel als
eind 2011.
Niet iedereen ziet dit als een rechtvaardiging om kinderen met computers te laten spelen.
"Kinderen leren het best van echte mensen en het spelen met echt speelgoed", aldus dr. Ari
Brown, een kinderarts in Austin, Texas, en de auteur van "Baby 411." "Ze leren hoe te communiceren, hoe een relatie aan te gaan met anderen en hoe problemen kunnen opgelost worden met
behulp van hun vijf zintuigen. Hoewel de technologie een virtuele manier kan aanbieden om een
aantal van deze vaardigheden te leren, zullen ze nooit de plaats kunnen innemen van de interactie
met mensen of van het manipuleren van speelgoed met de handen."
Maar… in ieder geval is het zeker niet te laat om een 18-maander nog de geneugten te laten
ontdekken van hoe je Netflix moet stoppen, hoe je een film selecteert of een tv-programma
bekijkt of hoe je een favoriete scène terugspoelt en afspeelt . Mevrouw Kremer ontdekte de
mogelijkheden hiertoe in haar veldonderzoek.
“Het was prettig om te merken hoe zij al deze verschillende stappen konden bemeesteren op hun
18 maanden,” zei ze van de ‘tech-savy-peuter”. “De motivatie was er.”

Aanbevolen literatuur
Sprüche und Lautspiele für Kinder: een
weekkalender met oefeningen en raadgevingen voor spraakvorming, geïllustreerd door
Christiane Lesch Christa Slezak-Schindler
Marie Steiner Verlag
978-3-9813255-3-9
34,00 €
Sprüche und Lautspiele für Kinder
Gelezen door Christa Slezak-Schindler
Marie Steiner Verlag
CD - 30 Minuten
ISBN 978-3-9813255-1-5
12,00 €
http://shop.kooperative.de
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Het boek ‘Kinderharfe spielen’ geeft aansporing en
uitleg over het gebruik van de kinderharp, bijvoorbeeld
als muzikale begeleiding bij verhalen en sprookjes of
als muzikale afstemming bij het naar bed gaan. Speltechniek, het stemmen en plaatsen van de snaren worden stap voor stap uitgelegd. Muzikale voorkennis is
niet nodig. Een boek voor ouders en opvoeders die met
kleine kinderen willen musiceren
60 blz € 18
te bestellen bij www.livipur.de

Entscheidende Kinderjahre
Een handboek voor de opvoeding van 0 tot 7 jaar.
Ontwikkeling verstaan, stimuleren van de zintuigen,
dagritme en ritme in de activiteiten, vrij spel, dat zijn
belangrijke elementen van een moderne opvoeding.
Christiane geeft vele tips en raadgevingen voor vele
verschillende situaties met kleine kinderen, met voorbeelden vanuit de realiteit, praktisch en alomvattend.
De eerste zeven jaren
zijn de belangrijkste tijd in het leven van een mens.
Nooit meer wordt er nog zo intensief geleerd als in
deze tijd. We komen dichter bij het wezen van het kind
als we alle schatten die het ons aanreikt met bewondering achten: zijn oprechte interesse, zijn natuurlijke
drang om het onbekende te leren kennen en het nieuwe
uit te proberen, zijn grote vermogen om te leren, de lust
om vanuit de eigen aandrang handelend te zijn. Het
kind neemt wat het beleeft en voelt en wat om zich
heen gebeurt, diep in zich op. Diegene die de gezichtspunten over de ontwikkeling van het kleine kind voor
zich heeft, kan de dag kindgericht inrichten en in
vreugde opvoeden. Christiane Kutik geeft hiervoor
onmisbare hulp en zeer vele praktische voorbeelden.
De kinderen hebben zich aan ons overgegeven in vertrouwen – zij geven ons hun onvoorwaardelijk vertrouwen. Laat hieruit de moed putten en sterken wij
ons op de weg van de opvoeding van het kleine kind.
De weg moet ‘gegaan’ worden – het boek begeleidt ons
hierin. (Christiane Kutik)

Raffaels Sixtinische Madonna - Eine Vision im
Dialog
von Harald Schwaetzer, Stefan Hasler und Elena Filippi im Aschendorff Verlag
Dit boek opent voor de lezer een kunsttheoretische,
filosofische en theologische kijk op Raffaëls Sixtijnse
Madonna , die vanuit het beeld zelf en zijn ontstaansgeschiedenis is afgeleid. De Renaissancehumanist en
zijn voorlopers aan weerszijde van de Alpen bieden de
basis voor een fenomenologische en zeer duidende
bespreking van het werk.
19,80
€
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*

Een Lichtbrengende Kersttijd en
Gezegende Dertien Heilige Nachten
voor u allen!

*

voor het bestuur van Saluto-Genese vzw www.salutogenese.be

Fra Fillippo ‘De engel van de verkondiging van de geboorte aan Maria’
24

Isis-Sophia
*
“Als de kennis van ’t verstand te kort schiet
Richt het oor dan tot de stem der stilte.
Zij zegt wat er in de hoogste hemel
Is besloten, want zij is de Sophia.
Zwijgend antwoordt zij
Aan wie weten en horen wil.”
Uit “Kitesj en de Russische Graallegenden.ISBN 9065564411 (1988Uitg. De Ster – Breda)

Heilige Sophia – Sint Sophia-kathedraal – Kiev
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De geboorte van het Christuskind - Sint Sophia-kathedraal – Kiev (11de eeuw)
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*
‘Sophia’ - Sophia Kathedraal – Novgorod (de oudste Russische kathedraal)
*

*

*

*

*

*

*
*

*

* *

*

Een Zalig Kerstfeest en een
Gelukkig Nieuw Jaar 2013!

Vzw Saluto-Genese
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