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“He, ik schommel in mijn schaduw!” Odeke 3 jaar. (winter 2013 )…..

.

.

.

.
.

.

.

.

.

..

.

..

Kind,
Gouden kind Diamanten-vriend!
Geboren ben je met je Kronoskroon.
Uit jouw liefde leeft in mij het Woordbegin.
Schepping en Leven,
een aaneengesloten kring,
liefdevol geven - genezing.
Geboorte van de liefdevolle
ver-antwoord-ing.
vrijdag, 6 augustus ‘04
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LIDMAATSCHAP 2014!
15 euro
Zo u zich lid maakte, onze hartelijke
DANK hiervoor!
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. Zo u zich lid
wil maken:
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: 523-0456682-81

Samen vogelbolletjes maken met zaadjes en met vet,
liedjes zingen voor Koning Winter, Moeder Maria,
Vrouwtje Dooi. Staf brengt de witte ijsbeer terug naar
zijn hol.

Redactieadres:
Houwaartsebaan, 55
B – 3220 - Holsbeek
Aanvraag Nieuwsbrief: salutogenese@skynet.be

Een verfrissend nieuw jaar 2014 en
nieuwe energie voor dromen –
voor onze leden, vrienden en opvoeders
van het kleine kind!
Vzw Saluto-Genese
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Kalender.

Wieze-Marie ° mei 2010

Nationaal: cursussen van vzw Saluto-Genese www.salutogenese.be
Voor wie nog wil inschrijven….?!

Kijk op onze website voor détails

www.salutogenese.be
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 Cursussen van de Federatie Steinerscholen:
Vormingsaanbod Steinerpedagogie zie www.steinerscholen.be
‘Constitutiebeelden als karakterisering.’
De constitutiebeelden vormen een concrete insteek van waaruit we als leraar onze
waarneming van kinderen kunnen verdiepen. In 3 zaterdagvoormiddagen gaan we in
op de verschillende constitutiebeelden zoals R. Steiner ze beschreven heeft. Het betreft een typering van het kind vanuit polaire karakteristieken en vanuit verschillende
niveaus. Hoe verbindt het kind zich vanuit zijn denken, voelen en handelen met de
wereld? Welke kenmerken kunnen we waarnemen, lichamelijk en psychisch? Hoe
kunnen we naar het kind kijken en het begeleiden in zijn ontwikkeling?
Begeleiding: Luc Vandecasteele (arts) Erna Kint (euritmiste)
Data/uur: zaterdag 15/3, 22/3 en 29/3/’14 van 9.00u - 12.30u
Plaats: Vrije R. Steinerschool Vlaanderen, Kasteellaan 54, 9000 Gent Prijs: € 100
Alle info: www.steinerscholen.be Inschrijven met vermelding van: constitutie
‘Kleuterleraar in gesprek: communiceren kan je leren.’
Hoe treed je als kleuterleraar in relatie met ouders?
Rosalind Veltman biedt een praktijkgerichte training aan met theorie als onderbouwing van de ervaringsmomenten.
Begeleiding: Rosalind Veltman
Data/uur: zaterdag 26/4, 10/5 en 17/5/’14 van 9.00u-12.30u
Plaats:MSV De Es,Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem
Prijs: € 140
Alle info: www.steinerscholen.be Inschrijven met vermelding van: communiceren
Steinerschool Gent in beeld (gevonden op de website van de Federatie van Steinerscholen.)

Kijkje nemen in de middelbare Steinerschool? Deze toffe reportage zet de kwaliteiten van de
Middelbare Steinerschool Gent in de kijker!
30.01.2014

Internationaal:
INTERNATIONAL CONFERENCE AT THE GOETHEANUM, DORNACH, SWITZERLAND
31 maart – 3 april 2015 !
“TRANSITIONS IN CHILDHOOD FROM BIRTH TO 14 YEARS: SIGNIFICANCE, CHALLENGES
AND CONSEQUENCES.”
Lees de aankondiging:
htps://origin.library.constantcontact.com/doc204/1103422986922/doc/ddOJ2mrvygPRUe26.pdf

Nordic Conference Kulturhuset i Ytterjärna – Sweden 4 – 6 april 2014
“What are the core values in childhood that provide a healthy.”
Programma:
htps://origin.library.constantcontact.com/doc204/1103422986922/doc/zc1I2ej2uJ3Vws5Z.pdf
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HET VRIJE, INSPIRATIEVOLLE SPEL!

Vzw saluto-Genese

In de “universele rechten van het kind” - in het handvest van de Verenigde Naties, dat door de
meeste landen ondertekend (ook België) - is ‘het kunnen en mogen spelen en daardoor leren’ vastgelegd als een recht voor ieder klein kind.
Doch... de werkelijkheid is ánders!
Er is geen tijd meer om kinderlijk (gelijk een kind) te mogen spelen: vrij, verbonden, verdroomd,
zingend, lachend en huilend, experimenterend en..... langzaam, traag, onkundig, oefenend. Het kind
wordt uit zijn spel gehaald of veelvuldig gestoord en met onze haast en bezitsdrang geconfronteerd.
De situatie van de kinderen in de huidige wereld is een beeld voor ons materialistische denken. Want
wat is het ‘vrije spel’? Het vrije spel is een overgangsgebeuren, een drempelgebeuren, een privilege
in het tijdloze, een verbond en dialoog met een niet zichtbare, geestelijke wereld. Het kind dat vanuit het eigen authentieke individuele eigen MOTIEF speelt, vanuit de eigen hogere inspiratie, in een
‘verbond’ met zijn alter-ego, vrij in zijn ademen, vrij in zijn handelen, vrij in zijn fantasievolle voorstellingsvermogen, verbindt zich in dit spelen – op ernstige wijze – met zijn hogere ‘IK’ – zijn Geestwezen - zijn engel.
Rudolf Steiner zegt met aandrang hoe belangrijk het is, het kleine kind bij dit SPELEN niet te storen.
We staan hier voor een dagelijkse uitdaging. Hoe creëren we een omhullende, beschermde, rustige,
gezonde plaats – hoe creëren we tijd waarin het kleine kind dit kosmische spel mag spelen?
Het kind dat vrij en ongestoord heeft mogen spelen incarneert beter in het lichaam. Het eigen motief
(dus de motivatie) wordt steeds duidelijker en ook het moed en kracht vatten voor het leven lukt van
hieruit beter. Het kind wil LEVEN! En niet voorbereid worden op het leven!
Wat wij hen dagelijks voorleven met onze handelingen, onze daden, onze bewegingen, onze gevoelens, onze gedachten, ons gebed en onze meditaties, zijn dan geen ‘voordoen’ maar worden nabootsingswaardige leefgebaren, die ze als onze liefde ‘tot hen’ ervaren. Het spelende kind wordt door zijn
‘IK’ bewogen en bootst ons innerlijk en uiterlijk bewegend na. Enthousiasme, motivatie en vuurgloed
(opwarming) worden ervaren als een opstap naar een ik-gestuurd leven.
Het kind wil niet voorbereid worden óp het leven.

Het kind wil LEVEN.
En dat doet hij al spelend en slapend.
DE TIJD DRINGT!

“Gsm’s, televisies en computers, video’s maken ons leven schijnbaar communicatiever. Niettegenstaande het feit dat we steeds bereikbaar zijn en op de hoogte zijn – of misschien juist
daardoor – is er een steeds meer toenemend relatieverlies waar te nemen. Relatieverzorging is nu juist de centrale basisbehoefte voor het gedijen, het zich welbevinden en het zich
gezond kunnen ontwikkelen van het kleine kind.” Dr. Maria Luisa Nüesch van het ‘Verein
Spielraum-Lebensraum e.V.’ te Zwitserland.
Ze pleit voor een zeer zorgzame omgang - in achtzaamheid en opmerkzaamheid – met deze
energieverslindenden technologieën als men kleine kinderen opvoedt en begeleidt.
<http://www.erziehungskunst.de/typo3temp/pics/4697b81aa3.jpg>
De meeste straling wordt door het hoofd opgenomen. Dit is bij het kleine kind in verhouding
met dat van een volwassene veel groter.
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EEN NIEUWE OMGEVING VOOR HET KIND!
Het moet mogelijk zijn dat wij als volwassenen een nieuwe omgeving voor dit spelende kind kunnen
inrichten, die de nodige omhulling en bescherming aanreikt voor deze nog kwetsbare, tere, kleine
zuigelingen, kruipertjes en stappers. Kinderen onder de drie jaar hebben heel veel buitenlucht en
frisse lucht nodig, de stilte, de natuur met zijn vier rijken, zijn vier windstreken, zijn vier krachten, de
stenen-, planten-, dieren- en mensenwereld, hierbij natuurlijkheid, ritme, rust, regelmaat, religie,
liefde, geborgenheid, gezondheid, vrome eerlijkheid en vormkrachtige fantasie, bewegingsvrijheid en
avontuurlijke exploratiekansen, eenvoudig, natuurlijk en terughoudend speelmateriaal, stille lichaamsverzorging en veel véél véééél waarachtigheid en slaap!!!
Een nieuwe soort crèches zijn nodig, kleinschalig, in kleine families en progressieve leeftijdsgroepjes,
met een vertrouwenspersoon die in rust en kalmte, in een zinvol handelen en met een ongedeelde
aandacht, het kleine kind gezond kan houden of zo nodig helend en harmoniserend kan handelen. Er
zal ook heel hard moeten samengewerkt worden met therapeuten, osteopathen, masseurs, artsen
en psychologen in helpende liefde en verstandhouding voor het kind en de familie, willen we oplossingen vinden voor deze grote noden. Vele opvoeders vragen om opleiding, we zullen nieuwe opleidingsvormen nodig hebben. Eerst de ruimten inrichten, de tijd ‘vrijwaren’, de nodige
omhullingsorganen scheppen, en daarna pas de kinderen opnemen. Pas vanaf het ogenblik dat we
kinderen opnemen, kunnen we in gesprek komen en ideeën uitwisselen met de ouders, grootouders... zo kunnen er concrete maatschappelijke veranderingen van dit dagonthaal uitgaan. Een
nieuwe zintuigleer, een nieuwe voedingsleer (zonder greep in de microgolfoven, in het vriesvak, in de
industriële voeding,…) en een nieuwe kledingsleer die ademende warmte en omhulling schenken,
een nieuwe geneeskunde met natuurlijke gezondheidsproducten en medicatie, een nieuwe pedalogie en pedagogie, een nieuw mensbeeld zijn ons door Rudolf Steiner gebracht. Een nieuwe visie op
de embryologie brengt ons dichter bij het kosmische wezen van het kind.
Is het het kleine kind dat ons nieuwe levensnoodzakelijke inzichten zal geven voor deze nieuwe conglomeraties?
NIEUWE SAMENLEVINGSVORMEN VAN ONGESTOORDHEID VOOR HET KIND ZIJN NODIG.
Ongestoordheid is nodig opdat het kleine kind ‘de spiegeling’ van zijn vóórgeboortelijke besluit en
zijn eeuwige wezen tot uitdrukking , tot bevestiging, tot manifestatie zou kunnen brengen. Het is
hierbij niet onze opgave deze ‘spiegeling’ te gaan manipuleren of te veranderen, maar uit respect
voor het voorgeboortelijke besluit van ieder kind laten we het op zijn eigen wijze, tijd en ritme volledig zelfstandig en uit eigen kracht vanuit het ‘gezonde’ (eerst maar) liggen op de rug, via het grijpen,
rollen, tijgeren, sluipen, kruipen, in de oprichting komen. In onze liefdevolle aandacht en interesse
voor het diepe wezen van dit kind kan het geestelijke het lichaam ‘aangrijpen’ en het volledig doordringen. De roterende, astrale stroom - die zich op de stroom van de ademhaling en van het bloed
beweegt - en de geestelijke lichtstroom van het ‘IK’, raken en doordringen elkaar. Een kind dat zich
zelf heeft leren oprichten, draagt een veel sterker coherentiegevoel met zich mee en staat veel
steviger en evenwichtiger in zijn eigen standpunt dan een kind dat steeds rechtop werd gezet in een
(steun-)stoeltje. Als we als opvoeder steeds kijken naar wat het kind al kán, dan werkt deze positiviteit door in de nacht op het kind. Bij iedere kindincarnatie, incarneert zich Goddelijk Licht en Christuskracht. Dit toelaten gebeurt in respectvolle, vrome stilte en terughouding.

Moge we de fantasie en praktische oplossingen vinden om deze gezondmakende ‘kindertuinen, boerderijen, leefplaatsen’ met veel voorspoed en zegen te
gaan ontwikkelen en moge het de kleine kinderen hun ‘gouden vleugels’ weer
teruggeven.
We bevinden ons nu in de ochtendschemering ervan.
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Diep vervuld spelen.

Haus Nökken (Denemarken – Helle Heckmann (2 laatste
foto’s)
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Onze baby’s in het storingsveld van de GSM, TV en
computer, WLAN.
Dr. Maria Luisa Nüesch, September 2010
(vertaling van tekst en brochure: Annelies Sysmans voor Saluto-Genese vzw www.salutogenese.be )

Brochure (D): “Babys im Störfeld von Handy, TV und Computer, Wlan.
Die Wirkung auf Baby’s und auf die Mutter-Kind-Beziehung. Meinungen von Fachleuten.”

De meeste straling wordt door het hoofd opgenomen. Dit is bij
het kleine kind in verhouding met dat van een volwassene veel groter.

Zullen we onze gewoonten in het gebruik van onze Gsm, televisietoestel en computer
omwille van de aanwezigheid van onze baby en het kleine kind, omstellen?
Dr. Maria Luisa Nüesch van het ‘Verein Spielraum-Lebensraum e.V.’ te Zwitserland pleit voor
een zeer zorgzame omgang - in achtzaamheid en opmerkzaamheid – met deze energieverslindenden technologieën als men kleine kinderen opvoedt en begeleidt.
<http://www.erziehungskunst.de/typo3temp/pics/4697b81aa3.jpg>
De meeste straling wordt door het hoofd opgenomen. Dit is bij het kleine kind in verhouding
met dat van een volwassene veel groter.
Gsm’s, televisies en computers maken ons leven schijnbaar communicatiever. Niettegenstaande het feit dat we steeds bereikbaar zijn – of misschien juist daardoor – is er een steeds
meer toenemend relatieverlies waar te nemen. Relatieverzorging is nu juist de centrale basisbehoefte voor het gedijen, het zich welbevinden en het zich gezond kunnen ontwikkelen
van het kleine kind.
Baby’s zijn immers anders!
Baby’s beleven zichzelf nog helemaal niet ‘afgesnoerd’ van hun omgeving. Zij zijn nog één
met hun omgeving. Hun gehele lichaam is een hooggevoelig zintuigorgaan. Iedere cel neemt
waar, ook die van de innerlijk, diep liggende organen. Baby’s zijn empathisch en uitermate
sociaal. Baby’s kunnen hun waarnemingen niet bewust verwerken, maar zijn er open en
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onbeschermd aan overgeleverd. Hun enige anker, hun enige zekerheid, is het emotionele
contact met de huidnabije vertrouwenspersoon en de liefdevolle vertrouwenspersonen die
naast hen staan.
Als we de behoeften van baby’s leren lezen, leiden ze ons naar een nieuwe waarneming
van de wereld.

Hoe ziet onze wereld eruit vanuit de blik van het (Christus-)Kind?
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Hun levensgrote verlangen naar zinvolle gebaren, rust, herhaling, herkenning, verdieping,
grijpbaar begrijpen, verkennen, exploreren, zelfwerkzaamheid, beleven van avontuur en
zelfervaren en hun verlangen naar eenvoud en waarachtigheid kan ook bij de ouders van het
kleine kind een nieuwe levenskwaliteit doen ontstaan.
Om echter vandaag GSM’s, televisies, laptops, computers, ook draadloze verbindingen,
i-pads,… in de aanwezigheid van kinderen te vermijden en het gebruik ervan achterwege te
laten, is er naast heel veel liefde en respect ook een verdiept weten en kennen nodig van
hun uitwerking op het kind.
De nieuwste inzichten op het gebied van relatieonderzoek bij kleine kinderen tonen aan,
dat de gevolgen zeer ingrijpend zijn, vooral als deze verstoringen in de eerste levensjaren
van het kind voorkomen.

Rust na de geboorte.
Vakkundigen raden ouders dringend af om zich tijdens en ook na de geboorte van hun kind
te laten afleiden door Televisie, GSM, PC,…. Er zijn kraamafdelingen die GSM- en Televisievrije kamers inrichten om de nodige rust voor baby’s en moeders te kunnen vrijwaren. De
neurobioloog Gerald Hüther zegt hierover: “Alles wat een moeder afleidt om zich tot haar
kind te richten in de eerste dagen is als gif voor de zich ontwikkelende hersenen van het kind
en gif voor de zich ontwikkelende relatie tussen haar en haar kind. De vertrouwensvolle relatie vol toewijding en empathie vormt de basis voor de gehele verdere gezonde ontwikkeling
van de boreling. Als deze betrokkenheid tot en deze relatie met elkaar niet gelukt, blijft het
kind angstig achter en heeft het grote problemen om zekerheid te voelen in deze nieuwe
wereld en omgeving. Het verliest zijn openheid, levensvreugde, leervreugde en levensvertrouwen. Het twijfelt aan alles en blijft rusteloos achter. Dat is het ergste wat een kind na de
geboorte kan overkomen.”

Empathie voor de lichaamstaal van je baby.
Moeders die veel naar televisie kijken kunnen de mimiek van hun zuigeling niet meer verstaan. Een televisie die opstaat trekt de blikken van de aanwezigen onwillekeurig en volledig
naar zich toe. Ook moeten de baby’s hierbij de hoge ongefilterde bijtonen (15625 Hz) over
zich heen laten gaan. Het flitsende licht stoort – zo toonden studies aan – ook slapende kinderen. De straling van het televisietoestel veroorzaakt een zintuiglijke overbelasting die de
stressspiegel verhoogt. Ook verzwakt de televisie de waarneming voor al het levendige zoals
het longitudinale onderzoek van Heinz Buddemeier van de universiteit van Bremen aangetoond heeft.
Beiträge für eine bewußte Lebensführung in Gesundheit und Krankheit: Das Hören : Tor zu Seele und
Geist um uns ; mit einem Blick auf die technischen Medien / Heinz Buddemeier

Doch op het waarnemen van al het levendige is men aangewezen om de zo belangrijke zachte en intieme signalen van de zuigeling te kunnen herkennen en te leren spiegelen.
Is het daarom dat er zo’n groot toenemend aantal moeders is die het moeilijk hebben om de
mimiek en de lichaamstaal van hun jonge baby nog te kunnen ‘lezen’?
De gevolgen zijn een diepe onzekerheid, ja, zelfs een diepe angst het kind niet te kunnen
verstaan. De baby sluit zich meer en meer af om te overleven als hij zich niet waargenomen
voelt. Hoe vroeger zulk een toestand wordt opgemerkt, om zo werkzamer is de geboden
‘eerste emotionele hulp’, een crisisinterventie, die een gestoorde moeder-kind-relatie weer
tot leven en in harmonie kan brengen.
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Ook het vele kijken, telefoneren en berichten verzenden op de GSM is niet zonder relatieverlies en belemmert een ongestoorde verbondenheid met je kind.
De ontwikkeling van de technologie gaat zo razendsnel, dat wij jaar na jaar worden geconfronteerd met nieuwe verschijnselen. Uit een studie in Londen bleek dat ongeveer een kwart
van de 1466 bevraagde voltijdse moeders meer tijd op het Internet (Facebook, Twitter, aankopen op eBay) doorbrengen dan ze voor hun kinderen besteden.
Velen van hen surfen meer dan vijf uur per dag.

Ieder kind vraagt een relatie in ongestoordheid en diepe verbondenheid.
Hierbij worden de bekende symptomen van het ‘zich onttrekken’ zichtbaar: zweetuitbarstingen, prikkelbaarheid, realiteitsverlies, isolatie. Een extreme situatie werd ons uit Suwon bericht, een vooroord van Seoul. Hier stierf een zuigeling van drie maanden door
ondervoeding omdat de ouders zich liever om hun “AVATAR-kind” bekommerden. Ze waren
bezeten van een spel, “Prius” genaamd, waarin ze een virtueel kind “Anima” genaamd, opvoedden. Na twaalf uren internetcafé kwam het werkloze paar naar huis en vond het eigen
kind dood.
Met de snelle verspreiding van iPhones en iPads wordt het verslavingsgedrag van jongeren
alsmaar groter. 32% van de bezitters van deze technologieën geven al aan, angst voor afhankelijkheid en verslaving te hebben. Voor 42% zou het ontberen van deze apparaten
een tragedie betekenen.
We moeten er rekening mee houden dat het aantal jonge ouders dat, door de inwerking
van verschillende nieuwe technologieën, een problematische relatie met hun kind opbouwen, in de toekomst nog sterk zal toenemen.
(onderzoek van GFK (“Gesellschaft für Konsumforschung” sinds 1934- expertisiebureau) te
Nederland : ‘Het toegenomen gebruik van tablets en smartphones heeft ervoor gezorgd dat
veel Nederlanders drie of meer apparaten in hun bezit hebben. Het gaat om ruim de helft
(56 procent) van de bevolking. In 2011 was dat nog slechts een kwart.
15 procent van de mensen heeft slechts één apparaat in het bezit. Het aandeel phablets
(combinatie tussen smartphone en tablet) is in Nederland nog vrij beperkt.’
e tirannie
Een onderzoek in Duitsland komt tot de bevinding: “Moeders spreken gemiddeld al langer in
hun Handy dan tot hun kinderen.”
Kinderen kunnen de innerlijke afwezigheid van hun ouders die veel telefoneren niet vatten,
niet navoelen en niet begrijpen. Ze kunnen er niets mee aan. Ze voelen zich aan hun lot
overgelaten.
Kinderen die een moeilijke geboorte hebben gehad zijn hierbij het meest in gevaar.




Het helpt om thuis telefoontijden in te voeren, bijvoorbeeld als de kinderen slapen.
Ook een antwoordapparaat kan hier hulp bieden om de dag meer stressvrij te laten
verlopen.
Vooral de tijd waarop je je kindje borstvoeding geeft moet beschermd worden. Bij
het zelf voeden is de volle toewending en toewijding tot het kind van het allergroot-
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ste belang. Het innerlijk present en aanwezig zijn van de moeder staat in deze voedingstijden van de eerste levensmaanden centraal.
Ook bij het verzorgen - bij het wikkelen, verluieren, een badje geven, het wassen,
het afdrogen, het aankleden, het wiegen, bij het neuriën en zingen op schoot of op
de arm, het naar bed brengen van het kindje - ontstaat een innerlijke kwaliteit, als je
je bewust het kind toewendt. De honger naar betrokkenheid en relatie van de baby
wordt door de aard van toewijding en door het diep innerlijk contact bij het geven
van de borstvoeding en bij het verzorgen, gestild.
Kies een kinderwagen met blikcontact waarbij het kindje naar jou is gekeerd en
zet je Handy uit bij het wandelen.
Neem zelf de tijd om met je kindje wat te lachen, te praten, te gekscheren en plezier te hebben – of gewoon diep de blikken te kruisen - om zich beschermd en ‘gezien’ te voelen. Dit geeft je kindje zelfzekerheid en vertrouwen. De mimiek van
moeders aangezicht en gezichtsuitdrukkingen zijn als een landschap vol zielekwaliteiten voor het kleine kind.
Zorg er reeds van vóór de geboorte voor dat je echte volwassen gesprekspartners
en een ondersteunend net om je heen hebt. Innerlijke eenzaamheid kan nóch door
een GSM, nóch door chatten gecompenseerd worden.

Hoe straling van de mobiele telefoon werkt.





GSM’s en draadloze huistelefoons zijn ongelooflijk praktisch, maar ze hebben nevenwerkingen.
Deze zijn om zo ingrijpender, hoe jonger de mens is. Het organisme van het kind is veel
meer doorlaatbaar en gevoeliger dan dat van een volwassene.
De meeste straling wordt door het hoofd opgenomen. Dit is bij het kleine kind in vergelijking met dat van de volwassene, veel groter.
Twintig seconden Handy-telefoontijd zijn voldoende om het bloedbeeld te veranderen en
rode bloedlichaampjes te laten verklompen.

(www.diagnose-funk.org).
De Salford-studie beschrijft potentiële hersenbeschadigingen door de opening van de bloedhersenbarrière. Salford houdt vroege dementie en Alzheimer voor mogelijk. De studie over
het mobiele telefoongebruik van het Zwitserse staatsambt 2007 stelt hoofdpijn bij kinderen
vast.
 Er zijn veranderingen in het verloop van de hersenstromingen in het EEG op te merken.
 Het mobiele telefoneren van de moeders beïnvloedt de hartactiviteit van de ongeborene.
 Bijzonder voor jonge ouders is het aan te raden om het draadloos telefoneren te
vermijden.

www.spielraum-lebensraum.ch
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Geneeskundige aanbevelingen om de stralenbelasting in de buurt van kinderen
te beperken.
 GSM’s slechts in noodgevallenen kort gebruiken!
 GSM’s in de regel helemaal uitzetten, daar ze anders voortdurend de
Literatuur:
dichtstbijzijnde
Neugeborene
unter dem zendmast
Einfluss vonaanvonken.
TV und Handy – die Wirkung auf Babys und auf die

GSM
nooit
in
het
kinderbed
(kinderwagen,
autostoel,…)
‘parkeren’.
Mutter-Kind-Beziehung. Mit Beiträgen von
Gerald Hüther,
Manfred Spitzer,
Thomas Harms,
 Diederichs,
Zo mogelijk
buiten,
bijJirina
goede
verbinding
telefoneren.
HoeHübner,
dikker Uwe
de muPaula
Franz
Renggli,
Prekop,
Heinz Buddemeier,
Edwin
Buerren,
hoe
meer
energie
nodig
is.
mann u.a. ISBN 978-3-033-01425-1
 GSM niet in de auto gebruiken en volledig uitgeschakeld laten.
 Best een draadtelefoon gebruiken i.p.v. draadloos. Gezondheidsbeschadingen door DECT- telefoon (met basisstation) zijn mogelijk nog groter
dan bij de GSM.
 W-Lan/Bluetooth niet gebruiken, door kabelverbinding vervangen.
 Babyfoon: geen met DECT standaard en op meer dan 2 meter afstand
van het bed plaatsen. Een apparaat zonder reikwijdte gebruiken.

Brochure kan besteld worden bij:
E-Mail: imba-spielimpuls@gmx.de Info-Faltblätter zur Broschüre in diversen Sprachen gratis.
Boek bestellen:

Die Gefährdung und Schädigung von Kindern durch Mobilfunk – Ärztliche Beobachtung –
wissenschaftliche Erkenntnis – gesellschaftliche Erfahrung. € 6
ISBN 978-3-9812598-0-3

E-Mail: bestellung@buergerwelle.de
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Ouder en kind - een geboden kans.
Gezonde hechting.
door Annelies Sysmans

Hoe ik in mezelf gehecht ben, zo zal ik hechting kunnen bieden. Zo kan mijn kind
zich in zichzelf hechten en op zijn beurt hechting en relatie kunnen aanbieden en volhouden.

Rust om te spelen en te zorgen voor….

Beginnend met de conceptie onderkent Rudolf Steiner vier stadia in het leven van de mens, die spiegeling zijn van het voorgeboortelijke in het aardse bestaan. (2 februari 1915: ‘Het leven tussen geboorte en dood als spiegeling van het leven tussen de dood en een nieuwe geboorte.’ Hij beschrijft
hier hoe de spirituele ervaringen tijdens de afdaling zijn ingebed in de geestelijke kosmos. In zijn
beschrijving van hun spiegelingen richt Steiner vooral onze aandacht op de betrokkenheid van de op
aarde levenden, bij dit gehele proces van de indaling van ieder kind.
 Bij de conceptie geldt dit natuurlijk voor het ouderpaar en hun wederzijdse verbinding.
 Bij de daaropvolgende stadia geldt dit de stemming, de innerlijke houding van diegenen die
het kind omringen.
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 Bij de laatste fase beschrijft hij het eerste pedagogische beginsel: “Het is veel belangrijker
wat de opvoeder als mens vertegenwoordigt, wat hij ‘IS’, dan alle wetenswaardigheden die
hij te berde kan brengen.”
Rudolf Steiner beschrijft in deze voordracht ook het probleem van de vrijheid en van de biografisch
vrije situatie, die de mens moet verwerven om zelfstandig en uit eigen kracht in het leven te kunnen
staan. Coherent zijn, intrinsiek zijn, resiliënt zijn, zichzelf in de hand kunnen nemen, zelfregulatie
ontdekken, …
Iedere opvoeding is alzo zelfopvoeding.
1. Het kleine kind leert ons actief te worden in het leggen van een warme relatie en het voelen van een diepe en waarachtige betrokkenheid.
Reeds van in de eerste levensmaanden, ja vanaf de eerste levensuren, gaat het kleine kind een verbond met ons aan. Iedere jonge ouder kan ervaren hoe nieuwe emoties, gewaarwordingen, vaardigheden en gedachten in hem ontstaan bij de geboorte van hun kind. Het kind confronteert ons
liefdevol, zacht maar soms ook dikwijls spiegelend, met de ‘allerheiligste’ plek in onszelf: ons antwoordgevende hart.
‘ Incarnatie’
Kind,
Spiegel van het Licht
Spiegelende spiegel
van je kringende werveling
kranselend in het voorgeborchte.
Speelse- vriend,
dansenkind,
kringel, kranselende zonnewind.
Dat jouw spiralende verhalenwind
in dansende ontwikkeling
‘ruste’ vindt.
Jij sterkt mijn hart.
vrijdag, 6 augustus ‘ 04

ONS HART - DE ZON.
Het hart is een stille plek, waar alles even ophoudt te bestaan, waar alles vanuit de stilstand tot een
omkering en vernieuwing komt.
‘In ons hart heeft een omstulping plaats die tot in de stroming en de kwaliteit van het bloed merkbaar is. Zo het bloed niet even zou blijven stilstaan, zou het de impuls van ons ‘geestelijke Ik’ niet
kunnen opnemen. Veel wijzer dan het mooiste ontwikkelde hersenorgaan is het hart. Zuurstofarm
bloed stroomt in de hartpunt naar binnen. Even houdt het ‘kloppen’ en het ‘stromen’ van het bloed
daar op. Het is daar, voor een fractie van een seconde, stil. Als het de mens lukt om dit uit te houden
en om dit stilte-ogenblik te leren waarnemen in zichzelf, ziet hij, hoe op dat ogenblik van de stilte,
zijn hogere ‘Ik’ indaalt in het bloed. Vanuit de periferie komt de stroming in het menselijke bloed.
Vanuit het eigen ‘Ik’, dat verbonden is met de het wezen van de Zon, komt deze stilstand in het
bloed. De bloedstroom keert zich dan om in het hart. Dit omgekeerde en zuurstofrijke bloed draagt
nu de aller-individueelste eigen ik-impuls van de mens. Het inspireert en voedt ons hele lichaam tot
in de uiterste topjes en leert ons ‘ge-ZON-d’ (naar het Zonnewezen) te handelen. Ons bloed kan een
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spiegeling worden van het Christusbloed, zoals het kind zijn bloed, in de embryonale fase, spiegelt
aan dat van zijn moeder. Aan de kwaliteit van het moederbloed, vormt het embryo de kwaliteit van
het eigen bloed.’
(samenvattend uit:’ Krankheit und Christus-Erkenntnis’ Peter Selg - Verlag am Goetheanum.)
“Die Bewegung von Erde und Sonne umeinander gleicht der eines pulsierenden Herzens. Die Mitte des Planetensystems
macht genauso Eurythmie wie unser Herz, das als inneres Sonnenorgan nur deswegen 24 Stunden am Tag tätig sein kann,
weil es – mit kleinen Pausen beim Ausweiten und Zusammenziehen – tanzt. Und die »untersonnigen« Planeten (Venus,
Merkur, Mond) kreisen zwischen Erde und Sonne, die »obersonnigen« (Mars, Jupiter, Saturn) zwischen Sonne und Fixsternwelt. So ist auch da ein Verhältnis zwischen einem »unteren« und einem »oberen« Menschen. Dazwischen vermittelt
das Herz: im Großen die Sonne, im Kleinen unser eigenes.”
Anton Kimpfler ( Redaktionsleiter der anthroposophischen Zeitschrift WEGE )

Iedere kleine baby maakt ons stil en bedachtzaam. In het ouderschap ligt een ongelooflijk grote kans
voor de herontdekking van het samenbrengen van de hogere, geestelijke oorden en de verborgen
oorden van ons diepe innerlijk.

«Glauben an einen Menschen ist Mitempfinden mit seinem höheren Selbst.» Albert Steffen
Het kind weet ons zó te ‘bevragen’ dat we zeer fijn opmerkzaam worden, zachter worden, meer luisterend worden, langzamer en rustiger en ook in staat worden gesteld om helemaal ‘stil’ te worden.
Uit deze stilte van het kind en van zijn natuur krijgen we de inspiratie hoe hem te omhullen, te dragen, te omarmen, hem op de juiste wijze te leren liefhebben en het juiste woord te spreken, eerlijk,
warm, beeldend en vertellend, waar en oprecht.
Liefhebben houdt in: de moed vinden om stil te blijven staan bij jezelf en bij de nood van de ander.
De vraag die het kleine kind ons schijnbaar stelt is eigenlijk in de eerste plaats geen vraag, maar een
geweldige en allesomvattende liefde die het óns schenkt. Een geschenk van zichzelf aan ons, wat ons
doet blozen. Ik zou bijna zeggen: het is een geschenk van hemelse liefde. De geestelijke wereld komt
tot ons in de ruimte waar we samen zijn met een klein kind.
Het kleine kind schenkt ons een eindeloze liefdesstroom, die voortdurend stroomt.
Het geeft ons zijn eerlijke, open en heldere blik.
Het geeft ons transparantie naar een wereld van goedheid en liefde.
Het geeft ons zijn waarheid en waarachtigheid!
Het geeft ons spiegelbeelden over onszelf en kansen om te groeien.
Het geeft ons begrip en eindeloos vertrouwen.
Het lijkt een verbond van liefde te zijn tussen moeder (vader, ouder,…) en kind; een afspraak uit een
‘hele’ wereld; een ingeschreven afspraak, een inwijding tot ‘ouder van…’ en ‘kind van…’ worden.
Dat wij het liefdes- en vertrouwensgeschenk van het kind ervaren en aanvoelen als een vraag die ons
wordt gesteld, is eigenlijk al ons antwoord van wederliefde. Een kind kan ervaren worden als een
bode uit de God-Vader-wereld, de wereld van het ‘Zijn’ en van ‘Kracht’.
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Dan stelt het kind ons de vraag:
“Weet jij wat ik écht nodig heb; weet jij écht welke nood ik heb; tracht jij waar te nemen welke nood
ik heb; heb je tijd en liefde om de nood die ik heb, te milderen?”
‘De vraag’
Lieve kleine kind,
Welke boodschap groeit onder je huid?
Welke vraag komt mee op je vleugelslag?
Vraag toch, vraag, en vraag mij uit.
Wil je horen, voelen, aanraken
wat je àl zag?
Je roept: draag me; je heft je armpjes omhoog,
Je mime en gebaren, verraden je authentieke bestaan.
Je klanken en kleuren zijn nog géén ‘Woord’’ dat loog,
Dring aan en leer me de weg van de ‘dia-Logos’ te gaan.
Dring aan, beweeg en begeef je virtuoos,
Want jij bent het die mij de Schepping vóórbouwt.
Speel en maak los, neem de baan die jij koos:
Een nieuwe menselijkheid scheppend, in Kroon-goud.
vrijdag, 6 augustus ‘04

Een warme levensstroom komt ons tegemoet vanuit het kind. Kinderen herinneren ons aan het Leven, aan de Oorsprong van alles, aan de Bron van Vreugde, aan een geestelijke Wereld, aan een
Gouden Hemel. Uit deze oorsprongszone leren wij hoe we ons kunnen bewegen, hoe te zingen, te
lachen, te praten en te vertellen, te achten en te waarderen, te fantaseren, te handelen en te denken.
2. Het kleine kind leert ons consequent te zijn, eerlijk en gezonde, duidelijke grenzen te stellen.
“Het kleine kind geeft mij sterke armen, zachte handen en toont mij de weg. Duidelijk, consequent
en begrenzend wil ik zijn, met zekerheid handelend vanuit inzicht, ruimtescheppend voor zijn fantasievolle en ongestoorde, door de geest geïnspireerde spel en bewegingen, opdat het zich zo in deze
veilige, geborgenheid moge ontplooien tot vrijheid. Vooral in de leeftijd van anderhalf tot drie jaar
kunnen kinderen zeer sterk hun willetje hebben. Maar, opdat ik wil proberen te geven wat het kind
écht nodig heeft (veilige hechting, diep, innige relatie, liefde, omhulling, verzorging, vrij spel, ongestoordheid, fantasie en ademende ruimte, stilte en vrolijkheid, humor, avontuur en belevingen, voldoende slaap en ook ruimte en tijd om ziek te mogen zijn en weer gezond te worden) geef ik zelden
datgene waar het zelf met woorden om vraagt. Kinderen in de trotsfase sterken en richten juist hun
eigen wil als wij hen hierin begrenzen, met duidelijkheid en consequentie.
3. Het kleine kind leert ons wat zich ontplooiende fantasiekrachten zijn.
Onszelf hierbij leren terughouden, niets te verstoren in zijn eerste beeldende denken , het kind niet
te verstoren in zijn spel en niets in zijn verbeelding vooraf vast te leggen, dat helpt de geboorte van
deze eerste fantasiekrachten. Telkens weer verassen ons die allerkleinsten hoe origineel en authentiek hun fantasiekrachten wel zijn.
Bij het aanreiken van een onderlegger voor het kookserviesje in de poppenhoek, zie ik hoe
een meisje van 2 ½ jaar het ‘rietmatje’ onder de kraan gaat houden, samenknijpt en er steevast mee op de hurken gaat om ‘de vloer te poetsen’!
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Een jongetje van twee jaar en half tilt na het zingen van de adventsliedjes de papieren adventskalender op (een vierkante lantaarn uit papier met al enkele deurtjes open) en zet hem
over het hoofd met de open raampjes op ooghoogte, hierbij opperend: ‘Ik ben een ridder.’
Dezelfde jongen ligt in zijn bedje en wordt toegedekt. Hij houdt zijn kleine knuffelpopje voor
zich en spreekt: “Popje zegt niets… (wacht en luistert), popje is nog klein… ze kan nog niet
zeggen. Popje, waar is mijn pappa en mama nu?... (wacht op antwoord)… Oh, ze is nog klein,
ze kan nie zeggen….”
(Deze kleine jongen is op dat ogenblik echt zelf wat verdrietig dat mama en papa er niet zijn
en vraagt emotionele steun bij zijn popje. Ik zeg hem dat mama en papa er zullen zijn na zijn
slaapje. Hij lacht en sluit zijn oogjes.)
De toegang tot een machtige onbevooroordeelde, scheppende en vormkrachtige etherwereld en tot
een zich bewegende beeldenwereld ligt aan de basis van deze originele en zich ontplooiende fantasie. Een deel van de etherkrachten kan bij een gezond kind reeds op jonge leeftijd vrijkomen van zijn
energieschenkende en vormende taken aan de opbouw van het fysieke lichaam. Ze staan dan al een
beetje ter beschikking van het beeldende fantaseren (een allereerste denkkracht). Met dit kleine kind
onder het 7de levensjaar echter al echt het ‘denken’ gaan oefenen, stimuleren en gaan uitlokken, zou
ten koste gaan van de gezondheid van het kind, daar we, door reeds te gaan ‘leren’ met dit kleine
kind, roofbouw zouden plegen op zijn etherkrachten. Gedurende de eerste zeven levensjaren (tot
aan het krijgen van de eerste eigen persoonlijkheidskiezen en de inzet van de tandenwisseling) bouwen deze etherkrachten maar eerst het eigen fysieke lichaam op ; alle organen en hun functies, alle
functies in het lichaam worden beter eerst volledig aangelegd en uitgerijpt.
4. Het kleine kind leert ons wat empathie is.
Aan het kind zelf ervaren we bijvoorbeeld hoe we hem het best inoliën, verwarmen, troosten en/of
ontspannen kunnen. De fijn gebarende boreling en het kleine fijngevoelige kind voeren ons tot een
hogere vorm van in relatie gaan met elkaar. Teer, met zachtheid en stil legt het kleine kindje contact
met ons en nodigt ons uit om hetzelfde met hem te doen. Een nieuwe vorm van elkaar ontmoeten
wordt door het hele kleine, nog onmondige kind aan ons voorgeleefd. Het voert ons naar een cultuur
van het sacrale en gewijde handelen.
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Kleine kinderen gebruiken hun handjes en ogen zó lief, zó respectvol, zó zacht, meevoelend en zó minnend.
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‘Zachte aanrakingen en eerbied voor al het spirituele in de eerste levensdagen, maanden en jaren
zijn zielenvoeding voor het kind en de ouders.’

Samen heerlijk pannenkoekjes eten voor het feest van ‘Maria Lichtmis’ 2 februari 2013
kinderonthaal ‘ Zonnespranke’ te Brugge;

Waldorfkleuterklas China 2013 bij de maaltijdspreuk vóór het eten.
(uit Nieuwbrief IASWECE december 2013)
- de groep heeft voldoende hechtingspersonen.
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Als ik zo terugblik na een dag, doorgebracht met deze kleine kinderen onder het derde levensjaar,
ben ik nog lang daarna ontroerd en aangegrepen door de liefdevolle, mooie gebaren en handelingen
die ik bij deze kleine kinderen mocht aanschouwen. De fijn geciseleerde wijze van het bewegen met
de vingertjes en handjes en van het aanraken en aanreiken, de gebarentaal van het gehele lichaam
en het contact nemen met elkaar is een ware leerschool voor mij. Hier enkele voorbeelden:
 Met haar twee kleine zachte handjes begroet Anaïda ( 2,10 j.) de kleine baby Jacoba ( 10 mdn.) . Ze
omvat liefdevol de zachtroze wangetjes, raakt even het hoofdje aan en streelt zachtjes rond het schedeltje. Dan gaat ze weer verder met haar spel. Zo meerdere malen, in en uit het spel.
 Terwijl ze zelf nog wankel in evenwicht staat op de schuine speelplank, strekt Rosanne (3 j.) haar kleine handje uit naar de kleine hand van Milo (1,10 j.). Zo houden ze elkaar stevig omkneld in evenwicht
op de wankele plank. Ze bekijken nu de wereld om zich heen ‘samen’ anders.
 Maartje (3j) aait zachtjes over het kleine deegvormpje dat ze maakte met het brooddeeg. Dit keer
geen poesje, geen muisje, geen pistoletje maar wel een echte kleine baby in zijn wiegje. Ze legt haar
vingertje op haar mondje en met drie vingertjes van de andere hand kriebelt ze zachtjes over haar slapende kindje. Het deeg ‘leeft’ onder haar aanrakende gebaartjes. Ze zucht.
 Kleine Marie steekt haar handjes en armpjes reikend uit. Ze maakt hierbij een sprekend gebaar met
haar hoofd alsof ze wil rusten. Als ik haar oppak en het warme dekentje over haar heen leg, legt ze
haar hoofdje neer op mijn schouder en slaapt. Dan komt ze weer even recht en lacht me diep en blij
tevreden aan.
 Hechting aan elkaar als tweeling: Martina Hügli ( euritmiste en cursusgever voor babymassage) schrijft
in haar artikel ‘De reddende omarming’ uit ‘Das Goetheanum 25 jan. ’08 het volgende:
“ Kyrie en Brielle Jackson kwamen in 1995 in Worcester (USA) op de wereld. De té vroeg geboren
tweeling lag eerst in aparte couveuses. De ene baby was zwakker dan de andere, en men dacht dat hij
het niet zou overleven. Een verpleegster zette, tegen alle regels van het ziekenhuis in, haar idee door
om de beide kinderen samen in de couveuse te laten leggen. Daarop sloeg de sterkste van beiden
meisjes, dadelijk een arm omheen haar zusje. In een korte tijd stabiliseerde zich de hartslag en de
warmtehuishouding van de kleinste baby. De beide baby’s overleefden en gedijden goed.
Ook een foto van een eeneiige tweeling hier te België (natuurlijke geboorte, voldragen zwangerschap).

Kyrie en Brielle Jackson °1995 Worchester.

“Samen!” Leon en Stef Sysmans °23 september 2011
(tweeling te België)
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Recepten
Dadel-amandeltaartje in een zon- of stervorm.

Dadel-amandeltaartje






200 g dadels
200 gr amandelen
100 gr honing
sinaasappelsap
2 stijfgeklopte eiwitten

3. Vorm een mooi, rond, vast
‘taartje’.
4. Heel even in de oven bakken.

1. Ontpit de dadels en snijd ze fijn,
hak de amandelen fijn en meng
de dadels en amandelen met het
sinaasappelsap.
2. Schep de stijfgeklopte eiwitten
er door.
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Glutenvrije brownies.
(koud bereid)
Recept brownies
(10 stuks)
Ingrediënten
100 gram walnoten
100 gram amandelen
300 gram dadels
60 gram cacaopoeder
snufje zout
eventueel wat koskosschilfers
Bereiding
Maal de walnoten fijn in een keukenmachine of met mortier en vijzel. Voeg hier
het cacaopoeder en het zout bij. De
dadels ontpitten en klein hakken. Meng
het mengsel met een spatel. Rasp de
amandelen fijn op de rasp (of in draaimolentje of keukenmachine), tot amandelmeel, enkele amandelen in grovere
stukjes..

Voeg dit meel en de stukjes bij het walnoten-dadelmengsel. Druk het mengsel
stevig aan in een taartvorm. Laat het
mengsel een uurtje in de koelkast en de
brownies zijn klaar! Je kan er ook bolletjes van maken en deze in kokosschilfers
rollen tot witte ‘sneeuwballetjes’

Wist je datjes?
Wist je dat?
“Wurzelkindern’ een Waldorf-natuurkleutertuin is te Riedenberg – Duitsland?

Gelukkig bij wind en weer.
De 19 ‘wortelkindertjes’ te Riedenberg (D) van de Rudolf Steinerkleuterschool spelen en
werken bij wind, zon, regen, ijs en sneeuw buiten aan hun ‘project’ in de vrije lucht. Ze leren
en spelen met hun opvoeders in het woud of op de weide. Hun basis hebben ze op de
Jeugdboerderij Riedenberg, waar ze warm kunnen zitten als het echt te erg vriest.
De natuur is direct beleefbaar?
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“Dit heeft zoveel voordelen. Kinderen leren alles kennen aan de ervaring. Een ijspegel, vorst,
water, aarde, vuur, zand, klei, leem, ijzer, hout, hoe alles ruikt, hoeveel het weegt, hoe het
klinkt, voelt, groeit, vergaat,… Alles wordt aan het eigen lichaam beleeft. We verzamelen
hout, oogsten rabarber, kneden een deeg, bakken een taart in de houtoven… Alle huidervaringen maken hem wijs voor het leven later. Dat de combinatie van water en bladeren een
zeker uitglij-gevaar in zich bergt, zullen ze zich later als autobestuurder goed herinneren.
Kinderen willen de wereld beleven. Ze willen IN-groeien in de wereld.
De ouders zelf zijn vertegenwoordigd in de Vereniging die de kleuterschool is en waarvoor
ieder zijn talenten inzet.” zegt Uta Schäfer (de kleuterleidster).
Bewegingsspelen zorgen ervoor dat de kleinsten het niet koud krijgen.
De kleuters in onze school zijn duidelijk minder ziek en verkouden. En als het echt niet gaat,
is er nog altijd de verwarmde bouwwagen. De kinderen ontwikkelen hun spraak en taal, het
sociale, het motorische, het cognitieve en geestelijke, alles zoals in een gewone kleuterklas
van de Steinerschool, maar dan buiten. Ze snijden in stokken, verzorgen plant en dier,…
“Het is de mooiste kleutertuin hier!”

http://www.wurzelkinder.info/

Wist je dat? Buntspecht.com prachtige houten wouddieren, dwergen, sprookjesfiguren,….maken?
http://www.buntspechte.com/index.php?id=168

Wist je dat? op 22 november 2013 de Vlaamse regering de aangekondigde nieuwe regelgeving
goedkeurde voor de kinderopvang van baby’s en peuters in België?

25

Deze regelgeving gaat in op 1 april 2014. Voortaan zal niemand nog kinderopvang kunnen organiseren zonder vergunning. Er blijven nog 2 soorten kinderopvang: 'gezinsopvang' (tot en met 8 kinderen,
max 4 mag ook )) en 'groepsopvang' (vanaf 9 kinderen). Een onthaalouder is vanaf dan ‘een kinderbegeleider gezinsopvang.’ Samenwerkende onthaalouders (het vroegere ‘met 2 onder één dak’), die
samen max 8 kinderen mogen opvangen, worden vanaf dan ook ‘kinderbegeleiders gezinsopvang’
genoemd. Het gemiddelde van vier kinderen blijft het streefdoel. De overheid vindt het belangrijk dat
elk kind voldoende aandacht krijgt en dat het aantal kinderen per kinderbegeleider begrensd wordt.
Vzw Saluto-Genese blijft werken aan een uitbreiding van kleinschalig kinderonthaal:
als gezinsopvang: met max. 4 kinderen (waarvan 1 à 2 baby)
als groepsopvang: met max 8 kinderen in één groep (waarvan dan slechts 2 kinderen de babyleeftijd hebben), max 9 à 10 kindjes als ze boven het eerste levensjaar zijn.
dit i.v.m. de grote behoefte aan diepe relatie, contact, rustige verzorging in aandacht en diepe verbondenheid, ritme en regelmaat met de mogelijkheid om zich innig te kunnen hechten met de nieuwe vertrouwenspersoon, maar ook met de grote behoefte aan ongestoord en hoog kwalitatief vrij en
fantasievol spel, wat ieder kind zo broodnodig heeft. Ongestoord fantasiespel, in een vrije bewegingscultuur, met veel buiten spelen, wandelend of werkend bij tuin-, dier- en verzorgwerk in en van
de natuur, is voor ieder kind zó belangrijk en deugddoend! Ook heeft het kleine kind veel tijd nodig
om nog te mogen dromen, te genieten van de tuin en alle weer, zich vrij te leren bewegen, zich te
leren uiten en te spreken, te zingen, … Stilte-ervaringen te mogen genieten, stil en rustig het slapen
te leren, het eten en verteren te leren, het spelen te leren, kleine gesprekjes te oefenen en verhalen
te mogen horen op schoot en dicht bij elkaar, dat vervult hen diep in hun ziel en bevordert de veilige
hechting in zichzelf, ook op psychisch en geestelijk-spiritueel vlak? Tijd om muziek te maken, samen
te zingen, sfeer op te bouwen en te genieten, de seizoenen en jaarfeesten te vieren, rituelen en
zinvolle handelingen uit te oefenen, … dat ALLES helpt het kind om ‘hecht mens te worden’.

Wist je dat?
recent nogal wat vragen werden gesteld in de media bij het gebruik van vochtige babydoekjes om
de billetjes van baby’s proper te maken en dat Landelijke Kinderopvang België hierop reageerde.
“Vochtige doekjes worden niet aanbevolen voor herhaaldelijk (dagelijks) gebruik. Ze bevatten
immers stoffen die allergieën en huidirritaties kunnen veroorzaken. Daarnaast zitten er ook bewaarmiddelen in. We lezen de volgende adviezen op de website van Kind en Gezin:
• Geef een baby regelmatig een propere luier. Je kan kiezen tussen wegwerpluiers en wasbare luiers.
Ververs de luier bij elke voeding - zowel overdag als ’s nachts - en zeker na iedere ontlasting.
• Maak de billetjes schoon met water en milde zeep. Droog de billetjes goed af, maar wrijf niet te
hard.
• Breng eventueel een beschermende crème aan.
• Gebruik alleen zeep bij zichtbaar vuil.
• Gebruik vochtige, niet geparfumeerde en alcoholvrije doekjes enkel als er geen water en zeep
voorhanden zijn, maar niet voor dagelijks gebruik.
• Luiercrème beschermt de huid tegen de schadelijke inwerking van urine, ontlasting en irriterende
stoffen.
Uit ‘DE LINK’ van landelijke kinderopvang België – winter 2014 (Monique Swinnen)

Wist je dat? nog meer voedend en beter positief ondersteunend voor de gezondheid van
het kind zijn huid en voor onze natuur de biologische luiers met bio-overbroekje zijn en voor
de verzorging van de billetjes de oliedoekjes met calendula-olie. En in geval van voorkeur
voor het gebruik van papieren luiers, is het het best de papieren bio-luier te gebruiken, alleen als de stoffen luiers nog niet droog zijn. http://www.doekjesenbroekjes.be/deluierbende-van-doekjes-en-broekjes (Vzw Saluto-Genese)
26

Wist je dat? er euritmiecursussen doorgaan te Tervuren (Brussel) voor kinderen en volwassenen?
Alle info aante vragen bij:
Marie-Françoise Monfort Mail : mfmonfort12@gmail.com Tel : 02/660 03 28 Gsm : 0474 41 62 71
Plaats: Salle Sainte Anne, 125, Chaussée de Tervuren, 1160-Auderghem,Bruxelles.
Wist je dat? mobieltjes en computers voor kinderen onder het tweede levensjaar hun gezonde,
bewegende speeltijd afnemen?
Daar mobiele telefoons en ‘tablets’ steeds eenvoudiger in gebruik worden, hebben kinderen onder
het tweede levensjaar steeds meer langere screentijden en dus minder speeltijden.
“In de laatste 2 jaar heeft hier een opmerkelijke ontwikkeling plaatsgevonden. 38% van de tweejarigen gebruiken mobiele elektronica zoals iPhones, tablets en elektronische schermen – dit is hetzelfde percentage als twee jaar geleden bij het onderzoek voor kinderen onder de 8 jaar.” En dit,
niettegenstaande de Amerikaanse Kinderartsenvereniging uitdrukkelijk had aanbevolen dat kinderen
onder het tweede levensjaar helemaal geen beeldschermen zullen gebruiken.
Hier leest U het artikel van de New York Times:
http://www.nytimes.com/2013/10/28/us/new-milestone-emerges-babys-first-iphoneapp.html?_r=1&
Wist je dat? de Rudolf Steinerpedagogie gezondheidsbevorderend is?
Eind september 2013 komt een gepubliceerde studie tot de volgende vaststelling: “Oud-leerlingen
van de Rudolf Steinerpedagogie klagen minder over ziektesymptomen dan anderen.”
Samenvatting van de studie:
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0073135
Wist je dat? de inzichten van de arts Emmi Pikler tot een liefdevolle, helende opvoeding hebben
geleid.
Zeer interessante boeken en dvd’s op http://pikler.nl/stichting/producten
Wist je dat? dit een interessante website is over intrinsiek zijn, zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid oefenen als kind. http://intrinsiek.nu/
Wist je dat? je bij ‘Matricaria’ cursussen vindt o.a. over: zwangerschap, geboorte en kraam-

tijd, een ritmische voetinwrijving, water en baden, de overgangsfase, ouder worden, de natuurlijke dood,… http://www.zorgvanwiegtotgraf.nl/index.html
Wist je dat? Het boek: Alone Together: Why We Expect More from Technology and
Less from Each Other by Sherry Turkle, founder and director of the MIT Initiative on
Technology and Self, and a licensed clinical psychologist is described bij ‘Newsweek.com’
as "a fascinating portrait of our changing relationship with technology."

www.youtube.com/watch?v=MtLVCpZIiNs TED-talk van Sherry Turkle 16:24 (Engels)
Wist je dat? Kinderonthaal ‘Toermalijn’ te Turnhout, in praktijk gebracht door Onthaalouder
Katrien Baaten als zelfstandighe onthaalouder. een nieuwe, mooie, inhoudelijk rijke en praktische website heeft voor de opvoeding van het kleine kind.
Katrien Baaten
Korte Veldstraat 55
2300 Turnhout
Tel. 014/82.85.61 http://www.kinderopvangtoermalijn.be/
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Aanbevolen literatuur
“De tuin helpt ons te begrijpen dat de
wereld goed is en dat het leven best
geleefd wordt in het NU voor een kind.”
Helle Heckmann.

Helle Heckmann – director van Nokken Waldorf
Kindergarten Copenhagen, internationaal consult
van ‘Waldorf Early Childhood’ programma’s en
schrijver voor WECE.

The Book "In The Garden - To play is to learn"
- Helle Heckmann
Boek te bestellen bij:
http://www.sophiainstitute.us/in-thegarden.html

Heft 17: Nokken- Ein Garten für Kinder im
Alter von ein bis sieben Jahren von Helle
Heckmann
14,50 € bestellen bij Internationele Vereinigung der Waldorfkindergarten de
htps://shop.waldorfkindergarten.de/de/H
eft-17:-Nokken-Ein-Garten-fuer-Kinder-imAlter-von-ein-bis-sieben-Jahren-von-HelleHeckmann.html
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Vaccinaties doorgeprikt
Cisca Buis, Noor Prent, Tineke Schaper
Meer informatie
€ 18,95 www.ankhhermes.nl

€ 9,90
Tineke Schaper
De verantwoordelijkheid voor het wel of niet
geven van vaccinaties ligt altijd bij de ouders
zelf.

Met het boek Vaccinaties doorgeprikt willen
de auteurs afrekenen met het idee dat een
kind alleen maar veilig kan opgroeien als het
voor 100% meedoet aan de vaccinaties, zoals
die worden aangeboden in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vanuit de overheid
wordt de illusie in stand gehouden dat het
hier om een verplichting gaat. Toch is deelname aan dit collectief aangeboden programma
een individuele beslissing en de verantwoordelijkheid van de ouders zelf. Om hierover een
weloverwogen beslissing te kunnen nemen
dienen ouders wel goed te worden voorgelicht, hetgeen de overheid nalaat. De auteurs
hebben een jarenlange kennis opgebouwd
over alles wat met vaccinaties te maken heeft
en bieden met dit boek achtergrondinformatie
en inzichten voor iedere ouder die zich over
dit onderwerp wil informeren teneinde een
verantwoorde en gezonde keuze te kunnen
maken. De waarheid over vaccinaties voor een
gezond nageslacht
Jonge ouders doen er alles aan om hun kindje
een zo goed mogelijke start te geven. Des te
opmerkelijker is het dat het na de geboorte de
gewoonste zaak van de wereld lijkt de baby
standaard te vaccineren met zeven injecties.
Het hoort immers en iedereen doet het toch?
Zo zijn kinderen met 14 maanden al belast
met maar liefst 32 lichaamsvreemde stoffen in
hun nog onrijpe immuunsysteem. Dit ankertje
bekijkt vaccinaties vanuit een breder perspectief en geeft mogelijkheden om er anders mee
om te gaan. De verantwoordelijkheid voor het
wel of niet geven van vaccinaties ligt altijd bij
de ouders zelf. Iedere ouder heeft recht op
informatie vanuit verschillende invalshoeken
over de voor- en nadelen van de vaccinstoffen
voor een zich ontwikkelend kind. Vaccineren.
Het kan ook anders!
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Improving the Quality of Childhood in Europe
2013,
Volume 4
by the European Council for Steiner Waldorf
Education

Published 2013 by:
European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE)
AISBL 898.707.869
194, Rue du Trône, 1050, Brussels, Belgium
ISBN: 978-1-900169-36-3

This publication consists of talks given by a
range of experts to the Working Group on the
Quality of Childhood (QoC) at the European
Parliament during 2011/2012.
Contributors include Michiel Matthes, Christopher Clouder, Dr Aric Sigman, Professor
Dominique Haumont, Professor Luc Zimmermann, Silke Mader, Maria Kaisa Aula, Dr.
Martine Delfos, Lea Pulkkinen, Jan van Gils &
Jesper Juul. Edited by Belinda Heys, Michiel
Matthes & Patrice Sullivan.

Flyer - Willkommen in der Waldorfkrippe
te bestellen bij: https://shop.waldorfkindergarten.de/de/FlyerWillkommen-in-der-Waldorfkrippe.html
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Ons Breiboek bevat alle informatie die elke
creatieveling nodig heeft. Van uitleg over
garen en naalden tot mooi afgewerkte kledingstukken en accessoires. Alle steken en
technieken worden duidelijk uitgelegd aan de
hand van stap-voor-stapfoto’s en symbolen.
Sjaals, mutsen, sokken, interieuraccessoires…
Dit boek bevat een schat aan informatie
en zeventig leuke breiwerkjes, zowel voor
beginners als voor gevorderden. Het basisboek dat je in huis moet hebben.
Ook te bestellen via
http://www.lenazasa.com/nu-te-koop-onsbreiboek-van-de-kvlv/

Michael Stellmann und Wolfgang Warner
Die ersten sieben Lebensjahre
Het kind vanaf de geboorte tot de schoolrijpheid – een medicinaal-pedagogische raadgever.
12,90 €

Herinneringen door Anna Samwebers genoteerd, schenken de lezer een blik op Rudolf
Steiner vanuit haar persoonlijke belevingen.
Wat ze ervaren heeft, verdicht zich tot feiten,
scenische beelden, die als fragment, een verrassende inkijk op Rudolf Steiner zijn persoonlijkheid bieden. Het is alsof men kleine bonte
glasschilfers mag aanschouwen die, in het licht
gekeerd, op bijzondere wijze op een ‘heelheid’
wijzen.
“Tevergeefs trachten we het karakter van een
mens te beschrijven, maar als men daartegenover zijn handelingen, zijn gestes, zijn
daden beschrijft, dan treedt ons een beeld van
het karakter naar voren.” J. W. von Goethe)

Erinnerungen an Rudolf Steiner und Marie
Steiner-von Sivers

Verlag am Goetheanum 7. Aufl. 2014 |
ISBN.978-3-7235-1495-5EUR 12,00 | CHF
16,00
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een film in 5 talen of zonder taal en met
tekstboekje. http://pikler.nl/
en nog meer dvd’s!
http://pikler.nl/stichting/producten
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Gevonden op site: http://intrinsiek.nu/
(visie van Montessori en Pikler tesamen)

Het kind centraal in de kinderopvang
Opvoeden vanuit respect en contact Manja
Haze ISBN: 9789088502880
Bewezen resultaten kinderdagverblijf
(Pikler/Montessori)
1. Er heerst heel veel rust in de
groep(en)
2. Er zijn weinig conflicten tussen
kinderen
3. Kinderen zijn erg zelfstandig
4. Kinderen zijn telkens uit zichzelf
actief bezig
5. Kinderen hebben veel zelfvertrouwen
6. Kinderen ontwikkelen zich motorisch stevig en in balans
7. Kinderen spelen lang en geconcentreerd met aangeboden materialen
8. Kinderen zijn talig sterk, maar kunnen ook dromen
9. Kinderen laten veel sociaal gedrag
zien
10. Kinderen huilen weinig
11. Kinderen eten en slapen goed

Voor leidsters geldt:
1. Leidsters benaderen en verzorgen
kinderen zeer respectvol
2. Leidsters ervaren weinig werkdruk
3. Leidsters verwoorden veel aan de
kinderen maar laten hen ook ongestoord en gerust
4. Leidsters nodigen kinderen uit tot
taal maar ook tot stilte bij het nabootsen
5. Leidsters hebben nauwelijks tot
geen conflicten met kinderen
6. Leidsters genieten (meer) van de
kinderen en van hun werk
7. Leidsters weten (door observatie) aan te sluiten bij de behoeften
van kind
8. Leidsters weten variatie aan te
brengen o.a. in hun aanbod van
speelmaterialen
9. Leidsters stralen rust uit en zijn
ontspannen tijdens hun werk
10. Leidsters zijn professioneel (in
houding en in kennis)
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Natuurtip: Het aftappen van een berkenboom.
Als de lente begint start de sapstroom in vele
bomen. De berk levert drinkbaar sap dat
vooral uit water en suikers bestaat. Het sap
bevat verder ook tannine, vitamine C en
etherische oliën. Berkensap is lekker om te
drinken. Een volwassen boom levert dagelijks
1 tot 1 1/2 liter berkensap.
De beste tijd om het berkensap af te tappen
is de vroege lente, deze kan je erkennen als
de knopjes aan de boomtakken zwellen.
“Het kan ook al omstreeks Nieuwjaar. Maak een
wigvormige insnijding in de stam van een flinke
berk. Vang het vocht op langs een ‘gootje’ of met
een blikje in een fles. Maak per stam maar één
snede en gebruik die maar drie weken lang. Na
gebruik de snede afdekken met een biologisch
wond-afdekmiddel. Dit sap kunt u puur drinken,
want het is lekker zoet. Enkele uren na het inbrengen van het ‘gootje’ is je kannetje of fles al
bijna vol. Geef kinderen hiervan een klein slokje.
Dit sap is zuiverend en versterkend, het werkt
ontslakkend. Onze voorvaderen zagen in dit berkensap een bron van het eeuwige leven.”

(Weleda)
http://www.weleda.be/index.php?id=702

Door middel van een inkeping of gaatje in de boomstam.

Het kan ook door een dunne tak aan de boom schuin af
te snijden en het boomsap in een fles op te vangen.
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Uit: “Gouden Liedjes & Versjes voor de Goudskinderen”
(200 Gouden Liedjes, Versjes en Gebarenliedjes en Spelletjes voor de allerkleinsten met beschrijving en tekeningen van
de hand- en lichaamsgebaren en met audio-DVD (114 liedjes ingezongen door de altsopraan Guinevere Schneider.)

boekje + audio-DVD NU: 30 € bestellen: salutogenese@skynet.be
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Al onze zintuigen, ze drinken het spelende, levende licht op
dat dan naar buiten stralen kan, doorheen ons eigen zelf.
Een mooie zuiveringswens van vzw Saluto-Genese
voor de tijd vóór Pasen, bij dit eerste licht!
21 februari 2014.
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