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Met dank aan de werken van Wolfgang Laib (met stuifmeel- en honingpollen). 
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Wolfgang Laib aan het achtzame werk. 

 
  

 

 
“May all children in the world 

be surrounded by adults  
who support the unfolding  

of their inner light.” 
Nieuwjaarswens 2015 van IASWECE. 
http://www.iaswece.org/index.aspx 

 

 
 
 

 

 

LIDMAATSCHAP   2015! 
 

U KAN ZICH LID MAKEN DOOR 
15 EURO 

TE STORTEN OP HET 
REKENINGNUMMER VAN VZW  

SALUTO-GENESE 

523- 0456682- 81 
 

Of 
Mail ons: salutogenese@skynet.be 

 
 
 

 

 

 
Ik en mijn groeistok. 
‘Ekoala’ te Tielt  

Lieve kind, ooit heeft vrouw Holle, de 
Witte Dame, jou over de drempel langs 

de levendige waterstroom gevoerd.  
De Drie Wijzen wezen jou de ster die  

je naar de aarde bracht.  
Loop jij nu je eigen pad! –  
Stap jij nu je eigen weg! – 

Dat wij je helpen mogen, achtzaam, 
bedachtzaam, moedig, zelfzeker en 
toch ook voorzichtig, zodat je kan 

worden tot een lichtende ZON.  
23 januari 2015    Vzw Saluto-Genese 

 

http://www.salutogenese.be/
mailto:salutogenese@skynet.be
http://www.iaswece.org/index.aspx
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Stappen en lopen brengt mij in een evenwichtige droom en levensstroom. 
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KNOPEN EN LOPEN ,  
twee leuke ( soms moeilijke  maar zeer deugddoende) dingen om met kleine 

kinderen te doen. 
Annelies Sysmans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Ze was zo blij, als een lammetje dat kwispelt met zijn staartje.” 
 Gebroeders Grimm. 

 

Alles wat in de Schepping voorhanden is, is een beeld voor een wezenlijke waarheid, voor een 
waarheidsvolle wezenlijkheid, die achter dit zichtbare werkzaam is. Daarom gaat het gebruik van 
beelden in de opvoeding van het kleine kind met zoveel verantwoordelijkheid gepaard. Is het beeld 
dat ik gebruik waarachtig? Beelden knopen aan bij innerlijke belevingen in het aller-diepste van 
onze ziel. 

Vertellen voor kinderen zonder boek, helpt hen om fantasiekrachten te ontwikkelen. 
Als het kleine kind dit nog aan het leren is, kan een geknoopte pop, gewoon even snel met 
een zakdoek, wonderen doen! 
 
Voor kinderen vertellen zonder boek, zo uit je hart en uit je eigen beeldvermogen, dat is als een ver-
kwikkende weldaad voor hun gehele kinderlijke organisme. Onze handen, onze stem, onze schoot, 
soms eens een popje of zomaar snel een geknoopte zakdoek, zijn voldoende voor het kleine kind om 
in deze grote imaginatieve wereld van de beelden naar binnen te gaan.  
Als we gaan vertellen voor het kind, kan je zien hoe hun handjes rustig in de schoot gaan liggen. 
Sommige kinderen steken hun duimpje of vingertje in de mond, halen hun popje of knuffeldoekje of 
draaien in hun haartjes met een vingertje. De oogjes van het zich voorstellende kind kijken nu an-
ders, niet naar de buitenwereld maar ook niet naar hun binnenwereld zoals bijvoorbeeld bij ver-
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moeidheid. De oogjes kijken erg actief en aanwezig in een gebied, een drempelzone tussen deze 
beide werelden in. Daar is het gebied van de ‘plastische beelden’, de ‘beeldgestalten’, de imagina-
tieve wereld. Het zijn bouwsels die je als verteller als een architect voor hen opbouwt. Het kind dat 
luistert naar deze zelf opgebouwde beeldgestalten die door de verteller worden opgeroepen, gaat nu 
zelf actief schouwen en ook mee opbouwen. Bij ieder nieuw woord, ieder nieuw begrip, bij iedere 
vertellende beschrijving van het gebeuren bouwt het  vanuit zijn plastische levenskrachtenlichaam de 
wordende beelden mee op. Je bent samen in een imaginatieve wereld tijdens dit verteluur! 
 
De zielsmatige binnenwereld van het kind is niet altijd beeldrijk! Maar door onze plastische fantasie-
kracht tijdens het vertellen, is het kind in staat om fantasie te gaan ontwikkelen. Het schept deze 
‘voorgestelde’ en ‘voorgeboetseerde’ beelden door onze taal en door onze gebaren, mét ons mee! 
Wat het aan beelden van ons hoort, gaat het dus als het ware, steeds weer helemaal opnieuw zelf 
opbouwen! Het zijn geen af-beeldingen’ die het kind ziet, maar het zijn volledig nieuwe authentieke 
beelden zoals hij alleen ze schept en architecturaal opbouwt. 
 
Ook omgekeerd: deze zelfgeschapen beelden door het luisterende kind opgebouwd, gaan nu allerlei 
bewerkstelligen in de  ziel van het kind. Het kind gaat samenhangen zien, kennis en menselijke wijs-
heid opdoen aan deze beeldende ervaringen.  
 
Beelden ontstaan steeds, en dit is al sinds de oertijden zo, waar een ontmoeting plaatsvindt tussen 
de innerlijke en de uiterlijke wereld. Deze beelden moeten we altijd zelf weer opnieuw scheppen, 
met plastische fantasiekrachten. Dit zijn gemetamorfoseerde levenskrachten. Zonder deze innerlijke 
verbeeldingskracht is het niet mogelijk om zich als mens deze wereld eigen te maken. 
 
Andrej Tarkovski, de bijzondere Russische cineast die o.a. ‘De spiegel’, ‘De stalker’,… draaide, spreekt 
over imaginaties in een interview. 

Imaginaties komen volgens hem van ‘on high’, het zijn geen symbolen, het zijn ook geen 
beelden die kunnen geïnterpreteerd of intellectueel uitgelegd worden, maar het zijn imagi-
naties.  
“--- wheras an image, an imagination is not something that we comprehend intellectually, it’s some-
thing that can be perceived, intuited, experienced….” 
“Een imaginatie moet je ervaren.   
De mens is geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. Dus de mens heeft vrijheid van wil en kan 
scheppen!  … Onze persoonlijkheid staat tegenwoordig in conflict met onze samenleving waarin vele 
waarden gecommercialiseerd zijn, o.a. ook de film en daardoor hun spiritualiteit kwijt zijn. Zo komt er 
onverschilligheid voor elkaar en voor het hogere. Het aller-moeilijkste voor de mens is nu, om ‘te ge-
loven’. …  Een mens is begenadigd als hij weet wat liefhebben is. Vóór liefde komt offerkracht. Geen 
liefde zonder vrijheid, geen vrijheid zonder liefde. Wie geen angst heeft kan vrij worden. Bij vrijheid 
hoort moed. Alles begint met jezelf – verander jezelf – de Apocalyps is geen boek over ‘straf’ maar 
over hoop. In de Apocalyps ontmoeten we een majestatische taal, bijvoorbeeld bij het verdwijnen van 
de kosmos, als de hemel met al zijn sterren en planeten ‘tezamen rolt’. De Apocalyps van Johannes is 
geschreven vanuit de imaginatieve wereld. 
Het afwezig zijn van imaginaties en beelden, ook de volkomen stilte dus, is  een imaginatie…. De ima-
ginatie in de kunst is steeds een mirakel, een wonder! Dit is het mysterie van de ruimte. Maar er is 
ook een mysterie van de tijd: de eeuwigheid.  In de Apocalyps wordt een mensheidslot besproken. Als 
onze bewustzijnsziel wordt geboren leven we anders: liefde tot onszelf, liefde tot de wereld. 
 
Dus: een imaginatie kan je niet ‘verstaan’, het is een ervaring, zoals je ook na het lezen van de Apoca-
lyps zelf verandert, omdat je een ervaring had. Een ervaring vraagt spirituele empathie.    
Ware kunst is gefundeerd op ware imaginaties. Een film maken is een spirituele vrije daad voor mij…. 
“ (A. Tarkovski)    (verschenen in TEMENOS nr 8 1987 p. 9-24) 
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Het eindeloze plezier en spel van ‘zakdoeken knopen’. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 Enkele voorbeelden. 
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Het vriest dat ’t kraakt.  
‘een wandeling bij De Goudskinderen’  - donderdag 22 januari 2015. 

 

Het vriest dat ’t kraakt. De Goudskindertjes in het onthaal zijn wat hangerig, moe, vlug ontmoedigd. 
Sommigen hoesten, maar het loshoesten van de slijmpjes lukt nog niet goed. Eten gaat langzaam. We 
drinken vele tasjes tijm-, salie- en vlierthee met enkele druppeltjes citroen en een lepeltje honing erbij. 
Iedereen heeft goed geslapen, is op potje geweest en werd warm ingeölied en ingeduffeld in de 
laagjes wol. Extra warme laarzenkousjes, een extra legging onder de speelbroek, een wollen 
onderhemdje met lange mouwtjes, een warme trui, winterjas, muts en sjaal en daarover het 
spetterpak. De oudste heeft de botjes al zelf aangestampt. Ja, we trekken naar buiten. Het is muisstil, 
geheimnis- en verwachtingsvol buiten. De lucht is droog en de heerlijke frisse winterlucht wordt diep 
ingehaald en opgesnoven. De koude geeft heerlijke pit! We stappen met een stevige tred. 
Het kleine witte, nieuwe hondje Elli van buurman is zo wit als sneeuw. De begroeting is vrolijk en het 
dartelen en het kwispelen met zijn staartje is opbeurend en grappig. De buurvrouw die bibbert van de 
kou in haar veel te lichte hesje en T-shirt begroet ons vriendelijk en voert klappertandend een koddig 
gesprekje over het nieuwe hondje. We vinden kleine witte steentjes, maar deze plakken zo vast aan de 
grond door de vriezige vorstkoning dat we ze voor de hondjes laten om aan te likken. Daar is dan de 
eerste plas! Het is ijzig stil. De voetjes staren bevreemdend naar het nu stijve, harde spiegelende 
oppervlak. Voorzichtig schuifelt de moedigste met zijn voetjes tastend over het gladde en ijzige glas. 
Als een donkere spiegel ligt de plas er nu bij en staart ons strak aan, ernstig de ingekleumde 
graspsprietjes stijf omvattend. Een grote opgezwollen waterbel schuift stamelend, zoekend naar leven 
vooruit in de waterige onderwereld. Met een stokje komt er beweging in het waterbellenlandschap. 
Vreemd, ook de anders zo glibberige en schuivende moddersporen van de tractor staan nu stijf en 
korsthard rechtop. We lopen er moeilijk overheen als over een ijsgebergte. Het is spannend om 
bovenop de schuivende en glijdende grasberm te geraken. De oudste springt weer naar beneden – 
KRAK! – IJS!  Dikke, zilverglazige stukken ijs (plastiek! zegt een kindje – ‘in de verte’ zegt een ander) 
worden uit het gebroken spiegeloppervlak opgetild. Koninklijke verbazing maakt zich van ons meester. 
IJS! Kleine lucht- en lichtpuntjes zitten ingebeiteld in de spiegel. Ieder zoekt zich een doorzichtige 
glasscherf uit. Er smelt een gat in. We kunnen het wachtende veld van de boer er doorheen zien. De 
wind waait, de neusjes worden kouder, maar handjes en voeten zijn nog lekker warm. We dragen onze 
doorzichtige ijsvensters als edele schatten van Koning Winter mee voor ‘papa’.  
Weer lekker warm bij de kachel, bij een lekkere boekweitnotenkoek hoor ik ophoestende en vrije 
stemmetjes. De wangetjes blozen, de oogjes blinken en de beentjes en voetjes trillen nog na van de 
Krak!-vreugde. Ik hoor het liedje van ‘k zag twee beren… . Vreugde, blijheid en gezondheid na onze 
noordelijke inspanning. En daar is papa al! 
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Ode aan het lopen 
Marina, I, Tsvetájeva. (Meudon, 26 augustus 1931 – 30 maart 1933) - Vertaling Anne Stoffel

1.  

Looft – in deze ontaarde 
Eeuw van heilloze spoed –  
De gestage bedaardheid 
Van de voetgangersvoet! 
  
Bos en bergen bedwingend, 
Door geen paden bestuurd,  
Slechts de gunsten bedwingend 
Van de vrije natuur –  
  
Die zo grof werden geschonden. 
(O, machinetijd, nú) 
Leven is niet gezond meer! 
…. Maar die wraak neemt op u. 
  
Om reclame, gestempeld 
Op haar borst, die ons voedt. 
–Nee, geslacht zonder enkels, 
Neem uw verten – te voet! 
  
Looft de ijzeren zolen, 
Looft de stevige laars! 
Looft de gelaarsde goden: 
Lopers  en wandelaars! 
 
Zijn er betere oden 
Aan de God van de kracht 
En de berg – dan de loper 
Die om motorpech lacht? 
 
Met een grijns van een meter, 
Breder dan zijn gezicht, 
Ziet de loper tevreden 
Hoe de band is gezwicht. 
 
Kijk die tors, die baldadig 
Van verwatenheid berst! 
Parasieten, verslaafden 
Aan de mijl van de werst –  
 
Die in stoffige zeeën 
Juichers over de kop 
Slaan. 
–  Een ongeluk?  –  Neen, van 
Eigen domheid – de strop. 
 
 
 
 

2.  

Gesel voor de bevrachte 
Rug, voor dromers de kling! 
Die gelijk een verkrachter 
Schoonheid tot liggen dwingt. 
 
Als een graf zal de schone 
Zwijgend neerliggen, maar 
Haar gezicht niet vertonen, 
En haar ziel blijft van haar… 
 
Niets krijgt u van april en 
Juli – anders zo gul –  
Monster, oogloos en brillend, 
Blinkend gelakte nul!   
 
Raast van Oosten naar Westen –  
Louter ijdel comfort! 
Al uw Forden (hun beste 
Snelheid: leegterecord),  
 
Rollsen, Roycen en Buicken –  
’t Is de Slang die daar lonkt! 
Zoon! Vrees God, die u voeten 
om te wandelen schonk. 
 
Dure poppen, gij trots van  
Opéra en Madeleine, 
Ruilt voor dodemanssloffen 
Uw gelakt en mondain 
 
Leer. O, ijzige leugen: 
Mannequinschoen met hak, 
Voetblok, nergens voor deugend, 
Zool die nooit heeft gestapt! 
 
Lof zij God in de hemel! 
–  Heer van al wat bestaat –  
Om het gruis en de stenen, 
Om het kwarts en het spaat, 
 
Vuursteen – schat die zich opent 
Als een hoef eraan raakt… 
En omdat Hij dit lopend 
Wonder – mij – heeft gemaakt! 
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                   3.  
Dan van luiheid verzadigd, 
Stapt het nageslacht uit 
Eens heeft handwerk geadeld, 
Nu – het voetwerk, mijn spruit! 
 
Waar het rubber op grenzen 
Stuit, gaan voeten huns weegs. 
Geen benzine? Ach mensen, 
Longen raken niet leeg! 
 
Zoals water verspreiding 
Zoekt, wil geestdrift – verspild. 
Leert de jongens en meiden 
Niets dan lopen in ’t wild! 
 
 

 
Langs morenen en plassen 
Verder kan je niet! Stop! – 
Dat hun voet alle grassen 
Kent, hun knie elke top. 
 
Gooi de scholen toch open –  
Daarvoor beul ik mij af! 
Dat mijn kleinzoon mag lopen 
Van de wieg tot het graf – 
 
Spier, de Hades blamerend! 
Jij, mijn nazaat, mijn telg 
In die weekdierenwereld –  
Op die twee van jezelf! 
 
 

In dit gedicht van Marina, I, Tsvetajeva dat in de jaren ’30 met smart, pijn, duidelijke achtzame waar-

neming maar ook met (cassante) humor over het eerste autoverkeer in Frankrijk werd geschreven  

wordt de schepping hoog geacht.  Ze schrijft  een Ode aan het lopen, het wandelen, het voetwerk en 

schrijft hierbij over ‘onze geschonken voeten’, over het lopen op onze de aarde, over het zich verbin-

den met onze aarde, over hoe de aarde alles zwijgzaam ondergaat en haar gezicht niet meer toont 

voor ons en haar ziel toch van haar blijft, over de mogelijkheid om dankbaar te zijn voor de aarde, 

voor de stenen, de mineralen, de edelgesteenten, het gruis, de Vuursteen, over het zich onthaasten, 

over het nemen van verten te voet, over de eigen adem, over de dankbaarheid voor ons lichaam, 

over het geschapen zijn van zichzelf als ‘lopend, opgericht’ lichaam en wezen,  over het eerbetoon 

aan ‘de goden van de kracht’. Ze klaagt aan hoe wij ‘ontaarden’, hoe we de ‘Slang’ niet zien, die 

lonkt, hoe wij aan ‘het verweekdieren  zijn’ en ons lichaam laten verslappen zonder natuur en stap-

pen.  Ze drukt haar pijn uit over verspilling, over zeeën die stoffig worden, over de leugen van de 

dure poppen, de mondaine hakschoenen en dat het de hoogste tijd is dat dit alles stopt, over zielen-

leegheid door haast en comfort, over het dodende en vernietigende autoverkeer. Ze drukt haar hoop 

uit over eenvoud en soberheid, over het mogen zich ingriffen in natuurlijke thuisplekken, over het 

mogen kennen van zijn eigen bodem en plek, over het leren verstevigen van enkels,  voet en knie, 

over het vernieuwen van onze scholen, over geestdrift, over het vrijheidsgevoel van de moed en de 

eigen stap, over het aanvaarden leren van natuurlijke begrenzing, over de frisse lucht en het ademen 

en over het vinden van nieuwe energie, over het wilde en geestdriftige dat zich kan offeren. Ze looft 

met dit gedicht ‘de Heer van al wat bestaat’! Na het lezen van dit gedicht voelde ik nog meer de zin 

om méér in de pan te leggen voor de gezondheid van lichaam, ziel en geest van onze allerkleinsten 

en het ondersteunen en begeleiden van hun eigen oprichting in het lichaam.   

(met dank aan dit ontroerende kunstwerk van Tsvetájeva). 
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Het groene gras. 

Elisabeth Klein 

Uit: ‘Erzählungen von Planzen und Tieren, Steinen und Sternen.’  Mellinger-Verlag Stuttgart 1974 

ISBN 3-88069-048-0 (voor kleuters en eerste en tweede klassers). 

 

Een tuinman wilde eens een klein groen weitje inrichten voor zijn huis. Want er stondr een bank voor 

het huis, waarop zijn  familie iedere vrije avond zat.  Hij wist heel goed hoe gelukzalig zo’n groene 

vlakte kon zijn als je deze met je ogen in je blik kan hebben. Hij had de aarde omgespit en gras ge-

zaaid en zijn zoon Martin had hem daarbij geholpen. Nu kiemde het gras. Elke dag kon men zien hoe-

veel hoger het werd en rijkelijker het groeide. Op een dag toen het kind op het gazonnetje sprong 

riep zijn vader hem terug: “We moeten het gras nog sparen”, sprak hij. “Als het gras hoog genoeg is 

mag je op het weitje lopen.”  En ja, na twee weken was het zover en de vader zei: “Nu is het gras 

volgroeid. Nu mag je er op spelen.” “Neen”, sprak de knaap ernstig, “Het gras is nog niet klaar en ik 

kan daar nog niet spelen.” “Hoe bedoel je?”, sprak de vader verbaasd. “Er zijn nog geen bloemen aan 

het gras, vader”, antwoordde Martin, “Zo kan het gras nog niet volgroeid zijn. Waar zijn zijn bloe-

men?” “Ach zo”, sprak de vader, “nu versta ik je. Maar er zullen nooit bloemetjes komen hier, want 

gras heeft geen bloemen.” “O”, riep Martin uit, “dat arme gras! De bloemen zijn toch het mooiste 

van de planten!” “Het gras is niet arm, Martin”, troostte de vader hem, “want het heeft juist een 

grote betekenis dat het gras geen bloemen heeft. Het gras kent zijn ontstaan en zijn geschiedenis en 
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is er heel tevreden mee hoe het er nu uitziet.” “Vertel  me dit verhaal eens?”, vroeg  het jongetje. En 

de vader begon: 

 

“Het was bij  het begin van de schepping. Hemel en aarde hadden zich van elkaar gescheiden. De 

aarde, uit de schoot van het water ontstaan, lag uitgebreid en was jong en verwachtingsvol  en vol 

vreugde als een bruid. 

De hemelvader wandelde over de pas geschapen  aarde en sprak: “ Nu zullen kruiden en bloemen op 

de aarde groeien. Ze moeten een afbeelding worden van de hemel. Lieve sterren, kom en help de 

aarde.” 

En de sterren hielpen en er kiemden overal bloemen die de aarde opsmukten met hun bonte kleu-

ren.  En vele bloemen verraadden door  hun gestalte dat ze kinderen zijn van de sterren. Velen zien 

er uit als kleine zonnen, vooral de zonnebloem en de paardenbloem. Anderen zijn zoals de ogen van 

de sterren, de donkerogige aster en de trouwe margriet.  Anderen hebben bloemen die er als kruisjes 

of als maansikkels, als schijven of als kelken uit zien. 

En omdat de bloemen niet kunnen wandelen over de aarde, zoals de sterren dat wel aan de hemel 

doen, die zich in mooie lussen en spiralen bewegen, kregen de planten de vaardigheid om hun bla-

deren aan de stengels in mooie spiralen omhoog te laten  groeien. Zo werd de aarde met haar mooie  

bloemen een beeld van de hemel  en van de sterren. Ook ontstonden er  wouden met hoge bomen,  

met dennen,  sterke eiken,  koninklijke beuken, speelse berken , stralende essen, ….. 

Als de schepper nu rondwandelde over de aarde en om zich heen keek, verheugde hij zich over de 

bonte pracht die hij overal zag.  

Nu keken zijn ogen naar het firmament omhoog.  Samen met het groeten van de zon en alle sterren, 

die hoog aan de hemel staan begroetten nu ook de bloemen op de aarde -  kinderen van de sterren - 

hem. Maar het oog van de schepper zag niet alleen de sterren nu, maar ook de hemel zelf, die zich  

uitgespannen tussen de sterren bevond en overdag lichtblauw was en in de nacht donker. 

“Een beeld van de hemel zal de plantenwereld zijn”, sprak hij rustig en majestatisch. “Welaan, de 

bloemen spiegelen de sterren van het firmament en ik zelf wil tussen hen een beeld van de hemel 

laten ontstaan, die alle sterren verbindt.” 

Zegenend streek hij met zijn scheppershand tussen de bloemen over de aarde. Daar begon het zacht-

jes te kiemen en te groeien en het groeide onophoudelijk verder en ook overal waar de hand van de 

schepper de aarde tussen de bloemen even had aangeroerd groeide nu het groene gras. Het is de 

ondergrond voor alle bloemen zoals de blauwe hemel de oergrond is voor alle sterren. Maar natuur-

lijk, omdat zich dit alles niet in de hemel maar op de aarde heeft afgespeeld, werd het gras niet licht-

blauw maar het verscheen in een krachtig, sappig en gezond groen. Sindsdien is er het gras van de 

weiden en van de wilde steppen en de bloemen lichten op uit dat groene gras.” 

 

De vader wachtte even met vertellen en Martin en de vader keken beiden in de verte, stil, naar het 

groene gras. 

 

“Het gebeurt”, sprak de vader nog, “dat een overmoedig bloempje  vol trots en vreugde om zich 

heen kijkt en zegt:  “Oh, gras, wat ben jij toch eenvoudig.  Zie mijn kleurige kelkbloempje eens aan! 

Heb jij dan geen kleuren en geen bloemen?” “Neen”, antwoordt  het gras dan  helemaal stil, “ik heb 

geen gekleurde bloemen.” En als het bloempje dan vriendelijk terugkijkt, voegt het gras eraan toe: 

“Ja,  jij bent mijn bloem, merk je dat niet? Jij bent voor mij hier op aarde  wat  de sterren voor  de 

hemel zijn.” 
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Maar zijn diepste geheim verraadt hij aan niemand en heeft hij vanaf de scheppingsdag in zijn hart 

diep bewaard: de sterren zouden niet kunnen oplichten als er alleen sterren zouden zijn. En het her-

innert hem aan het ogenblik waarop de schepper zelf hem gezaaid heeft, zo klein en groen als een 

oergrond, opdat de bloemen zouden kunnen opstralen en oplichten uit het groene gras.” 

*** 

“Kinderen vragen ons dikwijls: “Wat is dat? Hoe heet dat? Welk dier is dat?...  “ Het kind kan 
zijn vraag niet anders stellen, maar wie goed en aandachtig luistert naar de  behoefte die  er 
achter deze vragen schuilt, zal zeggen: “Kan je  mij iets vertellen over  deze bloem,dit dier, 
deze steen, deze ster of deze mens  ? Welk  is hun relatie met de wereld? Wat doen zij? Aan 
wie  behoren ze toe? Hoe horen ze bij mij? Hoe verhoud ik mij tot al deze wezens die hier op 
aarde om mij heen leven?” 
En we weten dat het kleine kind geen intellectuele antwoorden op zulke vragen verwacht, 
maar verhalen die hem in beelden laat kennismaken met de wereld om hem heen. Echte, 
fantasievolle verhalen heeft het kind nodig. Beelden en imaginaties zijn als voedsel voor de 
ziel van het kind. 
Rudolf Steiner heeft over het grote belang van zulke verhalen gesproken: “Het zal belangrijk 
worden om op een liefdevolle wijze over het leven van de dieren, en vooral  de  omgeving 
waarin ze leven  schilderend te  vertellen aan kinderen. Hoe  de mieren zich tegenover 
elkaar gedragen en hoe hun samenleven verloopt. We moeten zinvolle verhalen aan 
kinderen vertellen over de  bijzondere daden die de leeuw, de vos, de bijen, de mieren, de 
zonnekevers verrichten. Dat deze verhalen zinvolle verhalen zijn, daar zal het op aan 
komen….. 
…  Vooral belangrijk zal het worden hoe men over de plantenwereld vertelt, over de 
verhouding tussen de roos en het viooltje, over de verhouding tussen de struiken en de 
kruiden en wilde planten die om ons heen groeien. Het is belangrijk dat men  heel lange 
verhalen weet te vertellen over datgene wat er gebeurt met de springende geestelijke 
wezens die rond de de bloemen leven  wanneer  men door een weide loopt… en vertellen 
moeten we de kinderen hoe  kristallen en gesteenten zich verhouden… We vertellen deze 
verhalen best als het kind iets gezien of opgemerkt heeft in zijn omgeving en hierover 
vragen stelt. Zo bijvoorbeeld kan het kind de mooi gevormde randen van de bladeren 
opmerken en kunnen we hem het verhaal van de kleine knipmeestertjes met hun 
lichtschaartjes vertellen en later weer terug naar dit knip- en snijwerk gaan kijken; 
Het liefdevolle aanschouwen van de natuur wordt zo reeds in de  kindertijd op de schoonste 
manier aangelegd… 
Zo kan zich waarnemen, schouwen en beleven samenvoegen en kan er zich in  het kind een 
zacht gevoel niet alleen  voor de samenhorigheid van de mens met de wereld maar ook voor  
de scheppende  wezens, in een dromend bewustzijn ontstaan. 
Het prachtige boekje van Elisabeth Klein is nog steeds te krijgen als antiquariaatexemplaar, 
Elisabeths verhalen zijn van een wonderbaarlijke schoonheid, vroomheid en innigheid: 

  
 

‘Erzählungen von Planzen und Tieren, Steinen 
und Sternen’, Elisabeth Klein 
http://www.amazon.de/gp/offer-
lis-
ting/3880690480/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&
condition=used 
 

http://www.amazon.de/gp/offer-listing/3880690480/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
http://www.amazon.de/gp/offer-listing/3880690480/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
http://www.amazon.de/gp/offer-listing/3880690480/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
http://www.amazon.de/gp/offer-listing/3880690480/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
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Piepspelletje met popje. (spel na een wandeling door de vrieskou.) 
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Siri, Januari 2015, 19 maanden.  Sinds deze dag speelt Siri ook graag onder de toontafel, stilletjes in de 

poppenhoek, in een verborgen holletje onder de tafel of achter de zetel en maakt het er graag helemaal donker. 
Je zou het een verdichtingsproces kunnen noemen in de incarnatieweg. 
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Wist je datjes? 
 

 
Foto: kinderonthaal Toermalijn, Turnhout. 

Wist je dat?  je best eerder je eigen kledingsisolatie  berekent alvorens de isolatie van je 
woning?  
(heeft Rudolf Steiner de energiecrisis voorzien en daarom o.a. ook zoveel aandacht geschonken aan onze kwali-
teitsvolle onderkleding als aan het ecologisch verzorgen van aarde en mens?) Je warm kleden in de winter en 
herfst en op koude dagen komt sowieso je gezondheid zoals je financiële reserve ten goede. 
 
“Er zijn bibliotheken vol geschreven over het belang van isolatie voor woningen en over het rendement van 
verwarmingstoestellen. Maar over het besparingspotentieel van kleding wordt in wetenschappelijke en tech-
nische studies met geen woord gerept. Nochtans is er ook op dat vlak heel wat technologische vooruitgang 
geboekt. Moderne thermische onderkleding kan ervoor zorgen dat de thermostaat flink lager kan worden 
gedraaid - zonder aan comfort en sex-appeal in te boeten. De potentiële energiebesparing is enorm, de kost-
prijs nihil. Kan kleding ook een isolatiewarmte gaan aangeven?” 
 

Bereken je kledingisolatie  

Posted: 26 Dec 2014 04:39 AM PST 
Het menselijk lichaam zet voedsel om in fysieke en mentale arbeid, maar ook in (rest)warmte: ongeveer 100 tot 
120 watt voor een persoon in rust. Onze kleding zorgt ervoor dat de warmte die het lichaam produceert, niet 
meteen verloren gaat aan de omgeving. Precies hetzelfde principe wordt toegepast bij de isolatie van een 
gebouw. In beide gevallen kan de isolatiewaarde heel precies worden berekend. 
 

Wist je dat?  De “Uitwisselingsgroep kinderonthaal vanuit de inzichten van de pedagogie – 
België” weer zal samenkomen op zaterdagvoormiddag, 21 maart ’15  van9.30u tot 12.30u 
te Holsbeek ‘kinderonthaal De Goudskinderen’. (Uitnodiging en programma volgen per 
mail.) 
 
Wist je dat? kinderonthaal Lindehuys http://www.lindehuys.be/kinderen_praktisch.html 
een enthousiaste medewerker zoekt voor het kinderonthaal met 6 kinderen van 14 maan-
den tot 4 jaar en dit voor 2 dagen in de week. (Claessensdreef 11 Kapellen) 
Voor vacature mailen naar: veerlemonu2@gmail.com of  info@lindehuys.be 
 

http://www.lowtechmagazine.be/2014/12/bereken-je-kledingisolatie-met-clo-waarde.html
http://www.lindehuys.be/kinderen_praktisch.html
mailto:veerlemonu2@gmail.com
mailto:info@lindehuys.be
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Wist je dat? de Internationale Tagung am Goetheanum  voor opvoeders van het 

kind plaats doorgaat van  30 maart tot 3 april 2015. En je nog kan inschrijven. 

“Übergänge in der Kindheit von der Geburt bis 14: Bedeutung, He-
rausforderung, Konsequenzen - Aufgaben für Erzieher und Lehrer.” 
Georganiseerd door Pädagogische Sektion am Goetheanum en IASWECE (International Association for Stei-
ner/Waldorf Early Childhood education. 

(over het beter leren waarnemen, begrijpen, begeleiden en helpen van het kind bij de trans-
formaties van de verschillende fasen van de ontwikkeling, zodat het kind dan later zelf en 
soeverein  de eigen ontwikkeling beter in de hand kan nemen.) 
Inschrijven en informatie van programma, workshops, reisplan, inschrijvingsformulier, : 
http://www.goetheanum.org/Internationale-Kindergarten-und-
Lehrertagung.6564.0.html?&L=0    of  http://www.iaswece.org/index.aspx 
neem dan contact op met vzw Saluto-Genese voor samen reizen en financiële organisatie. 
salutogenese@skynet.be Annelies Sysmans 
 
Wist je dat? Homeopathie steeds meer geliefd is in Duitsland. (wachten op een onderzoek 
voor België) 
In Duitsland gebruikt reeds meer dan de helft van de bevolking homeopathische geneesmid-
delen. Het aantal gebruikers steeg  met 53% in 2009 en nu met 60%. Vooral vrouwen grijpen 
naar homeopathie. 73% van de vrouwelijke ondervraagden geven aan dat ze deze genees-
middelen gebruiken, het aandeel mannen ligt bij 48% . In West-Duitsland 64%, in Oost-
Duitsland 44%.  
Er werd ook gevraagd bij welke aandoeningen er een positief resultaat was: 56% gaven aan 
o.a. bij verkoudheden, griepen, luchtwegeninfecties, 30% sterking van het immuunsysteem 
en 22% zeiden dat ze  homeopathische geneesmiddelen met goed effect genomen hadden 
bij hoofdpijnen en stofwisselingsproblemen, 21% bij slapeloosheid, 19% bij maagstoornissen. 
Zijn ze goed te verdragen? De grote meerderheid is overtuigd dat homeopathische genees-
middelen nevenwerkingsarm zijn. Meer dan de helft is het eens met de uitspraak, dat ho-
meopathie bijzonder goed verdraaglijk is en zo ook voor kinderen goed is. 
Bron: Pressemitteilung des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller, 20.10.2014 
Download:   Ergebnisse der Studie „Homöopathische Arzneimittel 2014“  Instituts für De-
moskopie Allensbach (PDF) 
 
Wist je dat? Rudolf Steiner de antroposofische geneeskunde begin van de 20ste eeuw sa-
men met de arts Ita Wegmann (1876 – 1943) ontwikkelde? Ze wil de geneeskunde uitbrei-
den, doordat ze niet alleen met het lichaam, maar ook met de ziel en de geest van de patiënt 
rekening houdt, in het zoeken naar een gepaste behandeling. Vele critici stellen deze ge-
neeskunde in vraag. "Anthroposophische Medizin ist nicht in Abgrenzung zur konventionel-
len Medizin zu sehen, eher in Erweiterung",zegt Professor Alfred Längler vom Dachverband 
Anthroposophische Medizin in Deutschland (DAMiD). Vandaag wordt zij naar DAMiD-
normen in meer dan 80 landen gepraktiseerd. Stationair wordt ze in 9 klinieken aangeboden 
in Duitsland, o.a. het ‘Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke’, alsook in 6 Rehaklinieken en 
ook door geplaatste artsen. DAMiD gaat in Duitsland uit van 3000 ‘antroposofisch georiën-
teerde artsen’. Ongeveer 1200 van hen zijn lid van de vereniging voor antroposofische artsen 
in Duitsland (GAÄD). http://www.welt.de/gesundheit/article134014782/Was-in-der-
anthroposophischen-Medizin-steckt.html uit ‘Die Welt 5/11/14’ 
   

http://www.goetheanum.org/Internationale-Kindergarten-und-Lehrertagung.6564.0.html?&L=0
http://www.goetheanum.org/Internationale-Kindergarten-und-Lehrertagung.6564.0.html?&L=0
http://www.iaswece.org/index.aspx
mailto:salutogenese@skynet.be
https://www.bah-bonn.de/presse-und-publikationen/pressemitteilungen/presse-detailseite/repraesentative-befragung-immer-mehr-menschen-nehmen-homoeopathika/
https://www.bah-bonn.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=4233&token=8724d36ab6615321300b76f723126d5e07d6e21e
http://www.damid.de/
http://www.gaed.de/uebersicht.html
http://www.welt.de/gesundheit/article134014782/Was-in-der-anthroposophischen-Medizin-steckt.html
http://www.welt.de/gesundheit/article134014782/Was-in-der-anthroposophischen-Medizin-steckt.html
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Wist je dat?  je een prachtig verslag kan lezen van hoe WALA de dragees voor buikloop en 
misselijkheid en harmonisering van de stofwisseling (Bolus alba comp. Pulver) en ook de 
acnécapsules voor het harmoniseren van de huidstofwisseling van berkenschors vervaar-
digt en dit in ijzeren ovens met schoorsteen op het vrije veld? 
Lees op:  Feuer, Holz und Kohle  http://www.viawala.de/aktuell/birkenkohle/index.htm 

 
 

Wist je dat? er zéér interessante literatuur en informatie te lezen is rond antroposofische  

meditatie op   http://www.infameditation.de/anthroposophische-meditation/   

“Antroposofie is een pad van kennis dat de mens kan gaan om het geestelijke in de mens tot 
het geestelijke in het universum te voeren." Rudolf Steiner  
Je leest er:  

 over hoe de meditaties, gegeven door Rudolf Steiner, ontstaan zijn, 

  verschillende voorbeelden  

 de basisvormen: meditaties met natuurverschijnselen, de beeldmeditaties, de spreukme-

ditaties, de gedachtenmeditaties, oefeningen voor imaginatie, inspiratie alsook voor intu-

itie. De nevenoefeningen, de terugblikoefeningen. Ook met voorbeelden hiervan. 

 Hoe de antroposofische meditatie is ingebed in de scholingsweg. 

 Verschillende stappen in de meditatie. 

 Een zeer grondige literatuuraanduiding. 

 hoe meditatie een onderzoeksmiddel kan worden en hoe de samenhang is met de “Freie 

Hochschule für Geisteswissenschaft”   en het  Goetheanum . 

 enkele (nog onafgewerkte) gedachten over de verhouding van de antroposofische medi-

tatie tot de andere tradities. 

Wist je dat?  doordat GSM’s en ‘tablets’ steeds gemakkelijker in gebruik zijn geworden, ook 
voor kinderen onder de 2 jaar, ze veel minder spelen, maar achter het scherm zitten. “In de 
laatste 2 jaren heeft er een snelle ontwikkeling plaatsgehad. De studie (GFK) heeft besloten 
dat 38% van de kinderen onder het tweede levensjaar mobiele tuigen zoals ‘iPhones’, ‘ta-
blets’ of ‘Kindles’ gebruiken  – dit is hetzelfde percentage, dat eenzelfde soort onderzoek 
had vastgesteld voor kinderen onder het achtste levensjaar. Dus steeds meer nóg kleinere 
kinderen gebruiken deze beeldschermtuigen. En dit terwijl de Amerikaanse kinderartsen-
bond uitdrukkelijk had aanbevolen, dat dit ongezond is voor kinderen onder twee.  
Hier het artikel in de New York Times: 
http://www.nytimes.com/2013/10/28/us/new-milestone-emerges-babys-first-iphone-
app.html?_r=1& 
 
Wist je dat?  je een prachtig filmpje kan zien van een trotse papa uit USA, die zijn kleine zoontje 

gefilmd heeft bij het vrije bewegende spelen (ik denk dat het kindje zo’n 9 à 10 maanden is?) en een 

grote, zelfsturing en concentratie aan de dag legt: opvoeding van het kleine kind in het licht van de 

antroposofie. (Emmi Pikler- inzichten) (Learning Motherhood – Sidney Steiner -  Portland USA) 

http://sydneysteiner.com/tag/babies/    

wel even scrollen tot aan ‘zen-baby’) 

http://www.viawala.de/aktuell/birkenkohle/index.htm
http://www.infameditation.de/anthroposophische-meditation/
http://www.goetheanum.org/300.html
http://www.goetheanum.org/300.html
http://www.goetheanum.org/
http://www.nytimes.com/2013/10/28/us/new-milestone-emerges-babys-first-iphone-app.html?_r=1&
http://www.nytimes.com/2013/10/28/us/new-milestone-emerges-babys-first-iphone-app.html?_r=1&
http://sydneysteiner.com/tag/babies/
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Zelfgemaakt speelgoed: paddenstoelenkindjes, appelhoutenbouwstammetjes – laat de grotere peu-

ters ook ZELF maar eens zagen in het hout. Ze zijn al zo handig! 

 

!!! Pleidooi voor het zelf inrichten van een geïnspireer-

de en meer gezonde omgeving voor het kleine kind.  
vzw Saluto-Genese:  
Iets nieuw inrichten voor het kleine kind betekent: tijd, ruimte en diepe relatie van aangezicht tot 

aangezicht zo inrichten dat het kind stilaan tot vrijheid opgroeit. Kunnen wij ons leven beter inrich-

ten, zodanig dat er tijd en ruimte vrij gemaakt kan worden om bijvoorbeeld de vrije bewegingsont-

wikkeling en vooral het vrije stappen in open lucht weer mogelijk te maken voor onze dreumesjes, en 

dit in een vreugdevolle relatie met een liefhebbende volwassene?  

Stap en wandel, loop en speel, onderzoek en werk, geniet en verwonder je zoveel mogelijk  in de 

vrije, frisse lucht en natuur met de kleine kinderen, hoe jong het kind ook moge zijn. Weinig baby’s, 

dreumesjes, peuters en kleuters hebben nog die heerlijke totaalervaring van een dagelijkse wande-

ling en bewegend vrij, fantasievol buitenspel in de frisse buitenlucht, in alle weer en wind, in onze 

majestueuze natuur met zijn dieren, planten, stenen, elementen en weergoden! Zo voelen ze zich 

verbonden in een soepel, opgewarmd lichaampje, hun eigen huisje. Kleine kinderen die veel buiten 

spelen en stappen, buiten bewegen en actief scheppend zijn, eten en slapen beter. Ze bouwen een 

grote weerstand en immuniteit op en voelen zich beter dan binnenzitters. 

 
foto: kinderonthaal ‘Toermalijn’ Turnhout. 
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foto: Sophia Hearth FamilyCenter   http://sophiashearth.org/ 

 
foto: kinderonthaal  ‘Camino Bambino’  

 

http://sophiashearth.org/
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LORENZETTI, Ambrogio  Madonna and Child    1340-45 

 

INFO ‘INBAKEREN BRENGT RUST’ van Ria Blom  www.debakermat.nl 

 

http://www.debakermat.nl/
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Zuiverende recepten met berkenelexier. 
 

 
Sprankelende drank  
Benodigdheden: 100 ml (sprankelend)  levend (of mineraal) water, 100 ml perensap, 1 eetlepel Ber-
ken Extract.  
Bereiding: Giet alle ingrediënten in een longdrinkglas en voeg naar smaak wat citroensap toe.   
 
Lichte appel-peer milkshake  
Benodigdheden voor 4 personen: ½ l koude magere melk, 2 rijpe grote peren, 2 grote (elstar) appels, 
100 ml Berken Elixier of Extract, evtl. 1 eetlepel honing, blender.  
Bereiding: Laat de vruchten minstens een uur in de koelkast afkoelen. Vruchten schillen, klokhuizen 
verwijderen en in kleine stukjes snijden. Alles samen in een blender doen. Melk, elixer of extract 
toevoegen en alles goed doormixen. Eventueel honing toevoegen en nogmaals even mixen. Direct 
serveren.  
 
Hazelnoot-abrikozen kwark  
Benodigdheden voor 1 persoon: 200 gr magere kwark, 4 eetlepels Berken Elixier of Berken Extract, 50 
gr gehakte en enkele hele hazelnoten, 50 gr fijngesneden gedroogde abrikozen, 1 zoete (na-
vel)sinaasappel, evtl. 1-2 eetlepels honing, sappers.  
Bereiding: De sinaasappel persen. Het sap met de kwark, elixer of extract, gehakte hazelnoten, abri-
kozen, en honing goed met elkaar mengen. In bakjes gieten en met de hele hazelnoten garneren.  
 
Berkencocktail  
Benodigdheden voor ca. 1 liter: 70 cl Berken Elixier, 70 cl Duindoorn Elixer, 350 cl rode druivensap, 
550 cl mineraalwater, evtl. 1 scheutje citroensap.  
Bereiding: alle ingrediënten goed met elkaar mengen een koud serveren.  
 
Kruidige appelthee  
Benodigdheden: appelschillen van 4 middelgrote appels, 1 theelepel Berken Extract, 1 theelepel Ber-
ken Elixier, half kaneelstokje, halve theelepel anijszaad, halve theelepel venkelzaad, 3 kruidnagels.  
Bereiding: de appelschillen geheel onder water aan de kook brengen. Voeg de rest van de ingrediën-
ten  toe. Laat de drank afgedekt ongeveer 10 minuten zachtjes doorkoken en zeef hem daarna.  
 
Appelcompote met specerijen  
Benodigdheden: 3 middelgrote appels, 1 kaneelstokje, 8 kruidnagels, 1 theelepel venkelzaad, handje 
rozijnen, 1 theelepel Berken Elixier, honing en kaneel.  
Bereiding: schil de appels, verwijder het klokhuis en snijd ze in stukjes. Kook de appels met water, 
specerijen en rozijnen tot ze zacht zijn. Breng de compote na het afkoelen op smaak met wat honing 
en kaneel.  
 
Frisse sladressing  

Benodigdheden: 200 gr yoghurt, 2 theelepels balsamico-azijn (of frambozenazijn, appelazijn 
of citroensap), 1 theelepel olijfolie, 1 theelepel appelsap, 1 theelepel Berken Extract, krui-
denzout en fijngehakte kruiden. 

 
(overgenomen uit Weledaberichten) 
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  Publicaties vzw Saluto-Genese 

 
Eliana, 2 1/5 jaar , getekend op 1 januari 2014  

 

Kinderen tekenen hun aller-eigenste hiërogliefenschrift, in eigen schrijfstijl, met eigen kleurkeuze, 
tonatie, pigment, tonus en kracht. Iedere kindertekening is geen ‘doel of resultaat’ op zich, maar een 
ingegrifte belichaming van een zeer kort tijdelijk stadia in de hele grote incarnatie-autobiografie; een 
uiting van een reeds gegaan, een gaand  en een nog te gaan proces. Transformaties worden zichtbaar 
in het geheel van de tekeningenmap. Heel dikwijls tekenen kleine kinderen hun eigen biografie als 
vooruitblik. Thema’s met een toekomstkarakter verschijnen authentiek, oprecht, onbewust visionair 
en verwachtingsvol. Een handtekening naar ziel, geest en lichaam, zich metamorfoserend in de tijd. 

Vooraf werden o.a. deze tekeningen gemaakt, 

 
15 tot 26 december ‘13 

Later o.a. deze. 

 
20 januari,  20, 21 en eind februari ‘14 

 

Meer hierover in een volgend, te verwachten cahier van vzw Saluto-Genese. (met dank aan mama 

Annalivia en papa Emmanuel voor het zorgvuldig bewaren en archiveren van de gouden map van hun dochtertje.) 
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Literatuuraanbevelingen  
 

www.christofoor.nl 

 
 
 
 

 
‘Grimm’  uitgeverij  Christofoor 

 
 

 

 “Ontspannen opvoeden in 12 stappen”   
Christiane Kutik   

ISBN 978 90 6038741 2 
Over een  goede basis thuis, waarop kinderen zich 

‘gezien’ voelen. 
Wanneer een kind wordt geboren voelen de ou-
ders niets dan vreugde, blijdschap en geluk, maar 
stress en uitputting kunnen al snel de overhand 
krijgen en er ontstaan spanningen. In dit beknopte 
en praktische boek geeft Christiane Kutik twaalf 
eenvoudige handvatten om de rust en kalmte 
terug te brengen in het dagelijkse gezinsleven en 
iedereen weer te laten genieten. Ze baseert haar 
aanpak op het bieden van een solide onderliggen-
de structuur voor het gezinsleven, met duidelijke 
rollen, regels, routine en respect. Ze laat ook zien 
dat het gezin samen kan groeien door middel van 
het creëren van aangename rituelen die inspelen 
op de belevingswereld van het kind. Hierdoor 
ervaren ze de steun en de ruimte die ze nodig 
hebben om hun eigen capaciteiten te ontwikkelen. 
Ze geeft tips om momenten van rust en spirituele 
verbinding in het dagelijks leven te introduceren. 
Daarnaast benadrukt ze dat het ook van belang is 
dat de ouders proberen om tijd vrij te maken voor 
zichzelf om na te denken over het leven en zich te 
ontspannen. Dit boek is speciaal geschreven voor 
ouders met weinig tijd en energie. De korte over-
zichtelijke hoofdstukken beschrijven eenvoudige 
stappen op weg naar een harmonieus gezinsleven. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
‘Plantensprookjes’, Michaël Bauer 
http://kleine-
prins.be/boeken2.php?ond=Verhalen,%20lege
nden%20en%20sprookjes&page=1&length=27
&cursor=%3E&cat=3&uitgever=&titel=&auteu
r=&tref= 

http://www.christofoor.nl/
http://kleine-prins.be/boeken2.php?ond=Verhalen,%20legenden%20en%20sprookjes&page=1&length=27&cursor=%3E&cat=3&uitgever=&titel=&auteur=&tref
http://kleine-prins.be/boeken2.php?ond=Verhalen,%20legenden%20en%20sprookjes&page=1&length=27&cursor=%3E&cat=3&uitgever=&titel=&auteur=&tref
http://kleine-prins.be/boeken2.php?ond=Verhalen,%20legenden%20en%20sprookjes&page=1&length=27&cursor=%3E&cat=3&uitgever=&titel=&auteur=&tref
http://kleine-prins.be/boeken2.php?ond=Verhalen,%20legenden%20en%20sprookjes&page=1&length=27&cursor=%3E&cat=3&uitgever=&titel=&auteur=&tref
http://kleine-prins.be/boeken2.php?ond=Verhalen,%20legenden%20en%20sprookjes&page=1&length=27&cursor=%3E&cat=3&uitgever=&titel=&auteur=&tref
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www.abc-antroposofie.nl    op deze site vind je heel wat voorleesboekjes, kartonnen boekjes, verha-
len en peuter- en kleuterboekjes. 
 
‘Bijenboekje, Bloemensprookjes, Immanuël, legenden van het kind jezus, Tatatoeks reis naar de kris-
talberg, Puck de dwerg, Sint Nikolaas,…’,  Jakob Streit     (p.s. vertaling van de heilige Nicolaasverha-
len is te verkrijgen bij Rik Fagard   salutogenese@skynet.be ). 
 

     
 

 

Kinder-Gesundheitsbuch, Das: Kinder-
krankheiten ganzheitlich vorbeugen und 
heilen (GU Einzeltitel Partnerschaft & 
Familie) Gebundene Ausgabe – 10. Au-
gust 2013  
von Jan Vagedes (Autor), Georg Soldner 
(Autor)  
http://www.lehmanns.de/shop/medizin-
pharmazie/27037692-9783833836190-
kinder-gesundheitsbuch-das 
(misschien ook al te vinden op amazon?) 
Derde oplage sinds 2004.  

Een warm aanbevolen boek voor ouders, opvoeders, leraren, therapeuten en artsen. 
In het inleidende hoofdstuk worden de basisinzichten van de antroposofische menskunde, van de driegeleding 
van het menselijk organisme en van de vier wezensdelen van de mens, helder en voor ieder verstaanbaar be-
schreven. Op basis van deze inzichten worden dan alle verschillende orgaansystemen en hun belangrijkste 
ziektebeelden in de kinderleeftijd beschreven en levert dit een grote bijdrage op tot het dieper kunnen begrij-
pen ervan. 
In de volgende hoofdstukken wordt koorts, zijn werking en zijn genezingskracht behandeld, de klassieke kin-
derziekten, verdere infectieziekten en hun voorzorgen en mogelijke inentingen. Aan allergieën is een apart 
hoofdstuk besteed,  en ook aan opvallend gedrag zoals slaapstoornissen, eetstoornissen, concentratiestoornis-
sen en bedwateren. Het laatste hoofdstuk heet: “Juist handelen in noodgeval” met praktische aanwijzingen 
voor eerste hulp bij de meest voorkomende ongevallen. 
De aparte hoofdstukken zijn zo opgesteld dat je eerst een beschrijving van de symptomen van de ziekte krijgt 
en  dan hoe je als ouder kan beoordelen wanneer je wel of niet naar de arts moet gaan. Dan worden diagnos-
tiek en therapiemogelijkheden verklaard door de arts en de ziekte als geheel beeld bekeken. Tenslotte worden 

http://www.abc-antroposofie.nl/
mailto:salutogenese@skynet.be
http://www.amazon.de/Jan-Vagedes/e/B00459QDBC/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.de/Georg-Soldner/e/B0045850OE/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.lehmanns.de/shop/medizin-pharmazie/27037692-9783833836190-kinder-gesundheitsbuch-das
http://www.lehmanns.de/shop/medizin-pharmazie/27037692-9783833836190-kinder-gesundheitsbuch-das
http://www.lehmanns.de/shop/medizin-pharmazie/27037692-9783833836190-kinder-gesundheitsbuch-das


26 

 

praktische tips gegeven en wat men kan doen als opvoeder en ouder. Helemaal achteraan vind je een helpend 
en uitgebreid register om vlug een gewenst thema te vinden en ook een lijst van boeken, adressen en links. 
Ik kan het boek iedereen aanbevelen die met kinderen en hun ontwikkeling te maken heeft en raad vraagt bij 
een ziekte  -  hoe ze kan worden verstaan bij het individuele kind en de eigen bepaalde constitutie.                                                                                      
Claudia McKeen. 
 

 

 

 

 

Kinderen leren door observatie en bootsen spelen-
derwijs na wat ze zien gebeuren. Aan uitleg heb-
ben ze minder, aan zelf ervaren des te meer. 
Kinderen verwonderen zich en hebben een inner-
lijke drang om de wereld te ontdekken met hun 
zintuigen. Een kind wil voelen, aanraken, optillen, 
ruiken, proeven, ergens op klimmen… Kunnen 
toegeven aan deze innerlijke drang is essentieel 
voor een kind, want het verrijkt zijn leven in vele 
opzichten. Een natuurlijke omgeving biedt kin-
deren alle rust en de materialen om zich te kunnen 
uiten, zichzelf te zijn en alle ervaringen een plekje 
te geven. Hiermee wordt een gezonde basis gelegd 
voor de ontwikkeling van hun eigen natuur. 

Het boek kost € 24,50 / ISBN: 978 94 91557 14 9 
 
 
 

Paetow, Karl - Sprookjes van Vrouw Holle  
 
Verschenen bij Christofoor in 1987 
 
Korte en langere sagen en sprookjes, afkomstig uit 
Duitsland en Oostenrijk. Allen hebben ze als cen-
trale figuur Vrouw Holle die waakt over alles wat 
leeft in de natuur. Bovendien 'schenkt zij overvloed 
aan degenen, die uit een volheid van het hart leven 
en zij werpt de zelfzuchtige op zichzelf terug'. 
 

 
 

“Een prachtig boekje! Een parel!” 
 Rik Fagard

 
 
 
 
 

http://www.gezinspiratie.nl/wp-content/uploads/Kaboutersoep-en-wonderblaadjes-A3-boeken.jpg
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Als de zon 
 

Onze diep  ste angst, 
is niet dat we onmachtig zouden zijn. 

Onze diepste angst betreft juist 
onze niet te meten kracht. 

Niet de duisternis, maar het licht in ons 
is wat we het meeste vrezen. 

We vragen onszelf af: 
Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend,  

begaafd, geweldig te achten. 
Maar waarom zou je dat niet zijn. 

Je bent een kind van God. 
Je dient de wereld niet 

door jezelf klein te houden. 
Er wordt geen licht verspreid, 

als de mensen om je heen, 
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. 

We zijn bestemd om te stralen, 
zoals kinderen dat doen. 

We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is 
te openbaren. 

Die glorie is niet slechts in enkelen, 
maar in ieder mens aanwezig. 

En als we ons licht laten schijnen, 
schept dat voor de ander 

de mogelijkheid hetzelfde te doen. 
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, 

zal alleen al onze nabijheid  
anderen bevrijden. 

 
Marianne Williamson  

(het wordt vaak verkeerdelijk toegeschreven aan Nelson Mandela) 

 

 

(achtergrondfoto: werk van Wolfgang Laib) 
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Kinderonthaal Yolanthe Grobet Kapellen     (onder) kinderonthaal Toermalijn Turnhout. 
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Als Maria met haar kindje, haastig vluchtte door het bos,  
bogen zich de wilde winden en het sneeuwde op het mos.  

~ 
Louter licht schijnt langs de wegen, van haar stralend aangezicht.  
In haar voetstap op de wegen, bleef nog lang een gouden licht. 

Marianne Garff 
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Licht is een machtige openbaring die onszelf en tegelijkertijd de wereld verlicht. 
Open licht in jezelf laat je nieuwe mogelijkheden zien voor een betere toekomst. 

Vzw Saluto-Genese wenst u een geïnspireerd jaar 2015 
en een glansvolle Maria-Lichtmisgroet! 


