Saluto-Genese v.z.w

Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd
www.salutogenese.be

*

*

*

*

Nieuwsbrief 36 *

*

*

*

December – Januari 2015 -2016 *

* *

*

**

Giovanni Segantini ‘Herdersjongen’
Geef kinderen hun stilte weder – zwijgzaam zijn ze en diep vervuld, luist’rend naar alles wat hen
hoorbaar en geheimnisvol tegemoet treedt. Geef kinderen hun ongestoordheid weder – diep geconcentreerd zijn ze in wijs begrijpen van hun eigen ziel. Geef kinderen hun liefdevoorbeelden weder – ik
heb de schepping lief - ik ga je voor – ik acht je zo!- ik heb jou lief!
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Nieuwsbrief 36

Giovanni Segantini ‘De twee moeders’
links: Giovanni Segantini ‘Ave Maria a trasbordo’

Lidmaatschap 2015-16
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
Saluto-Genese vzw www.salutogenese.be
Beweging ter bevordering van een gezonde
kindertijd
Aangesloten bij de Internationale Alliance for
Childhood (IASWECE)
Bankrekening bij Triodos 523-0456682-81
Redactieadres:
Houwaartsebaan, 55
B – 3220 – Holsbeek
BIC: TRIOBEBB
IBAN: BE 36 5230 4566 8281

Een witte ochtend, eerste dooi
de lucht wit-grijs, egaal gespreid
en aan de lange horizon
welt nu een witte zon.
Geen wind, beweging of geluid
er botten waterdruppels uit:
aan iedre tak en iedre struik
zijn knoppen licht.
En hartstochtloze en totale
aanwezigheid
maakt zich nu kenbaar en het is
of in een diepe adempauze van de tijd,
dichtbij, een pasgeboren kind
zich stil, volmaakt en ademend bevindt.
M. Vasalis (uit: De Oude Kustlijn)
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Bezonnen handelen, zondoorstraalde invoelzaamheid.
Het geheim van Kerstmis is een geheim van achtzame sensitiviteit,
invoelzaamheid, samenspraak, empathie, inlevingsvermogen in originaliteit en
authenticiteit voor het uitbouwen van nieuwe samenlevingsvormen. Grondig
durven terugblikken, grondig durven vooruit kijken. Kerstmis, stilte, het draagt
een diep geheim.
Een geheim van zelfkennis en wereldkennis – een respectvol met elkaar samen
kunnen zijn - bewuste gemeenzaamheid. Innerlijk evenwicht zoeken en
trachten te vinden, doordat ook uitwerkingen van het boze er mogen zijn. Je
gaat handelend worden in plaats van machteloze toeschouwer te blijven.
Een kind vroeg me: waarom delen rijke mensen hun geld niet uit? Waarom
heeft niet iedereen een plaats om te wonen en te spelen? Kinderen zien een
wereld voor zich van leven, kracht en liefde.
Een economie voor het gemeenschappelijke is er nodig.
Meld je bij ons aan als je wil deelnemen aan onze bestuursgroep en hier jouw
bijdrage wil leveren.
salutogenese@skynet.be
016/ 62 32 84
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Wat maakt kinderen veerkrachtig en moedig?

Het is nu kerstvakantie; tijd om even stil te staan, rust in te bouwen, stil de kaars aan te
steken bij de als Kind geboren Heler; tijd om stil de lichtende kaarsen aan te steken bij de
levensboom. In deze stilte rijst in me de vraag op, wat wij als opvoeders kunnen betekenen
voor het kind dat angst en moedeloosheid, agressie, verlatenheid, vlucht en/of terreur heeft
ervaren? Dat we allen weer sterk met angst geconfronteerd zijn geweest, met handelingen
die medemensen uitvoeren, door het boze geïnspireerd, doet ons vergeten dat wij het zélf
zijn die de inrichting van een betere wereld kunnen aanpakken.
Onze leef- en speelgroepen voor de allerkleinsten bieden heel wat positiefs aan voor deze
kinderen in nood: we kunnen bouwen aan een diepe relatie met het kind én met de ouders.
We kunnen rust, ritme en geborgenheid aanbieden. We kunnen lichtende beelden aan het
kind geven. “Als er op het moment dat angst beleefd wordt, iemand liefdevol, begripsvol,
goed, helpend en beschermend, iemand die zelf vertrouwensvol en moedig is, in de nabijheid
van het kind is, dan zal dit kind met méér veerkracht en met wat méér moed reageren op de
angstige belevingen. Sowieso zijn kinderen met bijzonder rijke talenten en vaardigheden
(zoals: goed contact kunnen leggen, met openheid en interesse in de mensen, met
motorische vaardigheid en die taalvaardig zijn) beter beschermd. Deze kinderen krijgen meer
positieve reacties en voelen zich hierdoor ook weer individueel meer zelfzeker. Ook kinderen
die in een warm nest geboren zijn en het geluk kennen een diepe, warme vertrouwensrelatie
te mogen genieten met iemand die emotioneel stabiel en empathisch is, mogen genieten,
zijn beter beschermd voor angst. Zij worden beschermd in de liefdevolle omhulling van een
gezin. De innerlijke houding van de volwassene naar het kind toe is essentieel in tijden van
angst en vervreemding.” (uit een tekst van Janui Nichol over een onderzoek dat werd gedaan
bij kinderen uit verschillende milieus op het eiland Kauai in HawaÏ, en dit gedurende 20 jaar:
’leren omgaan met tegenslagen’) Als we het gevluchte kind niet als een ‘vreemdeling’ of
‘vluchteling’ blijven zien, maar het warm kunnen omhullen en mogen ontvangen in onze
speel- en leefgroepen, dan kan er een natuurlijke en onmiddellijke ontmoeting plaats hebben
tussen opvoeder en het nieuwe kind en zal dit kind een nieuw gevoel van geborgenheid en
zelfzekerheid kunnen gaan ontwikkelen. Het best lukt dit alles als we ook dadelijk de ouders
erbij nemen, hen uitnodigen op culturele avonden, op een gezellig samenzijn, op een
naaiavond, op een muziekvoorstelling, een toneel, bij sport, dans, taalonderricht, zodat deze
ouders mee in de nieuwe cultuuromgeving waarin hun kind is opgenomen kunnen ingroeien,
anders vervreemden deze kinderen van hun familie (die door het ‘op de vlucht geweest zijn’
onderling een zeer hoge hechte verbondenheid met elkaar hebben gekregen, maar
anderzijds is het een verstoorde binding geworden door onderliggende trauma’s en kan deze
verbondenheid dus niet meer voor lange tijd de nodige zekerheid aan de kinderen bieden.)
Samen met de ouders speelmateriaal maken op gezellige avonden, samen een
jaargetijdenfeest vieren, samen een film bespreken, een warme tas thee,… als ouders zich
hier verbonden kunnen voelen met ons en wij met hen, zullen hun kinderen ook met meer
veerkracht en moed een nieuwe zelfzekerheid kunnen opbouwen. Angst heeft steeds in zich
de keerzijde en mogelijkheid van moed, hoop en licht.
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Kalender.
Binnenland: Uitwisselingsgroep het kleine kind – België

Het kleine kind leert doordat het in een harmonische en liefdevolle relatie mag zijn met zijn
vertrouwenspersoon en ook voldoende tijd en ruimte in deze relatie mag genieten om tot
zelf-leren en zelfwerkzaamheid te komen. Hoe zetten we dit om in praktijk? We willen ons
samen verdiepen in de menskunde die Rudolf Steiner ons aanreikte en we proberen hieruit
de meest gezondheidsondersteunende conclusies te trekken voor onze allerkleinsten aan de
hand van onze vragen. Werken met kinderen onder het derde levensjaar vraagt ook van de
opvoeders en begeleiders een goede gezondheid, voldoende reservekrachten en waarnemen
van eigen gevoelens. Ieder stelt zijn vragen die hem bezighouden – in gesprek zoeken we
samen naar richtingwijzers. Thema’s zoals: zelfsturing, ontdekken van de wereld, zelf goed
in je vel zitten, assertiviteit, hoe denk je over opvoeding, verbondenheid en relatie,
preventief opvoeden, natuurlijke en gezonde voeding, vrije bewegingsontwikkeling en
buitenspel, mijn gezondheid en immuniteit opbouwen,… zullen hierbij zeker aan bod
komen.
Vzw Saluto-Genese reikt deze ‘uitwisselingsgroep’ aan voor hen die met de allerkleinsten in
een praktijk werken. Er is het aanbod tot ontmoeting en bijscholing (4 x per jaar) en ook
het aanbod om begeleiding aan te vragen voor jouw praktijk (als crèche of als
onthaalouder).
Dit alles wordt realiteit, mede door uw ledenbijdrage voor deze Uitwisselingsgroep. (heb je
vragen hierover, bel 016/ 62 32 84 Annelies Sysmans)
Ledenbijdrage uitwisselingsgroep:
Triodosr.nr. vzw Saluto-genese: IBAN: BE 36 5230 4566 8281
overschrijven met ingang van 1 september ’15 (voor het jaar 2016-’17)
Onthaalouder: 20 € (per ‘thuis’, dus ook al neemt u met twee deel)
Kinderdagverblijf of mini-crèche: 50 € (ook al neemt u met het hele team deel)

WELKOM!

o Zaterdag, 20 maart 2016
Uitwisselingsgroep – van 09.30u tot 12.15u
“Mijn	
   innerlijke	
   houding,	
   mijn	
   reservekrachten,	
   mijn	
  
gezondheid	
  –	
  hoe	
  kan	
  ik	
  deze	
  verzorgen	
  en	
  verzorgd	
  houden?”
Thema?

Waar? In de peuterklas van ‘DE TEUNISBLOEM – Rudolf Steinerschool Gent, Elyseese Velden,
8 9000 - Gent’– een ontmoeting en bijscholing voor crècheleid(st)ers en onthaalouders die
geïnspireerd zijn door de antroposofie voor hun opvoedingswerk met de aqllerkleinsten.

o Zaterdag, 16 april 2016
Uitwisselingsgroep – van 09.30u tot 12.15u
Thema?

“Vrije	
  bewegingsontwikkeling	
  van	
  de	
  allerkleinsten	
  van	
  0	
  -‐	
  3	
  jaar.	
  
Bewegen	
  vanuit	
  je	
  gehele	
  menselijke	
  natuur.	
  Een	
  vrije	
  bewegingscultuur	
  vanuit	
  de	
  
inzichten	
  van	
  de	
  driegelede	
  mens.”	
  
Waar? ‘DE GOUDSKINDEREN’ kleinschalig gezinskinderonthaal’, Houwaartsebaan, 55 3220 –
Holsbeek. Inschrijven salutogenese@skynet.be
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Buitenland

25.–28. Mai 2016 Internationaal Kleinkindcongres
(DE, EN, FR, KO)
“Wenn ICH BIN, kannst Du werden”

Die innere Haltung der Erwachsenen in der Begleitung

http://www.goetheanum.org/Kleinkindkongress.7999.0.html

Met welke innerlijke houding en bereidheid tot handelen begeleiden we het kleine kind vanaf
de geboorte? Opvoeding, verzorging, maar oak het geheel opbouwen van de omgeving van
het kind zal hier onze aandacht krijgen. Hoe nemen we het kind zijn incarnatiewil waar en
hoe vindt het de nodige ondersteuning? De omgeving van het kleine kind, dat zijn we in de
eerste plaats zelf! Hoe werkt ons denken, ons voelen en ons willen op het kind? Hoe komen
we tot morele intuïtie? Hoe ontwikkelen we hierbij de nodige ‘morele fantasie’ om onze
intuïties oak tot realisatie te kunnen brengen?
Claudia Grah-Wittich AKK Arbeitskreis Kleinkind Vereinigung der Waldorfkindergärten
Dr. med. Michaela Glöckler Medizinische Sektion am Goetheanum

zaterdag, 6 februari 2016 Cursus pedagogie voor het
jonge kind Nederland – Zeist

“Hechting, basis voor het leven” Elma Thiel, Kinder- en
jeugdpsychiater.
Waar? Stichtse Vrije School Socrateslaan, 24 Zeist
Thema?

www.pedagogievoorhetjongekind.nl (om samen te rijden: bel 016 62 32 84)

DE SPIRITUELE WEZENSKERN VAN HET KIND BESCHERMEN, JA, MAAR HOE?

Duurzaam Kinderonthaal Ekoala – werken met helpende handen, stagiaires,
vrijwilligers, extra begeleider bij het wandelen,…
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Er ontstaan in ons land België steeds meer initiatieven voor het onthaal van de allerkleinsten
o.a. onthaalouders, onthaalouders samen onder één dak in een gehuurd huis, crèches en nu
ook mini-crèches aan Vrije scholen gebouwd, wat ons zéér blij maakt. Maar toch is er iets
wat ons ook verontrust. De landelijke regels en voorschriften voor de personeelssleutel komt
niet overeen met wat voor het welbevinden van alle aanwezige kinderen goed is. Deze kleine
kinderen tussen 0 en 3 jaar zijn toch écht wel héél klein en behoeven veel nabijheid,
lichaamswarmte en lichamelijk tastbare liefde. De initiatieven worden om economische
redenen (subsidiëring, inkomen van werknemers,…) verplicht om grote groepen te vormen.
Soms zijn er 21 kinderen in één crèchegroep, soms 14 à 16. Hoe kan je verzorging voor ieder
kind in toewijding, huidnabijheid en achtzaamheid inrichten als er slechts 2 verzorgende
personen tegelijkertijd aanwezig zijn voor soms wel 16 à 18 kinderen? Ook is er een grote
input aan zintuiglijke en emotionele indrukken voor de baby’s in zulke grote leefgroepen. Wij
stellen voor: max 10 kinderen per leefgroep (dit omwille van de leefsfeer), waarvan dan
hoogstens 2 à 3 baby’s die dicht bij hun vertrouwenspersoon mogen zijn, spelen, dromen en
worden verzorgd. Er zijn dus 2 begeleiders aanwezig en op het middaguur is er een extra
kracht voor de maaltijden, voor het huishouden en voor het naar bed gaan. Leidsters beter
opleiden ( naar empathie, achtzaamheid, invoelingsvermogen en diepe verbondenheid
scheppen) helpt niet – er zijn gewoon té veel kinderen in één groep voor maar slechts één
leidster, die het veel té druk heeft. Er moeten minder baby’s per leidster komen en een baby
mag niet met meer dan twee verzorgers per week te maken hebben. Het is zo al een hele
aanpassing en gewenning voor deze kleintjes. Als de taak te zwaar wordt voor de leidsters,
zijn er regelmatig afwezigheden en wisselingen van het personeel. Zo is er weinig continuïteit
in de verzorging en opvoeding en wordt er steeds weer appèl gedaan aan het emotionele,
het gewennen van het kleine kind. Een vertrouwenspersoon kan dan moeilijk gegarandeerd
worden voor de ouders en hun kindje(s), terwijl het kleine kind hier wel een grote behoefte
aan heeft. Door overlast en uitputting van de werkkrachten zijn er vele wisselingen. Kleine
kinderen die wenen, dat kan ons erg aangrijpen en overvragen. Er moet ook veel bezuinigd
worden op waardevolle opvoedings-ideeën (zoals bijvoorbeeld het dagelijkse wandelen en
het minstens 1x dagelijks buitenspelen) en er moet ook bezuinigd worden op de voeding
(zoals het verse bio-fruit, de bio-maaltijden,…), op de bio-verzorgingsproducten en op de
inrichting (zoals bijvoorbeeld een verbetering in de bewegingshoek).
Wij hopen dat dit een thema kan worden voor het volgende werkjaar.

Laat ons pleiten voor een meer kleinschalige omgeving
voor deze allerkleinsten. Moge dit onze Kerst- en
Nieuwjaarswens zijn voor het ontluikende jaar.
Een mooie tekst over de situatie in Nederland is te lezen op: info@heemhuys.nl
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‘Maria met kind en heilige Johannes de Doper’ (détail) Raphaël

Baby’s willen moedermelk
Het loont de moeite om zich goed
te informeren over het colostrum de eerste moedermelk vlak na de
geboorte. Over de moedermelk in
de eerste dagen vlak na de
geboorte doen veel misvattingen en

fabeltjes de ronde. Eén ding staat
vast: er wordt veel te weinig belang
gehecht aan deze melk. Wat kan
het begin van de borstvoeding
vergemakkelijken?
Een bijdrage van Katja Biernath-Krus

“Sinds vele jaren werk ik als vroedvrouw op een bevallingskwartier. Ik merkte herhaaldelijk op dat de
moeders en de vaders weinig wisten over de eigenheid van moedermelk en over het opstarten van de
borstvoeding, en wat ze wisten was vaak niet juist. In de loop van mijn opleiding tot
borstvoedingsdeskundige bij het IBCLC, nam ik me voor dat te veranderen. Zo kwam ik op het idee
om een Colostrumkaart te ontwikkelen met auditieve informatie er op. Net zoals bij gratis
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postkaarten die gebruikt worden om mensen voor een idee warm te maken of om informatie te
verspreiden, staat op deze kaarten alles over het colostrum – mooi uitgebeeld en gemakkelijk te
begrijpen - zodat men een goede start kan maken met de borstvoeding.”

Wat is Colostrum?
Colostrum is de eerste melk die pasgeborenen drinken. Het colostrum is het starterspakket voor het
kinderlijke immuunsysteem dat de baby na de geboorte nodig heeft. Colostrum ziet er anders uit dan
melk, het is vaak wit-transparant tot gelig en het wordt in kleine hoeveelheden aangemaakt. Het
bevat driemaal zoveel eiwit als rijpe moedermelk. Dit eiwit bestaat hoofdzakelijk uit immuunstoffen
en is niet bedoeld als voedingsmiddel. Met deze immuunstoffen van de moeder wordt de
pasgeborene goed beschermd tegen ziektekiemen. De andere bestanddelen van het colostrum zijn
bijzonder licht verteerbaar. De baby is gewend om de klok rond via de navelstreng gevoed te worden.
Het lichaam van de baby heeft na de geboorte vele, vele kleine hoeveelheden colostrum nodig. Op die
manier wordt de bloedsuikerspiegel stabiel gehouden. De stofwisseling kan langzaamaan beginnen
en de werking van de darmen wordt opgewekt. Geelzucht bij pasgeborenen wordt erdoor voorkomen.
Een eventuele misselijkheid door het vruchtwater wordt verminderd. Genen worden ingeschakeld
zodat de baby zijn geërfde uitrusting zo goed mogelijk kan gebruiken. Na tien tot veertien dagen
wordt het colostrum geleidelijk omgezet naar rijpe moedermelk. Bij te vroeg geboren baby’s wordt
het colostrum in grotere hoeveelheden aangemaakt en blijft het dubbel zo lang in werking. De
immuunwaarden in de moedermelk kunnen tot 12 weken lang hoog blijven. Vroeggeborenen hebben
langer en meer bescherming nodig. Het lichaam van de moeder geeft deze bescherming via
aangepaste moedermelk.

De opstart van de borstvoeding

Borstvoeding geven leert men het beste door borstvoeding te geven, en het begint bij de geboorte. In
het ideale geval, kan met de borstvoeding gestart worden na een probleemloze geboorte zonder
heelkundige interventies, waarbij huidcontact tussen moeder en kind mogelijk is (=’bonding’). In
onze tijd wordt echter in 95% van de gevallen in meer of mindere mate in de geboorte ingegrepen,
wat ook de borstvoeding beïnvloedt. Wanneer de fase na de geboorte ongestoord verloopt en er tijd
is voor huidcontact tot na de eerste gelukte borstvoeding, dan is er zeer veel gewonnen.
Het omgaan met de verandering en de nieuwe verantwoordelijkheid die men moet dragen, is zeker
bij een eerste kind voor kersverse moeders en vaders een uitdaging. Want nu gaat het er om de
theorie in de praktijk te brengen, zich op de baby en de nieuwe situatie in te stellen. Om antwoorden
te vinden op vragen als “Leg ik de baby wel goed aan”, “heeft de baby echt weer honger?”, “hoe zal ik
de baby wakker maken om hem te voeden?”, “waarom weent de baby bij het bakeren of na het
voeden?” Wanneer men deze tijd samen in rust doorbrengt, helpt dat om mekaar te leren vertrouwen.
Goede informatie en professionele ondersteuning vergemakkelijken het begin van de borstvoeding.
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Het leven zoals het is in de kraamkliniek.
Baby’s zenden fijngevoelige voedingssignalen uit. Deze signalen worden veelvuldig gegeven en vaak
zijn ze niet opdringerig. De baby beweegt zich, draait het hoofdje van links naar rechts, hij maakt
zuig- en smakgeluidjes, opent de mond, steekt zijn tongetje uit, met de ogen open of ook met
gesloten ogen, achter de oogleden zijn snelle oogbewegingen zichtbaar. Ouders verwachten eerder
dat het kind zal wenen. Maar dat is een zeer laat voedingssignaal. Veel baby’s wenen pas na geruime
tijd of bijna niet. Anderen wenen snel. In ieder geval is het moeilijker om een wenende baby aan de
borst te leggen. Eenmaal aan de borst gelegd, slaapt deze vaak uitgeput van het wenen in en drinkt
niet. De baby die niet weent, heeft vaak meermaals tevergeefs met gesloten ogen zijn armen
bewogen, heeft zeer intensief gesmakt en is dan weer in slaap gevallen omdat niemand erop
gereageerd heeft.
Ouders weten dit alles vaak niet of ook negeren ze fijne hongersignalen hoewel ze erover
geïnformeerd werden omdat het allemaal zo anders is dan alles wat ze kennen of verwachten. Veel
ouders zijn in de fase waarin ze de baby moeten leren kennen zeer gespannen of afgeleid door
bezoek, door de hele nieuwe situatie op zich, door te weinig slaap, door mediagebruik, door sociale
netwerken, door de naderende eerste fotosessie of allerlei andere dingen.
Natuurlijk is de baby voor de ouders het allerbelangrijkste. Daarom is ook het bezoek daar. En
bovendien slaapt hij toch zo goed. Na alle drukte, probeert men dan de baby te voeden, want de tijd is
als het ware voorbij gevlogen. “Hij heeft geen honger”, vertellen ouders mij wanneer de baby
eenvoudig niet wil wakker worden of wanneer hij na het huilen uitgeput aan de borst weer inslaapt.
Anders had hij toch wel gehuild of zou hij nu toch aan de borst drinken. Dat baby’s door de honger
kunnen heen slapen, is voor ouders moeilijk te begrijpen.
Wanneer de baby vervolgens bij het verschonen nog een droge luier heeft, zijn de ouders geïrriteerd.
Een luier heeft pas zin wanneer er enkele keren effectief gedronken werd. De stofwisseling wordt pas
in gang gezet door een rijkelijke inname van vele kleine porties colostrum. Net zo verwarrend is het
voor moeders en vaders wanneer de baby na een kwartiertje slaap opnieuw gevoed wil worden. Wat
in de eerste fase volledig normaal is om het moederlichaam op de borstvoeding en op een rijke
melkvorming in te stellen.

Wat verwacht een pasgeborene?
Voor een pasgeboren kind zijn de belangrijkste mensen de moeder en de vader. De boreling wenst
openheid van zijn ouders, die zich in de eerste plaats om zijn noden moeten bekommeren en die hem
met al hun zintuigen willen leren kennen. Zo geniet hij van veelvuldig huidcontact – van huid tot huid
leert hij zijn ouders kennen, al voelend, ruikend, luisterend, smakkend en via de bewegingen die ze
met hem maken.
Wanneer hij vaak op het lichaam van de moeder ligt, wordt de intuïtieve borstvoedingsreflex
bevorderd, die de baby de mogelijkheid geeft om de borst van zijn moeder zelf te vinden en aan de
borst te drinken. Een beetje ondersteuning van de moeder helpt hem daarbij.
Pasgeboren baby’s kunnen nog niet wachten, want ze werden immers tot aan het ogenblik van de
geboorte voortdurend door de navelstreng van de moeder verzorgd. Op de eerste dag na de geboorte,
past in het maagje van de pasgeborene, zonder dat het opgezwollen is, 7 ml colostrum. Het maagje
past zich langzamerhand aan de toenemende melkhoeveelheid aan. Dat is de reden waarom een
pasgeborene in de eerste dagen na de geboorte op 24 uur tijd 10 tot 12 maal borstvoeding
verwacht. En dit blijft zo gedurende de volgende 4 tot 6 weken. Op deze manier kan er voldoende
melk gevormd worden. De vraag regelt het aanbod en de borstvoeding zal beter en beter lukken.
Als de pasgeborene voortdurend toegang heeft tot de moederborst, en aan de borst mag drinken
wanneer hij er behoefte aan heeft, of als de moeder hem regelmatig colostrum geeft wanneer
borstvoeding geven niet direct mogelijk is, dan wordt daardoor een goede basis gelegd voor een
succesvolle borstvoeding tijdens de eerste zes (negen) maanden en wordt er zo een goede binding tot
stand gebracht.

Verbondenheid en borstvoeding horen samen
Als moeder en kind dadelijk na de geboorte ongestoord van langdurig huidcontact kunnen genieten
en weten waarom dat belangrijk is, dan wordt er een goede basis gelegd. Goed opgeleide
verpleegkundigen weten dat het wegen van het kind en ook andere onderzoeken op een later tijdstip
kunnen gebeuren en ze zullen er op letten om moeder en kind zo weinig mogelijk te storen. Bij deze
moeders lukt de borstvoeding beter en komt de binding met hun kind gemakkelijker tot stand.

Gezellig wat apart zittend, zonder veel bezoek.
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Dat kan voor een moeder belangrijk zijn om de ontspanning te vinden die de eerste melk
gemakkelijker laat toeschieten.

Gefundeerde kennis over borstvoeding maakt de start gemakkelijker
‘Ik wil wel borstvoeding geven als het lukt’. Deze eerste wens, die tijdens de zwangerschap geuit werd,
kan door goed opgeleide vroedvrouwen ondersteund en begeleid worden. Ouders die tijdig
geïnformeerd worden, kunnen een gemakkelijkere start maken met de borstvoeding.
De door mij ontworpen Colostrumkaart kan hierbij behulpzaam zijn. Het is een informatiebrochure op
DIN A6 postkaartformaat met QR-Code – net zo groot als de moederpas. Op de kaart staat korte,
heldere informatie over de belangrijke rol van het Colostrum. Via de QR-Code krijgt men op de
Smartphone de belangrijkste informatie te horen over het Colostrum, over het begin van de
borstvoeding, de frequentie van het voeden, en de evolutie van de melkgift. In welke situatie moeder
en kind zich ook bevinden, ongeacht het feit of ze ondersteuning krijgen van een vroedvrouw of een
borstvoedings-deskundige, deze informatie kan steeds opnieuw in ongeveer 5 minuten en om het
even waar via de QR-Code beluisterd worden.

Zo ziet de Colostrumkaart er uit:
De auditieve informatie werd in 3 delen opgesplitst:
o
o
o

Colostrum. De eerste. Voor allemaal.
Colostrum, wanneer moeder en kind van elkaar gescheiden zijn.
Colostrum, wanneer een moeder haar redenen heeft om geen borstvoeding te geven, kan ze
haar kind toch enkele porties Colostrum geven, zonder borstvoeding te geven.

Wanneer kan de Colostrumkaart gebruikt worden
De Colostrumkaart biedt een waaier aan mogelijkheden. Ze kan op verschillende momenten aan
moeder en kind aangereikt worden:
•
•
•
•
•
•
•
•

bij de vaststelling van de zwangerschap door de vroedvrouw of de gynaecoloog
tijdens zwangerschapscursussen wanneer het thema borstvoeding en kraambed
besproken wordt
tijdens een informatieavond in de kraamkliniek
tijdens het gesprek met de vroedvrouw en het aanmelden in de kraamkliniek
bij de geboorte in de kraamkliniek of de polikliniek
op de afdeling Neonatologie
op het moment dat de moeder de wens uit om dadelijk na de geboorte borstvoeding
te willen geven
tijdens vormingsdagen voor gespecialiseerd personeel.
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Kraamklinieken en geboortecentra die van de vereniging ter ondersteuning van het WHO/UNICEF –
initiatief “Babyvriendelijke Kraamkliniek” (BFHI) e.a. het label “babyvriendelijk” ontvingen, zijn op de
hoogte van de voordelen van het Colostrum en ze hebben zich tot doel gesteld borstvoeding te
promoten en voor alle pasgeborenen toegankelijk te maken.
Colostrum hoort immers in de mond en in de buik van elke pasgeboren baby.
Meer informatie is te vinden via www.kolostrumkarte.de
De onderliggende bronnen over de betekenis van het Colostrum en de borstvoeding kunnen hier
nagelezen worden:
Biancuzzo , M. (2005): Stillberatung - Mutter und Kind professionell unterstützen. München, Urban &
Fischer Verlag; Deutscher Hebammenverband (2012): Praxisbuch: Besondere Stillsituationen.
Stuttgart, Hippokrates Verlag; Kozyrskyj, A. et al (02/2013): Gut microbiota of healthy Canadian
infants: profiles by mode of delivery and infant diet at 4 month. Canadian Medical Association PdfDatei; Lang, Ch. (2009): Bonding - Bindung fördern in der Geburtshilfe. München, Urban & Fischer
Verlag; Lawrence (2011): Breastfeeding - A Guide For The Medical Profession. Missouri, Mosby,
Elsevier; Riordan, J., Wambach, K. (2015): Breastfeeding and Lactation. Fifth Edition, Sudbury,Jones &
Bartlett; Schwarz, C.M., Schücking, B. A. (März / April 2004): Adieu, normale Geburt? Dr. med. Mabuse
Nr. 148 S. 22–25
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foto Weleda.

Rudolf Steiner in ‘De Algemene Menskunde’ (GA 293; 2. September 1919).

Rudolf Steiner spreekt over moedermelk als over ‘een bemiddellaar’, die de opgave heeft de
slapende ‘mensengeest’ in het kind te wekken (der Wecker der schlafenden Menschengeistes
im Kinde).
In het ledematensysteem zijn ‘lichaam’, ‘ziel’ en ‘geest’ sterk met elkaar verbonden. Terwijl dus
het kind in de ledematen al wakker is, deze echter nog niet ontwikkeld zijn, is de ‘kopgeest’ –
die potentieel in zich draagt wat hij worden zal – nog slapend. Het is de opgave van de
opvoedkunst om via het ritmische ademhalingsgebied en de ledematen-stofwisselingspool
datgene wat ‘kopgeest’ is, te wekken. Hetgeen het kind lotsgebonden uit de geestelijke wereld
meebrengt, wil het in zijn aardse leven kunnen verwerkelijken. Dit gebeurt doordat zijn hogere
ik-kracht wijsheidsvol tot ontwikkeling wil komen.
“Er gaat echter geen stroom van de ledematen uit, waarin de wil en de geest wakker zijn, naar
de slapende geest van het hoofd. Hiervoor is een andere bemiddelaar nog nodig: dat is de
moedermelk.”
Zo wordt moedermelk de beste bemiddellaar van kosmisch-etherischer voedingskrachten. Ze is
opgebouwd uit de kracht van het ledenmatenwezen en schept zo de brug naar de slapende
‘kopgeest’ in het kind. Ze vormt en voedt niet alleen het fysieke lichaam, maar wekt
tegelijkertijd, via de in haar werkzame chemie van de kosmos – waarin de sferengeesten
werzaam zijn - de ‘kop-geestelijkheid’ van het kind.
Ik denk dat Steiner hier bedoelt dat borstvoeding de motoriek ‘aanvuurt’. De spiertonus van
borstvoedingkinderen is erg groot.

Wereldgezondheidsorganisatie: “Geef kinderen tot 2 jaar borstvoeding.”
HLN.BE Dinsdag

6 oktober 2015 - 12u58:47

1/10/15 - 17u05 Bron: Belga
Veel vrouwen die in een ziekenhuis bevallen en daar borstvoeding geven, stoppen daar vaak mee als ze terug thuis
zijn. Daarom roept de federale overheidsdienst Volksgezondheid op om ook thuis nog zo lang mogelijk borstvoeding
te geven. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om kinderen tot de leeftijd van 6 maanden uitsluitend
borstvoeding te geven, maar ook om borstvoeding tot de leeftijd van 2 jaar als melkvoeding te blijven geven.

Omdat borstvoeding veel voordelen voor de gezondheid en ontwikkeling van het
kind heeft, adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie om borstvoeding tot de
leeftijd van 2 jaar als melkvoeding te blijven geven.
Naar aanleiding van de Internationale Week van de Borstvoeding, die loopt van vandaag tot woensdag 7 oktober,
brengen Volksgezondheid en het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) het belang van borstvoeding nog eens onder
de aandacht. "De overgrote meerderheid van de zwangere vrouwen kiest er in België voor om in een ziekenhuis te
bevallen", zegt Laurence Doughan van Volksgezondheid. "De laatste jaren is de begeleiding van moeders die
borstvoeding wensen te geven er in de ziekenhuizen sterk op vooruit gegaan."
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Van zo gauw moeders thuis komen, valt voor te veel moeders de begeleiding en steun weg, waardoor een snelle
daling vastgesteld wordt in de borstvoedingscijfers. Dat gebeurt vooral tijdens de eerste weken na het verlaten van
het ziekenhuis. Aangezien het aantal dagen dat pas bevallen moeders in het ziekenhuis verblijven nog zal
verminderen, willen het FBVC en het Federaal Voedings- en Gezondheidsplan (FVGP) zwangere vrouwen en pas
bevallen moeders wegwijs maken in de talrijke mogelijkheden die ze hebben ter ondersteuning van deze nieuwe fase
in hun leven.

Borstvoeding tot 2 jaar
Omdat borstvoeding veel voordelen voor de gezondheid en ontwikkeling van het kind heeft, adviseert de
Wereldgezondheidsorganisatie niet alleen om kinderen tot de leeftijd van 6 maanden uitsluitend borstvoeding te
geven, maar ook om borstvoeding tot de leeftijd van 2 jaar als melkvoeding te blijven geven.
Op een leeftijd van 6 weken blijkt nog minder dan de helft (46 procent) van de kinderen uitsluitend borstvoeding te
krijgen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers (2013) van Kind & Gezin. Na 12 levensweken is dat nog ongeveer 30,3
procent en op een leeftijd van 26 weken krijgt 8,6 procent uitsluitend borstvoeding. Er is ook een belangrijk
percentage kinderen dat zowel borstvoeding als kunstvoeding krijgt. Op een leeftijd van 26 weken krijgt 17,7 procent
van de kinderen naast kunstvoeding soms ook nog borstvoeding.

De ‘opvoeding’ eerst door de moedermelk wordt later afgelost door de wijsheid van de
spraakgenius, die door de moedertaal tot werkzaamheid komt. Deze voedt het etherlichaam
zo op, zoals de moedermelk het fysieke lichaam opvoedt (GA 279; 25. Juni 1924).
Door onze spraak en goede voorbeelden ontwikkelt het kind zich nu ZELF in nabootsend
handelen aan de wereld. (uit: Medizinische-Pädagogische Konferenz 75/2015
Ik denk hierbij, bijvoorbeeld samen op de schoot liederen zingen, neuriën en wiegen,
schootspelletjes doen, versjes en gebarenversjes spelen. Opvoeden wordt dan ‘een
nabootsingswaardig voorbeeld zijn’. Navelsnoer (embryonale fase) en voedingssnoer
(borstvoedingsfase) worden stem-snoer en gebaren-snoer.

	
  

	
  
“Handgestenspiele,	
  Reigen	
  und	
  Lieder	
  für	
  Kindergarten	
  und	
  erstes	
  Schuljahr”	
  Wilma	
  Ellersiek	
  
https://www.youtube.com/watch?v=uStdeC8QUQk vingerspelletje zicht- en hoorbaar op Youtube
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“Gouden	
  Liedjes	
  &	
  versjes	
  voor	
  de	
  Goudskinderen”	
  Annelies	
  Sysmans	
  /	
  tekeningen	
  Miek	
  Sysmans	
  
+	
  audio-‐DVD	
  	
  (ingezongen	
  door	
  mezo-‐sopraan	
  Guinevere	
  Schneider)	
  
24	
  €	
  	
  +	
  8	
  €	
  	
  	
  nu	
  samen	
  28	
  €	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  bestellen	
  kan	
  bij	
  	
  salutogenese@skynet.be	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  
Kleine	
   kinderen	
   leven	
   sterk	
   en	
   met	
   veel	
   gevoelsuitdrukking	
   in	
   hun	
   kleine	
   handjes	
   –	
   wat	
  
vertellen	
  ze	
  ons	
  veel	
  over	
  hun	
  aller-‐innerlijkste.	
  Hun	
  gebaren	
  en	
  zachte	
  intenties	
  kunnen	
  ons	
  
diep	
   ontroeren	
   –	
   ook	
   popje	
   heeft	
   kleine	
   handjes	
   en	
   mag	
   nu	
   een	
   pakje	
   ontvangen.	
   	
   Iets	
   later	
  
zie	
  ik	
  hoe	
  ook	
  het	
  andere	
  kind	
  haar	
  pakje	
  ook	
  aan	
  haar	
  popje	
  geeft	
  (ligt	
  vooraan	
  op	
  de	
  mat).	
  
‘Mogen	
  ontvangen’	
  wordt	
  opnieuw	
  beleefd	
  aan	
  het	
  vreugdevolle	
  spel	
  van	
  	
  geven	
  en	
  delen.	
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…	
  en	
  aan	
  de	
  lange	
  horizon,	
  welt	
  nu	
  een	
  witte	
  zon…	
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DECEMBER, ook al is het midwinter, het blijft warm. We krijgen geen koude temperaturen
meer. Nevel, mist, duisternis en zware bewolking verhinderen de kruiden niet om voor een
tweede maal te groeien en ons hun heerlijk aroma te schenken. We oogsten met de kleine
kinderen voor een tweede maal onze kruiden: plukken, knippen, ordenen, binden, drogen,. Een
heerlijk geurig werkje, zinvol nabootsbaar en gezondheidschenkend. We vieren kruidenfeest
met een heerlijke verkoudheidsthee met honing en citroen! Mmm! Allen genieten!
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Voor het kleine kind geldt alleen of we de
dingen doen vanuit liefde en respect.
De totale dagelijkse “waanzin” of een mogelijke variatie.
(inleidingstekst van Eckhard Roediger uit:
‘Burnout und Depression vorbeugen, bevor aus Erschöpfung Krankheit wird.)
Mevrouw B. is een alleen-opvoedende moeder, die als secretaresse werkt. Het is 15.30u en
om 16.00u moet ze vertrekken om haar kind van de naschoolse opvang op te halen. Daar
komt de baas binnen en smeekt haar nog om heel snel deze kleine tekst uit te typen, ‘die
vandaag nog buiten moet’. Innerlijk kookt ze, maar ze weet dat de chef dat niet zomaar
vraagt, want hij kent haar situatie en ondersteunt haar zo goed als het gaat. Ze probeert een
vriendin op te bellen met de vraag of ze haar zoon (weer eens) mee naar huis wil nemen. In
ruil moet zij hiervoor wel op een avond oppassen op háár zoon (terwijl ze ’s avonds iets
anders wilde doen). Terwijl ze de gsm aan het oor klemt, probeert ze het tekstverwerkingsprogramma aan de praat te krijgen, wat weer eeuwig duurt. Ze voelt hoe gespannen
haar schouders zijn. Ze hoort alleen de mailbox. Dan besluit ze maar weer eens haar ouders
te bellen, die haar vorige keer vertelden dat haar kind zo wild is, en dat dit zo is omdat hij zijn
vader mist (het verwijt dat ze gescheiden is, is hiermee nog maar eens benadrukt). Haar
moeder is bereid, wel tegen haar zin, om haar zoon op te passen, maar dan wel maar tot
17.30u “want dan heb ik een afspraak bij de kapper!”. Ze bedankt haar moeder beleefd en
hangt op. Bij de schuldgevoelens mengt zich woede: “Waarom moet ik altijd deze stress
hebben?” Ze schrijft heel vlug de tekst en maakt daarbij natuurlijk veel meer typefouten dan
anders. Een blik op de klok zegt haar dat ze door moet gaan! Afdrukken, ondertekenen,
archiveren, hierbij vergeet ze de juiste locatie aan te geven en het document is weg. O.K. ze
moet doorgaan, morgen zal ze het document wel terugvinden. Ze raast ervan door, nu geen
ongeval doen! Veel verkeer, een wegomleiding, file - 10 minuten te laat bij haar moeder,
verwijten (“dat heeft men dan, als men jou helpen wil. De kapper is nu foetsie!”) Ze bijt op
haar tanden, alhoewel ze innerlijk kookt – ik zal mijn moeder nog meer nodig hebben, nu
geen fout woord. Bij het naar huis rijden is de jongen erg onrustig en enerverend. Bijna is
haar hand uitgeglipt. Snel nog inkopen doen voor het avondeten, koken, eten en dan het
kind in het bed stoppen. Ze zit in de zetel, alleen, hoofdpijnen, innerlijke onrust, ze voelt zich
geprikkeld. Eigenlijk wil ze met een vriendin naar de film gaan, maar nu nog meer trubbles?
Neen, ze wil niemand meer zien. Innerlijk gromt en bromt het echter voort. Ze zet de T.V. op.
Het nieuws: weer een verwaarloosd kind gevonden. Ze zet af, gaat naar het raam, kijkt in de
duisternis. Er is niets bijzonders gebeurd, alleen die alledaagse normale stress, maar ze voelt
zich uitgeput en opgebrand en vraagt zich af: “Waarom dit alles?” En op de achtergrond stil
de vraag, die ze nauwelijks denken durft: “Wat als ik nu ‘weg’ ben? Is dit mijn leven?”
Zo - of bijna zo - ziet de dag er voor velen van ons uit. De arbeidsdruk neemt toe, ook bij
gezinnen waar de partners samen leven, maar samen voltijds (of meer dan voltijds) werken,
de sociale ondersteuning wordt breekbaarder, in de vrije tijd wil men iets speciaals beleven,
hierdoor wordt het geld ‘krap’ bij velen. Jarenlang gaat het goed: we hebben doelen, we leven
van de hoop dat het later beter zal worden. Maar wanneer is later? We worden ouder, en het
duurt steeds langer om uitgerust te geraken. Er ontstaat een uitputtingsgevoel, een
gespannenheid, de prikkelbaarheid neemt toe. “Pijntjes” komen die echter de volgende dag
niet meer zomaar eenvoudig weg gaan. Kan het zijn dat wij iets moeten veranderen aan de
inrichting van ons leven, alvorens we …?
Wat kunnen we doen om de druk en de last van iedere dag beter aan te kunnen?
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Het ligt in de natuur van de mens, dat met het ouder worden de krachten afnemen en er
meer gezondheidsproblemen gaan optreden. Doch hangt het van onze eigen houding en
gedrag af, of deze ziektetendens sterker of juist zwakker merkbaar wordt.
We hebben vandaag een relatief sterk bewustzijn gekregen voor het feit dat bepaalde
belastende invloeden van buitenaf onze gezondheid kunnen bedreigen.
Dagelijkse stress kan een immuniteitsverlies, een geheugenverlies, een gezondheidsverlies
betekenen. ( “De vervuiling van het Ik neemt sneller toe dan die van de aarde.” Jacques
Lusseyran.) Onverteerde stoffen worden afgezet in ons organisme en hebben daar een
belastende uitwerking op onze gezondheid en op ons levensgevoel. Steeds meer mensen
proberen daarom om door een gezonde voeding en een meer gezonde levensstijl in meer
natuurlijke omgeving goed voor hun lichaam te zorgen. Doch, dit zich eerder nog passief
willen ‘beschermen tegen belastende invloeden van buitenaf door zich af te schermen’, heeft
eerder een vermijdend karakter.
Een andere mogelijkheid is om hierbij ook de gezondheid van binnenuit actief te bevorderen
en te stimuleren indien men tegenover de passieve ziekmakende (de pathogene) levensstijl,
een actieve, gezondheids-bevorderende, salutogenetische levensstijl stelt.
Vanuit zielsmatige-geestelijke richting kan men actief aan een gezonde levensvormgeving
bijdragen.
Deze hierboven genoemde situatie zou dan ook anders kunnen verlopen, bijvoorbeeld zo:
… of een mogelijke variatie?
Je komt gespannen thuis met je afgehaalde kinderen. De onafgedekte ontbijttafel staat daar
nog net hetzelfde als toen je vanochtend vertrok. Je voelt, hoe je innerlijk verkrampt. Er
vloeien enkele tranen en de gedachte dringt zich op: “Waarom dit alles? Zo wil ik het niet!”.
Dan adem je diep in en uit,… je ziet je kind en zegt: “Kom, we blijven niet in die rommel
zitten – help je snel bij het opruimen, intussen zet ik een heerlijke tas thee en jij vertelt me
hoe het in de school was.” Je giet de thee uit en zet je in je gemakkelijke rustzetel erbij. Het
kind komt erbij zitten en begint zijn dag te vertellen. Als alles vertelt is verdwijnt het kind in
haar kamer. Je voelt je rustig worden, je voelt je in- en uitademing, je kijkt in het avondrood
door het raam en laat de wolken voorbij trekken in de oneindige hemelwijdte – “uitademen”
zegt je ziel. Vervelende gedachten leg je stil (natuurlijk is die tekst nog weg, maar je bedenkt
dat hij toch wel diep opgeslagen ergens is en dat je dat morgen rustig kan uitzoeken. De
thee ruikt naar kaneel en koriander. Na vijf minuten voel je je weer beter en overleg je nog
even met jezelf die avond toch nog naar de film te gaan. Het avondeten vlot goed, het samen
eten erg gezellig, je zoon mag nog iets langer lezen in bed, je legt de telefoonnummer voor
hem klaar van buurvrouw (voor mocht er iets zijn) – in jou zweeft de voorvreugde op de
filmavond en morgen is weer ver weg. Na zo’n positief besluit en vrije instelling valt de
volgende dag meestal erg goed mee en zijn problemen, die gisteren erg groot waren, nu een
kleine hindernis die vlug oversprongen is.
Eigenlijk is er niets veranderd tegenover het eerste verhaal – alleen, dat jij actief uit het
gewone negatieve gedrag en de depressieve gevoelens bent uitgestapt. Vanuit je bewustzijn
heb je je lichaam en zijn zintuigen in een positieve richting geleid en daardoor je zielenleven
een hele andere inkleuring gegeven. Verder niets. Maar voor je eigen beleving is dit een heel
groot verschil. Je bent de situatie te baas geworden. Natuurlijk zijn de uitdagingen en zorgen
dezelfde gebleven, maar je innerlijke instelling, de wijze waarop je er tegenaan kijkt is een
andere geworden. En daarvan juist hangt nu heel veel af!
De wijze waarop je tegen een situatie aankijkt is heel belangrijk en kan heel motiverend zijn.
Je bedenkt ’s morgens: “Ja, wat is er belangrijk bij opvoeding en in het leven? Met welke
instelling en stemming doe ik de dingen? Hoe kijk ik tegen de wereld aan. Dan kan ik
‘aangrijpen’.”
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Moge het een Kerst en Nieuwjaar 2016 worden in innerlijke rust, in
evenwichtigheid, met gezondheid en dus ook met een evenwichtig,
harmonisch gevoels- en zielenleven.”

Mijn dochtertje is thuis gekomen van school; ze zit rustig te tekenen. Daarnet, twee minuutjes geleden: "Ik ben
een kindje aan het tekenen dat naar de aarde aan het komen is" - ze toont me een piepklein tekeningske met
een kopvoetertje dat in de lucht zweeft, met daaronder grassprietjes. "En dat kindje gaat eerst nog langs de
maan en de zon, (zo)dat de reis niet te donker is" (mama van Eliana)
Eliana (4 jaar en 2 maanden)
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‘ iedereen – de hele familie’

Eliana, 26 08 15 (bijna 4 jaar)
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Wist je datjes?
Wist je dat? kinderdagverblijf ‘Gabriël’, Hoverniersstraat, 53 A 2300

Turnhout (bij de Rudolf Steinerschool ‘Michaëlschool‘) de deuren
geopend heeft op dinsdag 1 september 2015!

Onze hartelijke felicitaties!

Ouders en leraren Michaëlschool bouwen mee aan crèche

Ruim drie jaar geleden ontstond er in het lerarencollege van de Turnhoutse Steinerschool de wens om
een kinderdagverblijf op te richten. Samen met een aantal ouders werd er een werkgroep gevormd.
Doel was om te kijken of er een nieuwbouw kon worden gerealiseerd, ‘de wens’ moest worden
omgezet in ‘daden’.
België telt op dit moment een vijfentwintigtal Steinerscholen, maar geen van deze scholen heeft een
kinderdagverblijf op haar terreinen. Dit project is dus uniek! Toch bestaat er vanuit de
Steinerpedagogie een hele duidelijke visie op het begeleiden van baby’s en dreumesen. In deze
eerste levensjaren ontvouwen zich namelijk de basisprincipes voor het leven. Een kind leert er het
lopen, het spreken en het denken. Een huiselijke omgeving, warme omhulling, goede voeding en een
vanzelfsprekend dagritme vormen voor het kind de mogelijkheid om een gezonde verbinding met het
leven aan te gaan.
Er was nog één obstakel: Er moest geld worden gevonden. Gesubsidieerd starten was niet mogelijk,
het initiatief moest dus vanaf het begin zelf bedruipend zijn. Met vereende krachten werd er naar
oplossingen gezocht. Sympathisanten van de Michaëlschool werden aangesproken en er ontstond
een groep van mensen die een maandelijkse bijdrage doneerden. Daarnaast maakten schenkingen
uit binnen- en buitenland het mede mogelijk dat er toch kon worden gebouwd!
Jep Bogemans werd als architect aangesteld. In samenspraak met een grote groep leraren en ouders
tekende hij een plan voor de bouw. De ecologische en organische bouw moest plaats bieden aan
veertien kinderen. De ruwbouw werd door een erkende aannemer gezet en de afwerking zou in eigen
beheer worden uitgevoerd.
Net voor de zomervakantie was de aannemer klaar. Al in het voorjaar ontstonden er plannen om een
zomerkamp te organiseren en zo de afwerking in eigen beheer uit te voeren. Tijdens de eerste twee
weken van juli vond dit plaats. Daarbij waren er gemiddeld vijftien mensen per dag aanwezig. Het
plaatsen van een keuken, maken van een verzorgingsruimte, lemen van muren, schilderen, vloeren,
beplanken van buitengevel, aanleggen van terras en klinkerpad waren onder andere werken die
konden worden uitgevoerd. ‘Vele handen maken licht werk’ werd hier realiteit! De aannemer kwam
achteraf kijken en sprak de volgende woorden: “Hier zijn geen amateurs aan het werk geweest, dit is
echt professioneel uitgevoerd!” Naast het dagelijks werken werd er ook samen gegeten en was het
kampvuur tijdens de soms lange avonden een gegeerde trekpleister …
Op zondag 30 augustus knipte Peter Segers, in Turnhout schepen van Kinderopvang, officieel het lint
door. Op 1 september opende kinderdagverblijf Gabriël zijn deuren. De wens is dat het voor veel jonge
kinderen een tweede thuis vormt, zodat zij ook werkelijk een goede verbinding met het leven aan
kunnen gaan!
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Foto’s: de inrichters/opening grondsteen met spreuk en wensen / leef-, eet- en speelruimte/ 2 van de
3 slaapkamertjes.
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Wist je dat? er ook in alle stilte een ecologisch en duurzaam kinderonthaal gebouwd en
ingericht werd door vzw Radius waar nu 2 onthaalouders werken in een halftijdse job:

‘DE KINDERKAMER’ – kinderonthaal’ (voor kinderen vanaf 1 1/2j tot 4 j)
verbonden aan de kleine leefgemeenschap ‘HET LINDEHUYS’
Claessensdreef 11 2950 Kapellen
http://www.lindehuys.be/kinderen_visie.html

het project vzw Radius – Het Lindehuys – De Kinderkamer.

	
  

In de glans van een stralend fijn zonnelicht - een oostelijke ochtendzon die doorheen de
mooie brede ramen van ‘De Kinderkamer’ vrolijk naar binnen schijnt – worden we vreugdevol
onthaald door Veerle Monu en Francesca van Put, de beide kindbegeleiders die hier halftijds
als onthaalouder werken. Een gouden glans van het fijne sterrenstro dat in de meekrap-rode
zachte leemmuur schittert en twinkelt in dit vroege zonnelicht, werkt als kleine
sterrenkindjes, die op en neer dansen in de heldere ruimte. Alles leeft, iedere vorm, ieder
voorwerp, ieder gebruikt materiaal straalt leven, vormkrachten en respect uit voor kind en
natuur. ‘De Kinderkamer’ is een grote leefruimte, ruim, maar werkt erg beschuttend, erg
omhullend en rustgevend, met een grote natuurtuin in onze Noorderkempen. Al het
gebruikte materiaal is door mensenhanden fijn bewerkt, kunstzinnig vormgegeven en
zorgzaam en achtzaam afgewerkt. De kwaliteit van ‘achtzaamheid’ is voelbaar. De ruimte is
bijzonder praktisch ingericht met grote aanrechten, doorgangen, speelruimte, vensterbanken,
schabben, afscheidingen, bewegingsmeubilair en gebruikshoeken, maar alles blijft organisch
en stromend van vorm, zoals we ook in de natuur zien, in de groei van boomtakken, van
planten, in de vormen van vruchten en van de vele natuurverschijnsels zoals van het
stromende water, stralende licht, het heftige vuur en glooiende aardestructuren. Licht en
vrolijk en helemaal natuurlijk ingericht schenkt deze ruimte ons levenskrachten. De grote
ruimte, die eigenlijk een grote rechthoek is, werkt organisch, levendig en is opgedeeld in vele
kleine leeflobben – dit dank zij de mooi gevormde afscheidingen en kleine natuurlijke houten
poortjes, alles gemaakt van ontschorst en warm ingeolied natuurhout in organische vormen.
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De zacht van elkaar verschillende houttinten in combinatie met het warme rood en goud van
de leemwanden en de gebruikte textielstoffen in lichte, heldere kleuren stralen ons toe! Deze
ruimte voelt zacht en omhullend aan en werkt op een bijzondere verstillende wijze op ons in.
We maken het geluid met de tong en de lippen van een zacht tikkend klokje …… alles
verstild, de klank wordt volledig geabsorbeerd, ieder klein geluid wordt warm opgenomen en
het lijkt wel alsof ieder zacht uitgesproken woord wordt begrepen en onhoorbaar wordt
beantwoord door de muren. Wat is het aangenaam om in deze ruimte onze ochtendliederen
te zingen met Cristina Agacé. Het lichtspel, de fijn genuanceerde kleurtinten, de bijzonder tot
inkeerbrengende klank van deze leefruimte kan een gezonde omhulling betekenen voor onze
allerkleinsten. De wijde, rustgevende en daar stil liggende natuurtuin schenkt ons zijn adem,
licht en groeikrachten. De twee slaapruimten, elk met vier bedjes, liggen rustig en stil apart,
op de gelijke leefhoogte als de woonkamer.
De leefgroep die hier is ingericht is kleinschalig en leeft met één begeleider in een natuurlijk,
ritmisch dagverloop . (2 opvoeders voor de gehele week, die ieder halftijds werken) Naast de
begeleiding van de kleine kinderen (in de leeftijd van 1 jaar tot 4 jaar – nu voor het eerst ook
een kruipertje van 9 maanden) begeleid hij ook iedere dag een jongere met autismespectrum die als stagiaire meehelpt en meeleeft in de kindergroep.
Omdat ook vrienden en bekenden van de huisbewoners over de vloer en in de tuin komen,
heeft ‘De Kinderkamer nog geen baby’s opgenomen. Al wat oudere kinderen leren dit
‘onbekende’ gemakkelijker te aanvaarden.
De oermoeder en –vader van dit initiatief vzw Radius zijn Eric Smets en Ilse De Kock nog
steeds de dragers, starters en doorzetters van dit huis.
Toen zij als jonge ouders een kindje met autisme-spectrum kregen, en hier op latere leeftijd
geen goede school voor vonden, startten ze met een schoolinitiatief in een oude boerderij:
‘Radius’ genaamd. Als de kinderen jongeren werden groeide het initiatief om een
woongemeenschap voor deze jongeren te bouwen, waarin ook plaats was voor woningen en
voor kleinschalig kinderonthaal. Eric en Ilse Smets – De Kock uit de Boswachtersdreef te
Kapellen bouwden een prachtig organisch huis op een nieuwe plek – alles met respect voor
mens, dier, natuur. Veerle Monu werd door hen gevraagd om het onthaal van de kinderen en
de stages van de jongeren hierin op zich te nemen. Het initiatief groeide en nu werken
Veerle en Francesca er. Eric bouwt nog steeds verder aan vele creatieve projecten en als een
echt kunstenaar ontstaan oplossingen voor alle pedagogische en salutogenetische vragen en
begeleiding. Ook als pedagoog neemt hij deze jongeren met autisme op als helpers en
genoten in zijn ambachtelijk werken met hout en natuurmaterialen.
We feliciteren dit echtpaar van harte en we zijn hen zo vol blijdschap en ontroering dankbaar
voor hun levenswerk dat ze hier ten goede van jongeren, kleine kinderen, mensen en natuur
verrichten.

Onze welgemeende felicitaties !
en met grote dank aan de hele dragende Kapellense groep!
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geborgen en omhuld van natuurkleuren en natuurmaterialen, en ook veel buiten spelen!
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Wist je dat?

Levendige en opvoedkundige filmpjes voorhanden zijn over zelfwerkzaamheid, vrije
bewegingsontwikkeling, toewijding en bijstand geven, geduld en geborgenheid,.. voor de
allerkleinsten op: http://www.kinder-4.ch/de/filme_themen%23single/937

Wist je dat? baby-oliedoekjes heel erg handig, gezond en goedkoop zijn?

Wat je nodig hebt is een emmertje met deksel, een rol gerecycleerd toiletpapier en goede
babyolie (bijvoorbeeld Calendulaolie van Weleda). Je giet een bodempje olie in het emmertje ,
haalt het kartonnetje uit de rol toiletpapier,en zet hem in de emmer met het deksel er op. Na
een uurtje zijn de doekjes klaar voor gebruik. Je gebruikt de rol van binnenuit. Deze doekjes
zijn ook erg praktisch voor loopneusjes die al iets te vaak zijn afgeveegd.
(uit: Seizoenen, februari 2005)

Wist je dat? Lutgart Naudts onlangs in Gent een lezing hield over bijna-dood-ervaringen,
en het ook had over de BDE bij suicidepogingen. Zij is een petitie gestart: Vindt u ook dat
men de aanvrager van euthanasie op de hoogte zou moeten stellen van het feit dat het niet
bewezen is dat de dood een einde maakt aan ons bewustzijn en daarom ook niet aan
ondraaglijk lijden ? Ons bewustzijn is misschien wel eeuwig .... Via deze link gaat u naar de
petitie:
http://antroposofie.us7.listmanage.com/track/click?u=5107414803e7e1222d7abd749&id=dccb063d3
d&e=1b72fc65bd

Wist je dat? Michiel Matthes, de ‘chairman’ van ‘The Alliance for Childhood European

Networkgroup, met een groep pedagogen uit de hele wereld in grote regelmaat samenkomen
in het Europees Parlement te Brussel, om MEP’s (members of the European Parlement) te
sensibiliseren voor nieuwe ideeën rond een kwaliteitsvolle kindertijd. 7 Parlementariërs
spraken eind dit jaar 2015 hun intenties uit voor een kindgerichte samenleving. (zie bijlage)

Wist je dat? als je bezorgd bent over je kind(eren) en alsmaar bezorgde rimpels en

ontevredenheid over hen toont, dat je dan je kinderen het signaal geeft dat er iets mis is, en
er iets mis loopt met hen. Waarom trekken ouders zich het ‘aparte’ gedrag van hun
kind(eren) zo erg aan. Kinderen zijn toch eenmaal apart en maken ons bekend met een
nieuwe wijze van ‘zijn’ in een wereld die zich grondig wil veranderen. Waarom niet gewoon
goed zijn voor hen, hen helpen waar nodig, moed geven, enthousiasmeren, steunen en
oordeelvrij helpen? Door steeds bekommerd te zijn over je kind(eren), over hun denken,
voelen of handelen, geef je hen het signaal dat ze niet goed bezig zijn. Door bekommerd en
steeds bezorgd te zijn kan je toch niets aan de situatie veranderen. Kinderen van vandaag
staan in een zeer turbulente tijd en zullen sowieso vele vrije keuzen moeten leren maken.
‘Leef gewoon het goede voor’ en alles komt goed. Zij vinden immers in zichzelf de eigen
moraliteit en de bron van het leven.
(warme getuigenis van een jongere aan zijn liefhebbende ouders)
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Familieleven
Moeder zijn, vader zijn en kind zijn vandaag.
Dr. med Michaela Glöckler (2015)

Wie kan terugkijken op een kindertijd waarin hij werkelijk kind mocht zijn, waarin hij beleefd
heeft wat het betekent om een moeder en een vader te hebben?
De Frans-Duitse Literatuurprofessor Jacques Lusseyran, die al vroeg in zijn kindertijd blind
werd, zegt over deze periode:
“Mijn ouders – dat was bescherming, rust en warmte. Wanneer ik aan mijn kindertijd denk,
komt nog steeds dit gevoel van warmte over mij, achter mij en rondom mij, dat wonderlijke
gevoel om nog niet voor eigen rekening te moeten leven, maar met lichaam en ziel te
kunnen leunen op anderen die de last van het leven wegnemen. Mijn ouders droegen mij op
handen en dat is waarschijnlijk de reden waarom ik in mijn hele kindertijd nooit helemaal op
de grond kwam. Ik kon weggaan, en weer terugkomen, de dingen hadden geen zwaarte en
gleden zo weer van me af. Ik liep tussen gevaren en verschrikkingen door zoals licht tussen
een spiegel dringt. Dat is het precies wat ik als het geluk van mijn kindertijd zou aangeven,
deze magische uitrusting die, wanneer ze iemand om de schouders wordt gelegd,
bescherming biedt voor het hele verdere leven.” (Uit “Het teruggevonden licht”)
Wilhelmine van Pruisen heeft in deze periode andere ervaringen beleefd. Zij vertelt over de
ontelbare mishandelingen tot aan de leeftijd van de Volksschool toe, die haar opvoedster
Letti haar in het geniep liet ondergaan. Haar vader en moeder hadden zich als de Koning en
de Koningin teruggetrokken en werden door haar niet als ouders ervaren. Aan haar
grootvader echter, die haar in haar eerste levensjaren had opgevangen en die ze zeer geliefd
had, denkt ze met grote dankbaarheid terug.
Jean Luis Barrault vertelt hoe hij als zesjarige door het open venster het twistgesprek tussen
zijn ouders afluisterde, waardoor hij te weten kwam dat ze wilden scheiden. Hij schrijft
daarover: “Waarom? Ik begrijp niets, maar ik heb het gevoel alsof de muren van ons huis
ineen storten. Mijn hart breekt in twee. Ik loop weg, verstop me in het bosje en ween.” (uit:
“Kindertijd”)
Een kindertijd, een moeder en vader – elk van ons heeft ze, hoe wij ze beleefd hebben, wat
ons daaruit als sterking of verzwakking een leven lang begeleidt, is ongelooflijk verschillend
en het heeft een uitwerking op ons hele verdere leven. Voortdurend verschijnen nieuwe
boeken. De nieuwe media en de technisch geworden huishouding brengen de wereld van de
volwassenen dagelijks binnen in de belevingswereld van de kinderen. Ook het moederlijke en
het vaderlijke trekt zich vaak voor het bewustzijn van de kinderen terug: ouders laten zich
vaak bij de voornaam aanspreken, alsof de kinderen reeds volwassen partners zijn. Er
gebeurt in onze tijd veel in de wereld wat het omhullende van de kindertijd wil verhinderen,
wat het echte vaderlijke en moederlijke wil verdringen.
Dit artikel wil aanwijzingen geven hoe we het nu concreet kunnen aanpakken om de
kindertijd bewust te verzorgen. Hoe belangrijk het is om de kindertijd zo in te richten dat
de terugblik in het latere leven zo kan zijn als Lusseyran het beschreven heeft. Zijn
kindertijd een bron van kracht was zodat hij van het leven kon houden zelfs wanneer hij zich
van de problemen van zijn eigen tijd bewust was geworden (hij was een tijd lang gevangene
in een concentratiekamp) en ervaren had hoeveel eigen leed en ook vreemd leed een mens
verdragen kan.
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Wie een gelukkige kindertijd mocht doormaken, wie vol vertrouwen naar vader en moeder
kon opkijken, staat later met een onwankelbaar vertrouwen in het leven. Deze personen
hebben het ook gemakkelijk om met verering het goddelijke in de schepping waar te nemen.
Zij kunnen zich met interesse en behulpzaamheid naar hun omgeving toewenden. Maar wie
echter als klein kind al belemmerd werd om zelf beslissingen te nemen, om dingen te
bepalen en te beoordelen, wie niet heeft kunnen ervaren hoe hij op een vanzelfsprekende
manier bij de beslissingen van de volwassenen werd betrokken, en zich zo vol vertrouwen
heeft kunnen overgeven aan de zekerheid van hun oordeel, die neemt in zijn verdere leven
een innerlijke onzekerheid mee. Deze onzekerheid uit zich op zulke manier dat de interesse
meer uitgaat naar de zorg om het eigen lief en leed, naar de vraag om de eigen zekerheid in
plaats van zich open en liefdevol naar de problemen van de omgeving te buigen.
Met het woord ‘vader’ of ‘papa’ duidt het kind niet enkel de persoon aan die deze taak op
zich genomen heeft, maar nog meer: namelijk dat wat als een ideaal resoneert en wat in
religieuze oorkonden als ‘de hemelse vader’ wordt aangesproken. In dezelfde zin wordt met
‘moeder’, of ‘mama’ datgene bedoeld wat over de mens heen het moederlijke element
belichaamd, de “aardemoeder”, het “gedragen worden”, het “beschermd worden”, het
“gevoed worden”. Wanneer de ouders trachten om niet enkel de mensen te zijn die ze in het
alledaagse leven zijn, maar wanneer ze naar dat bovenpersoonlijke ideaal streven en proberen om het te verwezenlijken waar het kan, dan wordt dit door het kind beleefd als iets
waarop het later met dankbaarheid kan terugkijken. Het ontsluit voor hem ook de betekenis
van de menselijke ontwikkeling: namelijk wat het betekent dat de mens op zielengebied en
op geestgebied kan uitgroeien boven datgene waartoe hij door zijn natuur en zijn talenten
bepaald is.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ouders hun kinderen een perfectie moeten voorspiegelen
die ze helemaal niet bezitten. Eerder zal het eerlijke trachten en proberen een positieve
uitwerking hebben. Om te leren op een echte manier vader en moeder te zijn, probeert men
zich voor te stellen wat het kind op die bepaalde leeftijd voor het bevorderen van zijn
ontwikkeling nodig heeft. In de voorschoolse periode is het vooral voeding, bescherming en
liefdevolle nabijheid naast een schat aan ideeën om actief bezig te zijn. Omdat het kind nog
niet in de mogelijkheid is om zijn leven zelf vorm te geven en te ordenen, krijgt het regelmaat en ordening door zijn omgang met de volwassenen. Hoe duidelijker en vanzelfsprekend
dit gebeurt onder de vorm van goede gewoontes, regelmatig eten en slapen, spelen en
uitrusten, hoe vanzelfsprekender en zekerder het kind zich voelt en hoe meer tevreden het zal
zijn. Hier heeft de kwaliteit van het ‘moederlijke’ haar belangrijkste levensgebied.
Tijdens de schooltijd wordt het ‘vaderlijke’ element belangrijker. Het kind zoekt nu het
voorbeeld van een mens die stevig in het leven staat, die moeilijkheden overwint en met
zekerheid oordeelt en beslissingen neemt. Na de puberteit wordt voor de jeugdige heel
belangrijk hoe beide ouders met elkaar in het sociale leven omgaan. Ideaal zijn vormen van
menselijk samenleven die vormend inwerken op het latere ontwerp van het eigen leven.
Vroeger werden de taken van vader en moeder door het sociale leven bepaald. Vandaag zijn
we vrijer in het vormgeven van de huiselijke en beroepsmatige relaties. De “huisman” en de
werkende moeder zorgen ervoor dat het vaderlijke element niet altijd door de vader en het
moederlijke element door de moeder wordt gerepresenteerd. Daarom is het zo beslissend dat
het ideologische aspect van het vaderlijke en het moederlijke wordt ontdekt. Dan kan ook de
vader tot op zekere hoogte de moederlijke kwaliteiten van innerlijkheid en van het
verzorgende overnemen. En omgekeerd kan de moeder diegene zijn die het kind de
oriëntatie geeft voor het in het beroep staan, voor het zich uiteen zetten met levensvragen en
voor de manier om met het leven om te gaan. We worden op beslissende wijze gevormd door
het gedrag van onze ouders. Hoe meer vader en moeder zich van dit feit bewust zijn, en
hierin een opdracht zien voor het vormgeven van het eigen leven en voor hun
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zelfverwerkelijking, hoe meer de kindertijd weer een tijd kan worden waarin de mens het
vertrouwen in de eigen levensloop kan leren en liefde voor de wereld kan ontwikkelen. – een
tijd waarin men krachten kan verzamelen en vertrouwen opdoet voor het hele verdere leven.
Info: Dr. med. Michaela Glöckler werd in 1946 in Stuttgart geboren. Zij studeerde Germaanse filologie en
Geschiedenis in Heidelberg en Geneeskunde in Tübingen en Marburg, waar ze sindsdien als Antroposofische
arts werkzaam is. Sinds 1988 staat ze aan het hoofd van de Geneeskundige sectie van het Goetheanum, Vrije
Hogeschool voor Geesteswetenschap in Dornach, Zwitserland.

Getuigenissen:

M. GLöckler:
“De goden hebben ook een ‘godesdienst’ waarin ze vragen om toegang te krijgen tot de
mens – ze willen aansluiting krijgen met ons autonome IK. Maar de mens wil de goden
ontkennen. Waar is de ‘godesdienst’ van de mensen, waarbij ze vragen om aansluiting te
krijgen met de goden? Waar komen mensen en goden samen? De goden hebben het
geriskeerd om een wezen op aarde te scheppen dat onafhankelijk is van hun – de mens is
vrij. Maar nu is de opgave van de mens om liefdevol te zijn en dit in vrijheid. Dan wordt de
mens meer menselijk en hebben de engelen niet meer zoveel zorgen en stress met ons.
Alleen de mens is niet compleet (het dier wel) en moet daarom op spiritueel vlak aan het
contact met de hiërarchieën werken.”
Het kind heeft een liefdevolle verzorging nodig. (dit kunnen we niet genoeg in beeld brengen
en op internet zetten.)
Rudolf Meyer (over Rudolf Steiner)
“ Wat is de mens? De mens is de drager van het menselijke ik. Het menselijke ik wordt bij
Rudolf Steiner als ‘onverwoestbare wezenskern’ voorgesteld – het is voorbestemd om uit de
geesteswerelden te worden neergelaten in deze aardse omhullingen (fysieke lichaam, etheren astrale lichaam), maar is tot steeds hogere ontplooiing in staat – stap na stap zich
omvormend op een hoger plan.”
“ Door de weg van de antroposofie te gaan is geen wereldvlucht mogelijk. Antroposofie is een
wereldbeschouwing die ‘het gebeuren, het mysterie van Golgotha’ in het centrum plaatst.”
Rudolf Steiner drukt zich sterk uit over de verhouding tussen de antroposofie en religie.
(in de Londense voordrachten).
Elisabeth von Kügelgen” uit: M.P.K. heft 70 augustus 2014 ‘Religieuze kwaliteiten in de opvoeding vanuit de
antroposofie.’

Sint brengt ons het licht van de sterren. Hij bereidt Maria’s weg voor naar de aarde.
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Morele intuïtie, scheppend handelen, dat kunnen kinderen
onmiddellijk bevatten door een nog ‘wetend voelen’.
Wij denken maar al te dikwijls dat we sociale competentie, moraliteit, ethiek en goed gedrag
‘moeten aanleren’, dikwijls ook tegen de wil van het kind in. Vele artikels, opmerkingen,
inrichtingen van cursussen gaan over ‘trainen van het kind’, zeker als het over opvoeden van
het kleine kind gaat. Er moet zogezegd ‘geoefend’ worden, ‘geleerd’ worden, het kind moet
getraind worden in tal van competenties. Zeker, we moeten hen toch aanleren hoe je met
andere mensen omgaat!
Als we een pleidooi zouden houden over een opvoedingswijze in vrijheid, komen al vlug vele
mensen aanzetten met tal van ‘ja, maar’s!”, tot we zelf in gevangenschap van onze ‘maars’
zitten opgesloten. (bijvoorbeeld: een kind moet toch grenzen hebben/ ze moeten toch ook
leren/ ze moeten zich toch leren voegen en aanpassen/ als het kind altijd mag doen wat het
wil, breekt er toch chaos uit/ kinderen zijn toch te egoïstisch en kunnen niet met vrijheid
omgaan/…. En zo verder.)
Doch bij Rudolf Steiner horen we iets geheel anders: hij pleit voor een opvoeding in vrijheid
en tot vrijheid. Morele, ethische principes, opgedrongen van buitenaf, maken de mens onvrij.
In de ‘Filosofie der Vrijheid’ van Rudolf Steiner lezen we:
“Vrijheid is de menselijke vorm, moreel te zijn.”
Helmut von Kügelgen (1916 – 1998) drukt dit zo mooi uit :
“… Kinderen strijden niet voor hun rechten en hun levensomgeving. Zij tonen zich met een
voortdurend zich vernieuwend vertrouwen, met een onuitsprekelijke liefdeshonger en gaan
ervan uit, dat wij volwassenen, wijs en goed zijn en dat wij datgene bezitten, wat wij aan het
kind kunnen leren: de zelfloosheid, de onzelfzuchtigheid.”
Als een kind bij ons een authentiek moreel en liefdevol gedrag mag waarnemen, bootst het
met diepe interesse en onmiddellijke zintuigwaarneming onze sociale gedragingen na. Met
zekere intuïtie en met groot aanvoelingsvermogen voelt het kind een bepaalde situatie
haarfijn aan en reageert hierop met goedheid en moreel gedrag. Het kind leert dit alles
doordat het bij ‘goede’ volwassenen deze sociale gedragingen ziet en doordat deze hem diep
beroeren in zijn ziel
Gaan we het kind dwingen, trainen, met hem oefenen tot ‘goed zijn’, dan komt er bij hem
een donkere drang om de ‘verplichtte moraal’ zo vlug mogelijk weer los te laten. Door
belering, door training, door dril en dwang leert een kind toch bijvoorbeeld niet het troosten,
het echt zelf delen, het echt zelf lief zijn, het echt zelf vriendschap maken,…
Bij kinderen, hoe klein ook, is het opnamevermogen voor al het morele zeer sterk intuïtief
aanwezig. Het gaat er om samen bij de bron van de moraal te komen. Dit doe je door zelf de
bron van de moraal in jezelf te zoeken en te vinden. Uit deze eindeloze bron ga je dan
scheppen. Je gebaren, je taal, je stemming, je eerbiedsvolle en dankbare gevoelens, je
beelden en imaginaties die je deze kleintjes kan aanreiken komen als inspiratie in je op. Dit
‘zelf goed zijn’ is een diepere vrijheidsbeleving. Morele intuïtie, scheppend handelen, dat
kunnen kinderen onmiddellijk bevatten door een nog ‘wetend voelen’.
Als een klein kind bij ons een authentiek liefdevol gedrag mag nabootsen, als wij het kind de
vrijheid van handelen, voelen en denken niet in de weg staan, als wij het kind ‘niet storen’
dan ervaart het zichzelf als vrijheidswezen en voelt diep vertrouwen, respect en geborgenheid
in de volwassenen die in hem gelooft!
“Daarom hebben we een in liefde geoefende opvoedingswijze nodig, door welke het kind…
zichzelf aan ons opvoedt, zodat men hem de vrijheid niet in de weg staat en belemmert.”
Rudolf Steiner
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Verwarmende recepten

Kaneelsterren (glutenvrij)
Voor het eiwitschuim:
ü 3 eieren, de eiwitten scheiden en met een snuifje zout stijf slagen.
ü Hierbij een beetje poedersuiker mengen en weer stijf kloppen. (je kan ook een beetje zoeten
met agavesap of honing – dan zijn de sterren ‘goud’ van kleur)
ü 4 eetlepels van het eiwitschuim apart houden om de sterren ermee te versieren. Het overige
eiwitschuim klaar houden voor het deeg.

Voor het deeg:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

400 gr amandelen (of mengeling van hazelnoten, okkernoten, amandelen) fijn malen.
1 theelepel citroensap toevoegen.
honing of agavesap toevoegen.
½ geraspte citroenschil (of appelsienschaal) bijmengen.
kaneel, gemalen kruidnagels en piment bijvoegen.
een klein beetje boekweitmeel toevoegen.
leuke variatie: schepje stijve appelsienenconfituur bijvoegen.

De deeg nu 2 uren koud weg zetten.
Dan sterren uitsteken (het tafelblad even instrooien met rijstmeel of gewone suiker omwille
van het kunnen uitrollen met de deegrol).
De sterren mogen iets dikker zijn, zodat ze later niet breken.
De sterren eerst even op 220° bakken, in voorverwarmde oven, dan op 150° C gedurende 15
à 20 minutenminuten.
Een mooie Kersttijd!

*
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Heerlijke warme recepten voor kinderdagverblijf en gezinsonthaal’.
1.
-

Ochtendpapje (voor kinderen die langzaam ontbijten):
Glutenvrij mueslipapje met fruit en nootjesstrooisel
neem rijst, gierst-, boekweit- en glutenvrije vlokken en zet deze een half uurtje in de week met warm
water.
Papje laten koken met een beetje rijst- of amandelmelk.
Voeg gemalen amandelnootjes en fijn gemaakte rozijntjes toe.
Kruiden vanille, gember en kaneel, puntje zout
Afzoeten met honing als het papje op eetwarmte is.
Opdienen met torentje geitenyoghurt en versieren met besjes van het seizoen en geroosterde nootjes.

2. Groentespreads serveren met een warme, zachte, kruidige soep (pompoen, wortel, prei,
gember met geroosterde koolzaadjes) op een warm brood of verwarmde cracker.
-

Mierikswortel-groentespread:
Gemixte mierikswortel
Zeer fijn geraspte verse worteltjes
Evenveel zonnebloempitten
Citroen
Wijnazijn
Beetje appel
Zongedroogd tomaatje
Zonnebloemolie
Fijngesnipperde bieslook en peterselie, dragon, basilicum, tijm
Beetje look, beetje peper, beetje sesamzout

-

Tofuspread met zeewier
neem 200 gr zijdetofu en maak fijn
voeg 2 eetlepels zeewiermengsel ‘Salade de Pêcheur’ toe
beetje appelazijn
fijgehakte peterselie, bieslook, lenteuitje
beetje peper (geen zout – het zeewier is al zout!)
serveer op een boterhammetje bij een warme soep

-

Tapinade
neem 200 gr tofu en maak fijn
voeg fijngeraspte, verse wortels toe
peterseli, bieslook, jonge ui, peper, verse basilicum, dragon
sojasaus
beetje tomatendik
chapelure zonodig
serveer op een cracker bij warme, zachte soep

-

Linzensalade
Laat je tofu weken in beetje tamarisaus en snij in blokjes
kook 100 gr linzen gaar met een blaadje laurier en beetje groetenbouillon
verwijder laurierblad
laat de linzen nawellen en mix fijn
rasp er een beetje citroenschil doorheen
voeg gember, komijn, nootmuskaat, peper en zout bij
beetje zonnebloemolie
voeg de tofu-blokjes toe
maak fijn tot een smeuïge broodspread.
Serveer op een boterham met lekkere warme soep!

3. Middagmaaltjes
-

Polentakoekjes met pompoen, bataat, wortel en broccoli:
(dit kunnen kleine kinderen als een ‘groentelapje’ uit de hand eten)
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-

snij je groenten in kleine stukjes en stoom ze bijtgaar (5 minuten) en laat uitlekken (gebruik dit sap
ook voor je bouillon)
week 225 gr grof volkoren maïsgriesmeel een half uur of langer in 1l groentebouillon (verhouding
graan/water ca 1:3)
Breng de polenta langzaam aan de kook, roerend met een houten lepel met een gat.
Laat 10 minuten koken op een sudderplaatje (af en toe roeren – kan spatten!)
Voeg een geklopt ei toe en mespuntje boter en klop je polenta zachtjes luchtig
Voeg je zacht gestoomde groentjes (goed uitgelekt), keukenkruiden o.a. dragon en 2 theelepeltjes
kruidenzout toe.
Voor iets oudere peutertjes: breng pittig op smaak met een beetje spaghettikruiden.
Verspreid de polentamengeling over een ingevette bakplaat, en versier met geitenkaasstrooisel en
beetje paprika
Dien de in portie gesneden vierkantjes heet op, op een plankje! Handgrijpbare warme stukken broccoli,
bataat, pompoen, wortel ernaast op het plankje leggen.
Gierst (afwisselen met couscous, boekweit, rijst, quinoa, amarant, …) met rode bietjes, worteltjes en
appel-perenmoes met kaneel, gember en beetje vanille (eventueel beetje zoeten met agavesap of
honing).
Boekweitpannenkoekjes met pompoen, veldsla, wortel, kruiden en geitenkaas

4. Gebak
-

Marokkaanse amandelkoekjes (bio)
300 gr grof gemalen amandelen (je kan ook andere noten nemen)
agavesap
1 theelepel kaneel
beetje gember
wijnsteenzuur (beetje)
1 ei
beetje citroensap
oranjebloesem
voor vastere ‘koekjes’ voeg beetje boekweitmeel toe
meng dit alles tot een smeuïg geheel - vorm kleine ‘koekjes’ tussen 2 lepels – 10 min bakken op 180 °C.

Glutenvrije framboos- bosbessen cakejes.
-

neem een rest van gierst en linzen (samen zo’n 200gr) en maak deze fijn met mixer
puntje zout
verse worteltjes, heel fijn geraspt, toevoegen
gemalen amandelen toevoegen
fijn geknipte rozijntjes toevoegen
zonnebloempitjes
scheutje olie of puntje boter
2 eitjes, luchtig geslagen
kruiden met kaneel, gember, citroen, klein beetje honing
zoeten met agavesap of esdoornsap (naar eigen smaak)
verse bosbessen of confituur toevoegen
beetje spuitwater
als het ‘deegje’ nog te lopend is, voeg dan een beetje rijstmeel of boekweitvlokjes toe.
Verdeel het goed gerezen deeg over kleine bakvormpjes.
Versier met een Sint Michaëlskruisje.
Bak 20 min op 180 °C in goed voorverwarmde oven.
Cakejes goed warm serveren.
***
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Aanbevolen Literatuur
Hebben we een directe verbinding tot de allerheiligste nood van het kind – de wil tot het
mogen voltooien van de mensheid’. Leven we de zorg voor de toekomst van onze aarde voor
aan de vele kleine kinderen? Werken we mee in zinvolheid en met zinvolle handelingen,
gevoelens en gedachten aan de volgende fase van de menswording? Is de gehele
wereldomgeving van het kind zin-gedragen? Is het kind spontaan, van nature uit, religieus?

“Auf der Himmelsleiter – von der spontaner Religiösität des Kindes.”
Annie Székely-Kühlewind.

het kind – de eigen innerlijke zintuigen –
te leren begrijpen en tegelijkertijd er op te
letten dat voor het kind vanaf de geboorte
ook de gehele wereldomgeving zingedragen is!
Deze
‘tegelijkertijdheid’
maakt
de
religieuze oer-beleving uit van het kleine
kind. ‘De zekerheid van het zijn.’

Het boek begint met twee, ons wekkende
vragen aan ons als ‘tijdgenoten’.
1.

Zijn we in staat het middelpunt van de
niet bewuste ontwikkelingsnoden die
het kind meebrengt, het Allerheiligste,
namelijk de wil tot ‘het helpen voltooien van het mens-zijn’, heel helder en
juist te herkennnen?”
2. Hebben we een directe verbinding tot
deze nood van het kind?”

Als drijvende kracht voor haar jarenlange
inzet in het vrije religieuze onderwijs aan
de Hongaarse Waldorfschool in Peshidigkeit noemt Annie Székely-Kühlewind: “de
zorg voor de toekomst van onze aarde, die
ervan afhangt of wij onze opgave ‘het
meewerken aan de menswording’ stilaan
leren op te nemen.” Hiermee zit de
schrijfster midden in de tijdsproblematiek
en roept ze op tot actief meewerken. Het
gaat erom, het wezen van

Wie de veelzijdige, enthousiasmerende
voorbeelden leest in het boek gaat als
volwassenen ook de weg, doorheen deze
eerste twaalf levensjaren van het kind,
mee door. Het is een weg die ons voert
vanuit het nog onbewuste basislevensgevoel van ‘de spontane religiositeit’
doorheen alle crisissen van de verdere
ontwikkeling van het kind tot aan het
groeiende wakkere erkennen van de
innerlijke zintuigen van de jeugdige mens.
Zo ontstaat stap per stap de hemelsladder.
Zo beschrijft Annie Székely-Kühlewind de
middelen om de ontwikkelingswegen te
sterken, ja, ze te bevleugelen! Welke
inhouden roepen in het kind en in de
volwassene een vruchtbare resonantie op?
Tot de opbouw van het boek behoort ook
de inhoudelijke gang doorheen de twaalf
leerjaren, steeds gefundeerd met menskundige inzichten. De schrijfster legt een
sterk accent op de vraag hoe de leraar, de
ouder, de kindbegeleider in zichzelf de
krachten kan wekken die hij nodig heeft
voor de begeleiding van het kind en de
jeugdige.
Een aanvurend,
schoon boek!

enthousiasmerend

–
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Nieuw!
Gezond hechten Opgroeien in
verbondenheid met jezelf en de
wereld.
Een gezonde hechting is een goede start.
Dit boek gaat over het proces van hechten
en het gezond gehecht zijn. Het biedt
opvoeders en andere geïnteresseerden
inzicht hoe het proces van hechten
verloopt, wat voorwaarden zijn om gehecht
te raken en hoe de opvoeder aan dit
proces kan meewerken.
Loïs Eijgenraam ISBN 9789060387580
www.christofoor.nl

Nieuw!

KINDHEIT UND CHRISTUSWESEN
Von der therapeutischen Haltung
im Angesicht der Bedrohung
Peter Selg ISBN 978-3-905919-71-4

Gezichtspunten over een bedreigde
kindheid. Ze handelen over de
bijzonderheid van de eerste drie
levensjaren en de in deze tijd werkende
krachten, van hun bedreiging maar ook
van de spirituele eigen aard, de grootsheid
en betekenis van deze drie eerste jaren
van de mens.
Het kind wordt, zo R. Steiner, met het
derde levensjaar van een ‘Godszoon’ tot
een ‘Mensenzoon’. Dit gebeurt niet zonder
zelfhelings- en narijpingstijden, die
autonoom of met therapeutische
ondersteuning kunnen worden volbracht.
Ook in latere ontwikkelingsfasen kunnen
we de gemetamorfoseerde krachten van
de vroege kindheid aan het werk zien, die
tot de hoogste krachten op aarde moeten
gerekend worden: “Die am Menschen im
Kindheitsalter wirksamen Kräfte erkennen,
heißt den Christus im Menschen
erkennen.” (R. Steiner)
http://www.wegmaninstitut.ch/verlag.html
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Waarom het belangrijk is dat kinderen de natuur mogen beleven?
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Misschien omdat….
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… misschien omdat …?
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… misschien … omdat ik er ‘alleen’ leer te zijn, rustig in
mezelf en in de tover van de Schepping.
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“Ik ben de ezel van Moeder Maria en draag het Kindje.” Siri, 2 jaar en 7 maanden.
*
*

*

*
*

*

*

*
*
*
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Onder die hoge toren
Onder die hoge toren
Daar ligt een blauwe steen,
Als je op de steen trapt
dan ga je over Maria.
Wat heeft Maria in haar schoot?
Een klein, klein kindje.
Wat heeft het kindje in zijn hand?
Een gouden, gouden, boekje.
Boekje open,
Boekje toe.
Boekje open,
Boekje toe.
Boekje open,
Boekje toe.
Boekje weg!...
In dat boekje staat geschreven:
Een gelukkig Nieuwjaar
en een heel goed leven!

1 januari 2016

Vzw Saluto-Genese wenst u een vredevol en liefdevol Kerstfeest toe en
een groen natuurjaar 2016!
43

