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Vanuit de toekomst kan je ‘een stromen’ ervaren, een jou tegemoetkomende heiligheid.

1

Ik gaf mijn kind een zilveren bal,
Het werd zijn één, het werd zijn al;
en hij die steeds met ieder deelt,
hij schreit als iemand ermee speelt.
Ik sprak tot hem met zacht vermaan;
hij zag mij lang verwonderd aan
en liet toen stil zijn tranen gaan.

Ik gaf mijn kind een zilveren bal:
bracht ik zijn onschuld nu ten val?
Of ben ik blind – het goddelijk kind
hield in zijn handjes het heelal.
‘Het volmaakte’, Ida Gerhardt
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Ik ben drie!
3

Ik ben drie!

Een heerlijke feestelijke dag om eens een kroontje te haken!
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Ik spring het leven in – ik ben drie!

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
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‘De Zonnekinderen’ een goede start geven.
Lieve vrienden van vzw Saluto-genese,
We hebben het geluk u te mogen meedelen
dat een nieuw initiatief, kleinschalig
kinderdagonthaal 'De Zonnekinderen' te Gent
zal opstarten en sinds 10 juni 2016 een
‘crowdfunding’ campagne voert.
Er is heel wat nodig om een warme en
gezonde thuis in te richten voor zoveel kleine
kinderen, dat kan u zich wel voorstellen!
Daarom vragen we ook uw hulp graag?
29 augustus '16 zal het kleinschalige kinderdagverblijf 'De Zonnekinderen' open gaan. Twee jonge
opvoeders Felicia en Shirin zullen samen het dagonthaal verzorgen. De groep zal zo harmonisch
mogelijk worden samengesteld, zodat alle kinderen hun nodige verzorgings- en aandachtstijd er
mogen genieten. Er zal veel aandacht zijn voor een gezond overgangsmoment van thuis naar de
nieuwe omgeving voor de kinderen. Geleidelijkaan worden halve dagen en vervolgens hele dagen in
de opvang opgebouwd, samen met de ouders.
Het dagonthaal wordt ingericht vanuit de inzichten van de antroposofie met aandacht voor diepe
verbondenheid, veilige hechting, ecologie, duurzaamheid, gezondheid, fantasiesterkende opvoeding,
vrij spel, vrije bewegingsontwikkeling, vieren van jaarfeesten, seizoenen beleven, natuurbeleving,...
U kan met hen en met hun visie kennis maken via de website dezonnekinderen.be en

facebook.com/dezonnekinderen.
De opvoeders zullen proberen om een warme tweede thuis te creëren voor de kinderen die zij elke
dag ontvangen. Meer dan enkel een opvanginstantie proberen zij een verlengde van het gezin te
vormen. Daarom vinden de opvoeders het heel belangrijk dat er met de ouders een goede band kan
worden opgebouwd en dat niet enkel de kinderen zich thuis voelen, maar dat ook de ouders zich deel
van het project gaan voelen: samen proberen een gemeenschap te vormen die zorg draagt voor de
jonge kinderen. Er worden o.a. ook ouderbezoekjes gedaan en ouderavonden ingericht.

U kan 'De Zonnekinderen' op 2 manieren helpen:
1. Graag een bijdrage aan de campagne via deze link:
crowdfunding.gent/go/projects/zonnekinderen
2. Heb je zelf nog baby- en kinderspulletjes staan die je niet meer gebruikt? Neem dan zeker
een kijkje op de lijst van materialen die ze nog nodig hebben:
dezonnekinderen.be/ondersteun-ons/materiaallijst

Steunen jullie het project mee?!
Met onze hartelijke dank,
Voor Shirin, Felicia en de Zonnekinderen.
Annelies Sysmans
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NIEUWE PUBLICATIE!
Voorintekenactie boek ‘GEBAREN VAN LEVEN.
Hoe groei-en omhullingsgebaren ons kunnen
inspireren bij de opvoeding van het kleine kind.’

Woensdag, 23 november verschijnt het studieschrift ‘GEBAREN VAN LEVEN. Hoe groei- en
omhullingsgebaren ons kunnen inspireren bij de opvoeding van het kleine kind.’
Het schrift telt 280 pagina’s en is een studie over de nog ongeboren mens. Hierbij ligt de klemtoon op de geestelijke
oorsprong van alle leven. De wilskracht, de zelfwerkzaamheid en de gebalde groeikrachten van waaruit de levenskiem uit de
onzichtbare ongeborenheid te voorschijn komt, vervulden de samensteller van dit studieschrift Annelies Sysmans met
eerbied, achting en verrassende verbazing. Door het bestuderen van de embryologie en haar spirituele dimensie ontstaat er
een steeds ruimer mensbeeld waardoor de opvoeding van het kind nog boeiender kan worden. Naast een eerste inleidend
deel over het vruchtbaar worden van de groeicellen volgt het eigenlijke hoofdstuk over de embryologische fasen die de mens
doormaakt. Overzichtelijke en kleurige tekeningen illustreren de snel voortschrijdende, plastische metamorfosekracht van de
kiemcel die vol ontwikkelingsdrang is. Dan volgt een derde hoofdstuk waarin sprake is van de welkomhetende omhullingsgebaren die ons kunnen inspireren om de latere levensomgeving gezond en deugddoend voor het kleine kind in te richten.
De vele omhullingsorganen die het embryo beschermden, voedden en het een diepe verbondenheid schonken, verlaten bij
de geboorte het kind, maar blijven verder aanwezig bij de geboren mens als zijn hogere wezensdelen, als zijn geestelijke
begeleiding. Een vierde deel in het schrift handelt onder andere over de ongeborenheid, over de vraag of de hormonale
voorbehoeding een vlucht of een zegen is en over de spirituele betekenis van de placenta. Dit is ook een studieschrift over
nieuw ouderschap en ook zeer boeiend lesmateriaal voor leraren van jongeren.
We hebben steeds meer een individualistisch zelfbeeld, maar een kind kan pas zichzelf worden als er een betekenisvolle
‘andere’ – de eerste vertrouwenspersoon – een diep verbond in liefde met hem aangaat. De blik en de warmte, de pulsering
van het levenslichaam geven de boreling de zekerheid dat hij wordt liefgehad en ‘kind mag zijn’ van hen die ‘zijn’ ouders
werden. We leven vandaag in een cultuur, waarin ‘moederlijkheid’, ‘moeder zijn’, ‘ouder zijn’ een ontwaarding kennen. Dit
inzicht roept ons op tot wakkerheid.

T/m 22 november 2016 kunt u dit interessante studieschrift met kleurige illustraties bestellen bij vzw. SalutoGenese voor een speciale vóórintekenprijs van 29 €.
Na deze datum is de verkoopprijs 35 €.
Elk verkocht exemplaar komt volledig ten goede aan de ondersteuning van kinderdagverblijven en
onthaalouders in België, die werken vanuit de inzichten van de antroposofie en aan inrichting van
opleidingsdagen voor ouders, crècheleidsters, onthaalouders, grootouders, verzorgers en therapeuten van het
kleine kind van 0 tot 3 jaar.
Saluto-Genese v.z.w. Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd
Aangesloten bij de International Alliance for Childhood www.salutogenese.be salutogenese@skynet.be
Triodos Bank: 523-0456682-81
BIC: TRIOBEBB / IBAN: BE 36 5230 4566 82 81
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Wilt U gebruik maken van deze voorintekenactie, vul dan onderstaande coupon in, mail deze naar
salutogenese@skynet.be en maak het bedrag over op rekening Triode Bank 523-0456682-81BIC: TRIOBEBB /
IBAN: BE 36 5230 4566 82 t.n.v. vzw. Saluto-Genese onder vermelding van “Gebaren van Leven”. In plaats
van per mail kunt u de coupon ook per post opsturen vzw Saluto-Genese Houwaartsebaan, 55 3220 - Holsbeek.
U kunt uw bestelling daar afhalen op afspraak. Bent u niet in de gelegenheid het boek af te halen dan kan deze
tegen betaling van de verzendkosten naar u worden opgestuurd.
Het boek is per 23 november verkrijgbaar via onze website: www.salutogenese.be

VÓÓRINTEKENACTIE
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Tel.nr:
e-mailadres:
Bestelt hiermee 1 exemplaar / …. exemplaren van het studieschrift ‘GEBAREN VAN LEVEN’ tegen de speciale
prijs van € 29 * per stuk en haal deze op.
(extra vermelden als je het exemplaar wil opgestuurd weten)
alsook 1 exemplaar/…. exemplaren van Bundel 29 ‘De levensgebaren van de ongeborenen’ tegen de
speciale prijs van € 12 per stuk en haal deze op.
(extra vermelden als je het exemplaar wil opgestuurd weten)
Elk verkocht exemplaar komt volledig ten goede aan de opleiding en ondersteuning van leidsters van kinderdagverblijven en van
onthaalouders via vzw Saluto-Genese.

* per 23 november € 35 per stuk.
a.u.b. dit coupon opsturen naar vzw Saluto-Genese, Houwaartsebaan, 55
of mailen naar salutogenese@skynet.be

B – 3220 – Holsbeek België

Ook bieden we u hierbij bundel 29 aan als bijhorende studieliteratuur:
Bundel 29 : “DE LEVENSGEBAREN VAN DE ONGEBORENEN - in verband gebracht met gebaren en
spelmotieven in een opvoeding en ontwikkeling van het kleine kind van 0 tot 3 jaar.”
aan € 12 (als u
beide publicaties besteld)
Voorstudie: Levensgebaren van de mens na de dood –
kunnen ze ons misschien inspireren voor het begeleiden
van de mens?
Studie: Gebaren van Leven van vóór de geboorte –
kunnen ze ons inspireren voor het begeleiden van het
jonge kind?
a. De pre-conceptionele levenssituatie in de geestelijke
wereld.
b. De embryologische levenssituatie. Uit de geest, in de
aarde.
Gedicht van Nelly Sachs ‘Koor van de ongeborenen.’
Gedicht van Walt Whitman (uit “Grashalmen”) ‘Het lied
van mijn eigen Ik’.

Saluto-Genese v.z.w. Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd
Aangesloten bij de International Alliance for Childhood www.salutogenese.be salutogenese@skynet.be
Triodos Bank: 523-0456682-81
BIC: TRIOBEBB / IBAN: BE 36 5230 4566 82 81
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Kalender.
www.salutogenese.be
SAMEN AAN EEN NIEUWE
LEVENSWERELD BOUWEN
VOOR HET KLEINE KIND.
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Inschrijven voor de bijscholing en uitwisselingsdagen: mail naar salutogense@skynet.be of bel: 0031 (0)16 62 32 84 www.salutogenese.be
Betaling via: 523-0456682-81 BIC: TRIOBEBB / IBAN: BE 36 5230 4566 8281 met vermelding van de titel van de dag.

Zaterdag, 15 oktober 2016
Beweeglijke beelden sterken het
etherlichaam.

Zaterdag, 18 maart 2017
Het fysieke lichaam als dienaar van het
etherlichaam. Oefenen rond de integratie
van de oerreflexen.

09.30 opmaat met pentatonische kinderliederen
herfst met Cristina Agacé
09.45 Door onze zintuigen zuigen we de ether in.
workshop: beweeglijke prent maken in hout
11.00
11.00
12.30
13.30
15.30

met Annelies Sysmans
! Pauze
met koffie, thee en koek
!verderzetting workshop houten prent maken
!middagpauze met lekkere warme soep
tot
! 15.30 u verderzetting workshop
!Afsluiten: samen zingen van een lied

!
!
!

met Cristina Agacé

!
!
!
!

:""

! zelf figuurzaag, potlood, gom, fijne kleurpotloden
en broodmaaltijd en huispantoffels meebrengen, a.u.b.?
adres: ‘De Goudskinderen’ Houwaartsebaan, 55
3220 - Holsbeek

!
!
!
Zaterdag, 29 oktober 2016
Begrenzen betekent houvast! en omhulling.
09.30 opmaat met pentatonische kinderliederen
!
herfst met Cristina Agacé

en handgebarenspelen
met Annelies Sysmans
!
!
09.45 Inleiding:
Het etherlichaam kan
verzwakt, verstijfd, minder soepel en
stromend zijn geworden. A. Sysmans
+ Uitwisseling: met elkaar bijdragen en vragen
uit onze praktijk.
11.00 Pauze met koffie, thee en koek
11.00 verderzetting uitwisseling – hoe blijft het
etherlichaam elastisch voor incarnatie van
ziel en geest?
12.30 middagpauze met lekkere warme soep
13.30 tot 15.30 verderzetting workshop beweeglijke
prent maken in hout, voor de allerkleinsten.
15.30 Afsluiten: samen zingen van een lied

!
!
!
!
!
!
!
met Cristina Agacé
!
zelf figuurzaag, potlood, gom, fijne kleurpotloden
en broodmaaltijd en huispantoffels meebrengen, a.u.b.?
!
adres: ‘De Goudskinderen’ Houwaartsebaan, 55
3220 - Holsbeek
!
!

!

Zaterdag, 25 februari 2017
Lezing met Dr. Helena Maryns:
Duidelijke begrenzing,
beschermingsfactor voor stress,
geschenk voor veerkracht bij ziekte.
09.30 opmaat met euritmie
met Erna Kint

09.45 Lezing: Dr. Helena Maryns, antroposofisch
arts in het Therapeuticum te Gent
11.00 Pauze met koffie, thee en koek
11.00 verderzetting lezing + vragenstelling
12.30 Afsluiten met het sprookje: Het levenswater.!
leden 8 € / niet leden: 15 €
adres: Rudolf Steinerschool ‘De Teunisbloem’ zaaltje
Elyzeese Velden, 8 9000 – Gent
!!!!!!!!!!

allen van harte WELKOM!!

09.30 opmaat met pentatonische kinderliederen
lente met Cristina Agacé
09.45 workshop:Het fysieke !lichaam als dienaar van
het etherlichaam. met Aagje Dolhain
!
!

(Kleuter- en bewegingsjuf in Rudolf Steinerpedagogie)

!
11.00
Pauze met koffie, thee en koek
!
11.30
verderzetting workshop: oerreflexen
!
integreren.
12.30 Afsluiten: samen zingen van een lied.

met Cristina Agacé

soepel schoeisel en beweeglijke kleding meebrengen
a.u.b.?
adres: Rudolf Steiner Kleuterschool ‘De Rink-Rank’ te
Brasschaat, Zwemdoklei, 3

Zaterdag, 29 april 2017
Horen en waarnemen vragen tijd.
09.30 opmaat met euritmie met Erna Kint
10.00 Pentatonische liederen en gebarenspelen voor
de allerkleinsten met Cristina Agacé en A. Sysmans
11.00 Pauze met koffie, thee en koek
11.00 verderzetting workshop pentatoniek en
gebarenspelen
12.30 Afsluiten: voorstelling: beeldend verhaal
voor kleine kinderen.
euritmiepantoffels, klokkenspel, belletjes en of liertje
meebrengen zo je dit hebt, a.u.b.?
adres: nieuw initiatief: ‘De Zonnekinderen’ te Gent –
juist adres nog niet bekend.
Inschrijven voor deelname per mail of tel:
Onthaalouder: 20€ (per thuis, dus ook
als u deelneemt met 2)
Kinderdagverblijf: 50 € (ook al neemt u
deel met het hele team)
IBAN: BE 36 5230 4566 8281

salutogenese@skynet.be

!
!
!
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Getuigenis van Selma Lagerlöff (1858-1940), de moeite om met de hand te schrijven!
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Belang van een goede slaap in deze drukke tijd.
Lezing door Dr. Luc Vandecasteele – verslag door Annelies Sysmans
Do, 26 mei 2016 - ‘De Goudsbloem’ te Kessel-Lo - ingericht door vzw Levana

Goedenavond beste mama’s en papa’s,
‘Belang van goed slapen’, een thema, hier in ‘De Goudsbloem, kinderdagverblijf ‘ een thema van
verzorgers van het kleine kind, maar ook heel zeker van de ouders.
Wat gebeurt er met ons als we niet voldoende geslapen hebben?
Dan voelen we ons moe, we hebben een slechte concentratie, ons geheugen neemt af, we zijn
prikkelbaar en slecht gehumeurd, we hebben vaak hoofdpijn, we voelen stramme spieren, minder
energie, minder uithouding, minder initiatiefkracht, …
Er is van alles mis met ons als we niet voldoende geslapen hebben wat dan uiteindelijk tot ziekte
leidt. Het kan verder leiden tot depressie, uiteindelijk burn-out, ook tot het chronisch
vermoeidheidssyndroom.
We ’moeten’ dus slapen – dat is een merkwaardig fenomeen.
Gedurende 24 uren altijd wakker zijn, altijd doordoen, dat gaat niet! Waarom moeten we eigenlijk
slapen?
Luc haalt hier aan hoe zijn vrouw soms zo kan verzuchten;: “Waarom moet ik slapen, ik heb zoveel te
doen?” “Maar slapen is toch ook prettig!” zegt hij dan.
Van nature is het zo dat we slapen samen met de zon. We kunnen er flink van afwijken – dieren
kunnen dat niet – kleine kinderen kunnen hiervan ook moeilijk afwijken. Gebeurt het toch door
omstandigheden dan kunnen kleine kinderen hiervan heel veel last hebben. Volwassenen kunnen
afwijken van het ritme van de zon, maar voldoende slapen blijft ook bij een volwassene heel erg
belangrijk voor de gezondheid, het welbevinden, het psychisch evenwicht en het geestelijk vermogen.
Waarom moeten we zoveel slapen?
Overdag zijn we wakker, we doen dan allerlei, nemen deel aan het leven, genieten, werken, … Als we
slapen zijn we onbewuste wezens. 1/3 van ons leven slapen we; we zijn dan diep verzonken in het
onbewuste leven.
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We moeten zoveel slapen omdat wakker zijn niet alleen gunstig is, maar ook nadelige gevolgen heeft:
we worden moe, we worden overprikkeld als we té lang wakker zijn. Als we wakker zijn breken we af,
iets in onze constitutie breekt af. Eén maal en soms twee maal op 24 uren vraagt ons lichaam om
hersteld te worden. Want iets moet de afbraak van het leven overdag compenseren. Als we drie
dagen niet zouden slapen zou a.h.w. ‘onze recovery-toets als vanzelf in gang schieten’. We zouden in
slaap vallen. De hele herstelfunctie weet wat er te doen is opdat we er weer tegenaan zouden kunnen
gaan.
We moeten o.a. af van het melkzuur waardoor onze spieren stram en pijnlijk worden, maar in de
slaap worden nog veel meer afvalstoffen opgeruimd en uitgescheiden.
Ook in onze hersenen worden tijdens de slaap onze herinneringen herschikt, neergeslagen,
ingeschreven Dit kan aangetoond worden met elektro-encefalogram (EEG-onderzoek) en onze
moderne scanners.
Dr. Vandecasteele gaf hiervan een praktisch voorbeeld: je herinnert je een bepaalde persoon niet
meer waar je die avond mee sprak, maar de volgende ochtend kan je je het gelaat van deze persoon
perfect voorstellen.
We onthouden niet alleen, maar er zijn ook bepaalde herinneringen die we ‘uitwissen’ tijdens de
slaap. Zo voelen we ons in het hoofd verfrist, we voelen een hernieuwd enthousiasme, we krijgen
nieuwe ideeën, we ontvangen nieuwe inspiratie,…Het kan ons overkomen dat we na een nacht goed
slapen zeggen: “ Nù snap ik het! Nù zie ik het! Dát ga ik doen! Dát ga ik niet doen!
Neurologen van vandaag zeggen dat we ’s nachts als we slapen de ‘software’ ( updates,…) alsook de
‘hardware’ bijwerken. In de neurologie wordt de mens vergeleken met een complexe computer en
men spreekt er zelfs van dat we in ons brein nog meer hebben dan de soft- en hardware van een
gewone computer, nl. “wet-ware” (vochtige ware): er is a.h.w. een soort vloeibaar element waarin
zowel hard- als software deels oplossen en weer uitkristalliseren. We gaan iets oplossen, iets
veranderen en er iets nieuw van maken. We maken nieuwe verbindingen, synapsen, nieuwe
kanaaltjes.
We moeten dus zoveel slapen omdat onze afvalstoffen worden opgeruimd en omdat onze herinneringen herschikt en verwerkt worden.
Onze stofwisseling en onze hersenen werken ’s nachts aan het herstel.
Overdag werken onze zintuigen en onze ledematen.
WAKEN

SLAPEN






onbewust
herstel
familie van gezondheid
stofwisseling, hersenen
groeien

 bewust
 afbraak
 familie van ziek zijn (als we té veel
waken)
 ledematen, zintuigen
 krimpen

Waarom moeten de baby’s meer slapen?
1. baby’s zijn één en al groeien.
Het grootste verschil tussen een kind en een volwassene is de slaapduur. Hoe jonger de mens is, hoe
méér hij moet slapen. Hoe ouder je bent hoe minder slaap je nodig hebt. Word je echter heel oud dan
kan je wel eens overdag gewoon in slaap vallen, maar ouderen worden in principe geestelijk
wakkerder. Een oudere mens gaat ook krimpen.
Iedere mens is ’s morgens minstens 1 cm groter dan ‘s avonds. Dat komt doordat de
tussenwervelschijven, bestaande uit kraakbeen, droger worden overdag. We kunnen hierdoor soms
aan rugpijn lijden.
’s Nachts herstelt zich dit doordat de tussenschijven weer vocht opnemen.
Een pasgeboren baby moet nog heel veel slapen. Een baby is maar 3 uurtjes per dag wakker: eten,
verzorgen, spelen (waarnemen), weer inslapen. In de baarmoeder strampelt het kind soms wel, maar
de zintuigen slapen daar nog. Het embryo is in nachtbewustzijn. Een baby groeit heel veel. Een baby
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is één en al groeien! Met 1 tot 3 maanden is de baby zijn gewicht verdubbeld. Op 16 – 18 jaar is de
mens volgroeid en ontwikkelt zich vanaf dan anders. Het fysiek groeien stopt (de oren groeien nog
wel) maar we ontwikkelen ons dan anders verder: zielsmatig en geestelijk. Als een baby zoveel slaap
nodig heeft en zoveel groeit, dan moet er een verband zijn tussen slapen en groeien. Een kind steekt
nog heel veel levenskrachten in groeien en heel weinig levenskrachten in het ontwikkelen van
bewustzijn (pas op drie jaar komt er een eerste ik-bewustzijn).

Baby’s zijn één en al zintuigwezens.

Etruskisch beeldje

Een kind moet nog leren om de zintuigen te gebruiken. Hij moet datgene wat het gezien, gehoord,
gevoeld, geproefd, geroken, betast, ervaren en verstaan heeft vertalen in ‘kennis’, hij moet het
zintuiggebruik oefenen. Er mag een rijk aanbod zijn van kwaliteitsvolle zintuigindrukken zodat het
kind zich uitgenodigd voelt om zijn zintuigen te gaan gebruiken. Een klein kind is één en al
zintuigwezen. Het heeft heel wijde open zintuigen en zuigt alles als een sponsje naar binnen. Het
kind wil ontdekken, verkennen, ervaren, begrijpen. Dat ‘vraagt’ wel iets van het kind. Alle indrukken
gaan immers héél heel diep, bijvoorbeeld: het kleine kind schrikt nog op als opa niest, als er iemand
hoest,… Het is goed om het kleine kind warm te omhullen en niet té snel aan de grote wereld bloot te
stellen. We moeten niet te veel indrukken tegelijkertijd aan een klein kind geven, want ze koppelen er
voorstellingen, indrukken, gevoelens, gewaarwordingen en inzichten aan vast en dat vraagt arbeid. Er
rijzen dan vragen voor de opvoeding.
bijvoorbeeld:
- Gaan we wandelen in de stad of in de natuur?
- Zetten we altijd achtergrondmuziek op (wat een voortdurende ‘ruis’ is die diep naar binnen
gaat)?
- Welke activiteiten zijn er zoal op een dag, op een week?
Kleuterleidsters ervaren dat kleine kinderen steeds minder geconcentreerd zijn in de ochtendkring.
Komt dit omdat ze naar vele activiteiten, feestjes, animaties, pretparken,… mee moeten gaan en ze
niet gewoon kunnen spelen in tuin, bos, op wandel?
2. Baby’s bouwen het vermogen op om het geheugen goed te leren gebruiken.
Omdat het kind zoveel groeit moet het zoveel slapen. Omdat het ‘afbouwt’ door wakker te zijn en
open en diep zintuiglijk waar te nemen heeft het veel slaap nodig om ‘herop te bouwen’.
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Ook door goed en voldoende te slapen bouwt het kleine kind reservekrachten op voor zijn verdere
leven. Deze reservekrachten aan leven en energie liggen aan de basis van een volgende ontwikkeling:
kennis verwerven. Levenskrachten metamorfoseren zich tot geheugen- en beeldvormende
denkkrachten.
Dr. Edmond Schoorel, antroposofisch arts in het therapeuticum, ‘Heel het kind’ te Zeist en auteur van
o.a. ‘De eerste drie jaar – kinderfysiologie’, ‘Warmte’, ‘Beeldschermbeelden’, ‘Dokter, wat ik vragen
wou?’, ‘Het dilemma van de morele opvoeding’, zei eens dat de grootste gedachte die Rudolf Steiner
gebracht heeft die is waarin hij uitlegt hoe en wanneer groeikrachten van het kleine kind zich
metamorfoseren tot geheugen en denkkrachten.
De krachten waarmee we ons geheugen, ons denken, onze concentratie ontwikkelen zijn dezelfde
krachten als waarmee we groeien als kind. Groeikrachten worden omgevormd tot krachten om te
‘leren’.
Groeien gebeurt door deling van cellen, maar alle cellen blijven hierbij in relatie met elkaar. Alle
organen vormen zo in relatie met elkaar één organisme. Ons lichaam wordt bij het groeien alsmaar
complexer. Denken is nu eenzelfde proces als groeien, denken is een ‘ingroeien’: als we ‘leren’, als we
leren denken, voegen we alle inzichten samen tot één geheel en zoeken de onderlinge relatie van de
inzichten tot elkaar.
Het kind van 0 tot 6 groeit vooral fysiek. Het heeft zijn geheugen nog niet volledig ter beschikking.
Rond het 6de tot 7de levensjaar komen er plots en snel groeikrachten vrij van de opbouw van het
fysieke lichaam. Deze vrijgekomen groeikrachten dienen voor iets nieuws. Het fysieke lichaam kent
een zekere eerste afronding. De tandenwisseling is hiervan het orgelpunt: de melktanden (geërfd
gebit) worden uitgestoten doordat de eigen persoonlijke tanden nu hun groei aanvatten en naar
buiten komen. Het kind van 7 krijgt voor het eerst duidelijke herinneringen. Beeldvormende krachten,
die daarvoor in het lichaam werkten, komen nu vrij om letters, cijfers, … te leren.
Kleine kinderen moeten méér slapen dan grote kinderen om goed te kunnen leren.
Kinderen die onvoldoende slapen hebben het moeilijk op school. Ze hebben geen concentratie en
geen goed geheugen.
Kleine kinderen kunnen nog niet zeggen dat ze moe zijn. Ze tonen het wel door prikkelbaar gedrag, ze
zijn ongeduldig, hebben een zwakke weerbaarheid, zijn nerveus, overbeweeglijk, hebben een
zwakkere immuniteit, een zwakker geheugen en een zwakkere concentratie. Om goed te kunnen
leren moet je veel slapen. Een plaag van vandaag is ‘het chronisch slaaptekort hebben’.
Kwaliteit van de slaap verzorgen. Wat kunnen we hieronder verstaan?
1. De slaaptijd
Hoeveel slaap heeft het kind nodig?
Het hele kleine kind is maar 3 uurtjes wakker per dag, dat verlengt zich stilaan. Zintuiglijk spel begint.
Op 1 maand: ongeveer 6 uur wakker/ op 2 maanden: 7 uren wakker/ op 5 maanden: 8 uren wakker
….
Tot ca. 18 maanden slaapt het kind dan nog 2 slaapjes overdag telkens 2 uur of meer, ’s nachts klokje
rond.
Vanaf 18 maanden tot drie jaar één lange namiddagslaap (2 à 3 uren). Ook kleuters hebben vaak
behoefte aan een goed middagdutje. Als dat niet kan door omstandigheden, gaan ze ’s avonds best
vroeger in bedje (bijv. half zeven).
Pubers slapen nog 9 à 10 uren. Volwassene: 8 uren.
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We moeten het kleine kind dus duidelijke grenzen geven wat betreft het aantal uren wakker zijn.
Kinderen hebben baat bij het voelen van stevige grenzen. Ze ontwikkelen hierdoor veiligheid en gezondheid.
2. De rust
Wat verstaan we onder een rustige omgeving om te kunnen slapen.
-

Geen verkeer
Geen televisie (film, radio, gsm, video, pc…), gewoon de stilte
De juiste warmtegraad in de kamer en in het bedje – de handjes van het kind moeten warm
aanvoelen. Bij koude handjes: olie-inwrijving + wollen slaapzak met lange mouwen. (het kind mag
niet zweten).
Goed verluchte kamer, rustgevende inrichting

3. De overgangen
‘Waken’ en ‘slapen’ zijn zo reuze-verschillend van elkaar, dat we de overgang hiertussen goed moeten
verzorgen.
a. op een rustige manier wakker worden
rustig aangeraakt worden, gedragen worden,
aangekleed worden in rust, rustig ontbijten
rustig als ouders hierbij zijn.
b. op een rustige manier gaan slapen
de dag laten uitbollen, laten uitklinken bijvoorbeeld met een verhaal, schemerig maken, stiller
spreken, zingen, geen animatie meer of uitstappen,…
zeker niet recht van het scherm naar bed gaan (televisie, tablet, I-Phone, film, video, fotoscherm,…)
ook als volwassenen minstens een uur geen scherm meer kijken voor het slapen gaan. Want de vele
prikkels van het scherm houden de hersenen in waak-modus.
c. een klein slaapritueel
bijvoorbeeld: een kaars aansteken, een spreuk, een verhaaltje, een lied,…
een ritueel dat zich dagelijks herhaalt bij het slapen gaan en het kind begeleidt naar de nacht.
De gewoontevorming is heel goed voor de ontwikkeling van het kind.
Dat het een ritueel wordt genoemd duidt op iets ‘cultisch’. “De slaap is toch ook een beetje heilig!”
d. voor onszelf ook deze overgangen verzorgen
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bijvoorbeeld ’s avonds je voorbereiden (door een bezinning, een terugblik op de dag…) op het feit dan
’s nachts die hogere wijsheid in je lichaam zal werken. Je kan dan gewaarworden dat je als mens
aansluit bij een hogere wijsheid dan dat we zelf als mensen zijn.
De volgende morgen ook niet direct in de waakmodus springen, maar aandachtig luisteren naar
bijvoorbeeld een goed idee, een nieuw inzicht dat je kreeg, een raadgeving, nieuw enthousiasme dat
je voelt, een besluit, een droom?
4. Het ritmisch dagverloop
Het is goed om overdag voorwaarden te scheppen voor een gezonde slaap.
-

-

De dag niet te druk maken
Het kind beschermen tegen een overmaat aan prikkels in de dag
Zorgen dat we groeizame indrukken geven aan het kleine kind die te verteren zijn.
In de voor- en/of namiddag een goede wandeling maken, veel bewegend spel, veel bewegen buiten
in de frisse lucht. Veel bewegingsvrijheid doet goed slapen. We slapen dan zelfs anders.
Kinderen gedurende de dag heel veel laten bewegen. Dan is een kind gezond moe en gaat anders
slapen. Als we gewandeld hebben, gaan we zelf ook anders denken, anders voelen, anders beslissen,
anders praten.
Kinderen hebben de natuur nodig: stenen, modder, zand, water, plassen... en hebben daar vaak meer
aan dan aan een overvloed aan attracties.
Het is ook heel gezond voor zwangere vrouwen en gezond voor de foetus om in de natuur te zijn. De
Noorse schrijver Roald Dahl zei: “ Zwangere vrouwen moeten ‘groen’ zien.” Wat we waarnemen voedt
ons evenzeer als wat we eten…
Mama’s die het te druk en té veel aan de hand hebben in de zwangerschap hebben méér kans op een
nerveuze, overprikkelde baby of zelfs kans op een zgn. huilbaby. Waarom zijn we toch zo dom in ons
‘hard-werkend-Vlaanderen’? Als arts schrijf ik daarom, als het nodig is, zwangere mama’s lang ziek,
want rust en uitgeslapen zijn is daar erg belangrijk. De zwangerschap is een hele speciale periode
voor de vrouw – je kan je dan niet zo goed concentreren. Men spreekt zelfs van een zekere
‘zwangerschapsdementie, borstvoedingsdementie’. Opnieuw een voorbeeld van de samenhang
tussen groei- en denkkrachten.

BESLUIT
De kinderen nodigen óns eigenlijk uit om een stukje tijd in de drukte uit te sparen.
Kinderen nodigen óns uit om te onthaasten want kinderen onthaasten zelf omdat ze nog moeten groeien en
willen gedijen.
“Economie moet groeien” hoor je altijd, maar …. “Kinderen moeten groeien!”
Economie moet niet meer groeien, maar duurzaam worden en de roofbouw moet stoppen. Een kringloopeconomie, een nieuwe economie, een duurzame economie waarbij natuur en economie met elkaar samengaan
moet er komen. De wereld moet zich terug ontwikkelen naar het kind toe, naar de kindheidskrachten.
VRAGEN:
1.

Hebben kinderen minder slaap nodig in de zomer dan in de winter, ze voelen dan meer energie en pit?
Ik denk dat dat geen groot verschil maakt. De slaapkamer donker maken.

2. Het inslapen ’s avonds is een echt gevecht bij onze dochter van 3,5 jaar?
Een mogelijke oplossing kan zijn korter slapen overdag (géén 2 uren) en veel bewegen en wandelen
overdag. Het helpt soms als men het kind vroeger naar bed brengt, vóór het te “wild” wordt van pure
moeheid en daardoor de slaap niet meer kan vatten.
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3. Ons kind komt steeds weer uit bed?
De goede gewoonte van in het begin aanleggen. In de allereerste weken mag het kind zeker wel eens
wenen bij het inslapen – er is daar de 5 minuten-regel – maar het kind zeker alleen laten inslapen (niet in
slaap aan de borst, of laten inslapen op de arm en dan in bedje leggen). Het kind wakker in het bedje
leggen zodat het zelfstandig leert inslapen.
Ook een goede gewoonte is het kind niet meer uit bed te halen, geen drinken meer geven, niet mee naar
beneden gaan, niet terug weer aanleggen. Laten drinken voor het slapen gaan.
Zorgen dat het kindje warme voeten heeft. Met koude voeten kunnen ook wij niet inslapen (met koude
voeten zou je ook niet kunnen bevallen).
Gedurende 4 tot 6 weken elke avond de voetjes masseren voor het slapen gaan, met koperzalf,
verwarmende olies zoals lavendel,…
Het buikje een kamilleolie-inwrijving geven.
Het is ook niet gezond dat kinderen uren lang op blote voeten lopen op een koude vloer.
Je kindje steeds een laagje warmer aankleden. (ademende wol, katoen, zijde). Een zijden of wollen
onderhemdje helpt ook voor meer dan voor temperatuur. Het geeft het kind omhulling.
Er is nu onderzocht en bewezen dat verkoudheden oak werkelijk méér voorkomen, dat virussen beter
kunnen toeslaan, als de mens afkoelt.
Komt het kind toch nog uit het bed, dan zijn er consequenties aan.
4. Als kinderen vroeger wakker worden, zijn ze dan uitgeslapen?
Hoe laat is dat dan? Zo tussen 5 uur en half 7. Zijn ze dan op tijd gaan slapen ’s avonds? Als het kind dan
stil kan zijn en nog wat in het bedje blijft, het gezin niet wakker maakt, is dat ok.
5. Sinds ons kindje 1 jaar is geworden wordt het ’s nachts steeds huilend wakker van zijn dromen?
Zorg voor ritme en vaste eet- en slaaptijden overdag. Zorg ervoor dat de dag niet overprikkeld is. Je kindje
is misschien erg ‘open’ voor zintuigindrukken en prikkels. Het kind wiegen. Een schommelpaard, een
schommel in de tuin, een inslaapritueel verzorgen met slaapliedjes. Toon je interesse in zijn emoties.
Een huidinwrijving gedurende 6 weken over het gehele lichaam van boven naar onder, van de nek naar de
voeten, met turfolie met lavendel van Hauschka (‘Mor-Lavendelöl’). Turfextract beschermt het kleine kind
via de huid voor overprikkeling.
6. Mijn kind maakt ritmische bewegingen op haar knietjes in haar bedje ’s nachts. (15 ½ maanden)?
Je kan ’s avonds haar beentjes inwrijven met lavendel en overdag een goede, vrije bewegingscultuur
verzorgen door te wandelen samen, stappen, in de tuin werkjes doen, …

Met onze warme dank aan Dr. Luc Vandecasteele voor deze fijne lezing en aan Levana
vzw. voor de inrichting van deze ouderavond!
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•

cursusbundel 25: “Het kind en zijn gezonde,
deugddoende slaap” vzw Saluto-Genese

Bij de omslag: Käthe Kollwitz ‘Kind en handen’

“Over de kunst, kinderen en ouders
te begeleiden.”
Een boek om o.a. ouderavonden in te richten….

http://www.spielraumlebensraum.ch/Wiegestube2/pdf/Autorin.pdf

Het kind en zijn gezonde, deugddoende slaap. Over
slaap-, inslaap- en doorslaap-problemen. Het kind en de
slaap. Begrijpen en behandelen van slaapstoornissen bij
kleine kinderen. De samenhang tussen slapen en voeden
staat of valt met regelmaat en eenduidigheid. Rond het
bakeren. De ontwikkeling van een ‘ge-ZON-de’ zuigeling
vanaf de eerste levensdag. Een pleidooi voor voldoende
slaap. Ik put levenskrachten en een goede gezondheid
uit een goed levensritme. Ouder-competentie! ‘Ruik
eens!’ Ervaringen met een geurtherapeut bij kinderen
met ADHD-constellatie. Wat onderhoudt en wat verzwakt
onze eigen levenskrachten? Waarnemingen van
levenskrachtenverlies en verband met een verzwakt
denken. Waar een wil is, is géén weg! Het concentratie-,
deficit-syndroom met of zonder hyperactiviteit - ADHD –
ADD. Een balans vinden tussen waken en slapen.
*

Bijvoorbeeld beschrijft ze in een hoofdstuk (Van het kind
uitgaan – speelgroep-rijpheid) houdingen, die zeker voor
het kind goed zijn, maar spijtig genoeg niet
overeenkomen met de onthaalrealiteit in een crèche of
gezinsopvang. Toch is dit boek ook voor deze leidsters
zéér waardevol! Zowel de vrije bewegingsontwikkeling,
het vrije, verzonken spel, de inrichting van binnen en
buiten, nabootsing en voorbeeld, de werkzaamheid van
de volwassenen, de relaties en gedragingen tussen de
kinderen onderling, ware hechting en relatie tussen de
opvoeder, ouders en het kind. Het ritmische dagverloop
is overzichtelijk in hoofdstukken beschreven, dat in zijn
liefdevolle, vrijlatende en toch zeer consequente en
zekere aard beschreven is ook een hulp kan betekenen
voor oudergesprekken, ouderavonden en voor
conferenties.
De huidige situatie van gezinnen met tijdsdruk, haast,
ondernemingsdrang, digitalisering tijdens de dag (en
nacht?) wordt evenzeer besproken als de intellectualiteit
in ons omgaan met kinderen en de daarmee
samenhangende uitwerking op de ontwikkeling van het
kleine kind en op zijn zo belangrijke vrij kunnen spelen.
“Hoe kunnen ouders en kinderen zich weer opnieuw
geborgen en ontspannen voelen? Hoe kunnen ouders
weer voelen wat henzelf en hun kinderen eigenlijk goeddoet? Waldorf-crèches zullen oorden van rust, achtzaamheid en ontplooiing mogen zijn voor kind en
ouders!
http://www.spielraum-lebensraum.ch/Wiegestube2/

Maria Luisa Nüesch, Begleitungskunst in Eltern-KindGruppen
uitg. Verein Spielraum Lebensraum, 2015,
248 Pagina’s, €21,90 ISBN 978-3033051072
Een rijk boek voor het werken met de allerkleinsten en
hun ouders!
Een praktijkboek voor onthaalouders, crèchelei(d)sters,
speelgroeplei(d)sters. Heel uitvoerig en uitnodigend gaat
Maria Luisa Nüesch in op alle thema’s in het bereik van
de opvoeding van de allerkleinsten in het alledaagse
leven, in onthaal, alsook over thema’s voor de
samenwerking met ouders. Van waaruit, hoe en met
welke verantwoording doen we alle dingen? Evenzeer
zullen geïnteresseerde ouders dit boek graag lezen! Ze
schrijft vanuit een jarenlange praktijkervaring met
ouder-kind-groepen in Zwitserland, die niet altijd
overdraagbaar zijn voor het werken in een crèche.
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natuurlijke kraamverzorging van de slaap en gezondheid.

Foto’s www.natuurlijkekraamzorg.eu

film wikkelen https://www.youtube.com/watch?v=SDx6nROEOo0
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Hoe leggen we de baby te slapen?
door Dr. Edmond Schoorel 2015 op www.natuurlijkekraamzorg.eu
Over mutsjes, kruik en zijligging.
Over warmtestuwing, brandwonden en wiegendood.
Het advies om jonge zuigelingen niet op hun buik, maar op hun rug te slapen te leggen heeft, samen
met de andere adviezen van de Stichting Wiegendood, ervoor gezorgd dat het aantal kinderen dat
aan wiegendood is overleden drastisch is gedaald.
Toch horen we telkens weer dat ouders zeggen: ”Als ik hem niet op z’n buik leg slaapt hij eenvoudigweg niet”.
Of “Zonder mutsje en kruik houd ik haar niet warm”.
“Buikligging doe ik niet, maar zijligging is toch prima?”
Vandaar deze uitleg over de achtergrond van de gangbare adviezen. Niet om ze te relativeren, maar
wel om ze in een groter kader te zetten.

Het grotere kader
Het is van belang om je aan de regels te houden. Het is van belang om je eigen inzicht te leren vertrouwen.
De regels zijn er niet voor niets, ze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, het zijn richtlijnen om ervoor
te zorgen dat zo veel mogelijk mensen geen domme dingen doen als ze hun baby te slapen leggen. Als je je aan
de regels houdt heb je niets verkeerd gedaan.
Het vertrouwen in je eigen inzicht verkrijg je niet door de regels te volgen, maar door goed naar je zuigeling te
kijken en al doende ervaring op te doen. Dat gebeurt vanzelf als je een goede band hebt met je kind. Als je geen
eigen inzicht verwerft, weet je niet wanneer je van de regel af moet wijken. Het is dus zaak om de regels goed
te kennen en verstandig genoeg te zijn om er verantwoord van af te kunnen wijken.

Zijligging
Zijligging wordt afgeraden, omdat een kind in zijligging op z’n buik kan draaien. Dat betekent, dat zijligging
geen kwaad kan als het kind niet op zijn buik kan draaien. Daar valt wat aan te doen.
• Als je kind zich in z’n slaap niet beweegt, is er geen probleem. Gezonde zuigelingen tref je in de eerste
weken van hun leven na de slaap aan in dezelfde houding als je ze weglegde. Als dat niet zo is, wordt
het tijd om de zijligging te verlaten.
• Als de onderste arm gebogen is en ietsje naar voren getrokken, ligt het kind op de arm als ligvlak’.
• Als rugligging niet lukt en je vertrouwt het niet volledig dat de baby niet van z’n plaats komt kan je
stabiliseren. Er zijn commerciële devices van beklede schuimrubber rollen. Die isoleren slecht, dus
misschien krijg je dan een probleem met de warmte. Wat prima voldoet, is een vast opgerolde en
stevig vastgeplakte handdoekrol in de rug en net zo een in de buik.
Zijligging heeft evidente voordelen. Je baby heeft minder neiging zich te overstrekken, hij blijft warmer, de
gebogen houding is comfortabeler, hij is beter onder te stoppen en bij wisselligging op de zij is er veel minder
kans op vervorming van de schedel, die juist in de eerste 4 maanden ontstaan kan.
Als het bedje of het wiegje schuin wordt opgemaakt, is het achterhoofd en de nek bedekt en is er aan de
voorzijde ruim voldoende ademruimte.

Mutsje
Als een zuigeling het warm krijgt, moet hij die warmte kwijt kunnen. Daarvoor is het belangrijk, dat het hoofd
hem die gelegenheid geeft. Aan de andere kant is het hoofd een enorm oppervlak waar warmte verloren gaat.
Daarom is het voor veel zuigelingen fijn of zelfs nodig om een mutsje op te hebben.
Of dat kan ligt aan het kind en aan het materiaal van het mutsje.
Sommige kinderen hebben het gauw warm. Zeker in de zomer hebben die al snel geen mutsje meer nodig.
Andere kinderen houd je zonder mutsje niet comfortabel warm. Een mutsje van zijde of wol-zijde is prettig
warm als het koel inde omgeving is en prettig koel als het warm is in de omgeving. Katoen heeft het nadeel dat
het nat wordt als het kindje transpireert en dan niet meer aangenaam is op het hoofd.
Mutsjes zonder koordje blijven moeilijk op hun plaats wanneer het kind het hoofd draait. Om die reden doen
ouders deze mutsjes vaak af.Bij mutsjes met koordjes is het van groot belang dat de koordjes, waarmee het
mutsje wordt vastgemaakt, voldoende elastisch zijn. Er moet een beetje rek in zitten, zodat ze niet kunnen
knellen. En ze moeten lang genoeg zijn om om de borst en natuurlijk niet om de hals te worden vastgemaakt.

Kruik
Veel zuigelingen kunnen niet lekker warm blijven zonder kruik. Als ze geen kruik nodig hebben, moet je ze die
natuurlijk niet geven. Maar als het nodig is kan je probleemloos veilig een kruik in de wieg hebben. Uitgangpunt
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is een goede kruik, gevuld met heet water, ongeveer 90°, goed dichtgedraaid. Die ligt achter het kind in geval
van zijligging, of naast het kind in geval van rugligging. Op een vuistbreedte, ongeveer 12cm, van het kind af.
De opening van de kruik ligt voorbij het kind. De matras is van dien aard, dat eventueel lekwater door de matras
heen weglekt en niet bij het kind komt. Een koelere kruik is uiteraard sneller aan vervanging toe. Voor de kortere
slaapjes is dat misschien prima, voor de langere slaapperiodes is het storend voor de baby als je de kruik moet
verversen. Er is minstens een dubbele laag textiel tussen de kruik en het kind te vinden, afgezien van de
babykleertjes. Het is handig om de kruik tussen de twee dekens te leggen, als je het bed met twee dekens
opdekt. Als je de kruik op deze wijze toepast komen er geen brandwonden van, blijft de baby lekkerwarm en
kan hij ontspannen.

Warmtestuwing
De angst voor warmtestuwing is zo groot geworden, dat de zorg voor onderkoeling op de achtergrond is
gekomen. Hier komt het aan op het juiste materiaal.
Voor de matras kan je kiezen voor materiaal dat de warmte goed vasthoudt en toch ademt. Er zijn prachtige
matrasjes met wol, kokos en natuurrubber.
Voor het beddengoed kan je kiezen voor natuurlijke materialen: een lakentje van katoen, dekens van wol.
Voor het mutsje moet je kiezen voor een exemplaar van wol-zijde of zijde. In het nekje kan je voelen of het kind
warm is, of klam-warm. Als het klam-warm is, heeft hij het te warm, misschien koorts? Als het hoofdje warm is
en de voetjes koud, is de baby niet helemaal comfortabel. Misschien krijgt hij koorts, of de vertering zit in de
weg, of hij heeft kleding aan, die wel isoleert, maar niet ademt.

Conclusie
Het is niet óf –óf, het is én –én. Je moet je als ouders aan de regels houden, en je moet je kind leren kennen en
op je eigen inzicht leren vertrouwen. De ervaring leert, dat je bij je eerste kind meer de regels volgt en dat je bij
volgende kinderen die regels een beetje aanpast aan de werkelijkheid van je kind.
Buikslapen moet niet meer. Maar baby’s die op hun rug te slapen worden gelegd, slapen minder diep en zijn
gemakkelijker onrustig. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken, dat ze zich minder gemakkelijk warm
houden, sneller door hun eigen bewegingen wakker schrikken en niet in de gebogen ‘foetushouding’ terecht
kunnen komen. Voor sommige kinderen is zijligging een prima alternatief. Dan kan je, om het veilig te houden,
de adviezen opvolgen, die hierboven gegeven zijn.
Als je je kind kent, is een teveel aan warmte of een tekort aan warmte gemakkelijk te herkennen. Net
zo gemakkelijk als bijvoorbeeld te veel of te weinig voeding.

info over zijden hemeltje bij wieg:

https://www.mijnhemeltje.nl/product/zijden-hemeltje/

Het zijden hemeltje voor wieg en ledikant is gemaakt van een laag roze en blauwe zijde.
Een pasgeboren baby heeft enkel maar behoefte aan voeding, omhulling, rust en slaap. Het is voor het kleine kind dan ook
van belang dat het dit voldoende kan krijgen om te kunnen groeien. Door een blauwe sluier over een roze heen te hangen
ontstaat een mooie rustgevende kleur violet die rust geeft en het licht zacht filtert zonder dit donker te maken. En zijde is
hiervoor het meest geschikte product. Hierdoor kan uw kindje in een rustgevende omgeving kennismaken met de wereld om
hem heen, zonder prikkels en invloeden van buiten af. Als het kindje tastend voelt door de wieg dan zal het de bekleding
ervaren als een eerste stukje buitenwereld. Nu al wordt de tastzin ontwikkeld en zoekt het kind de kwaliteit van de
omgeving.
Juist het hele kleine kind heeft het nodig dat het omringd wordt door eerlijke materialen zonder chemische bewerkingen,
vandaar dat zijde een van de beste materialen is voor een wiegenhemeltje. Deze zijden wiegenhemels worden ook wel
antroposofische wiegenhemels genoemd.
Geschikt voor bevestiging aan een piekstok met ring. De hemel wordt geleverd zonder piekstok, en kunt u apart bestellen.
De standaard hoogte is 1,50 m, voor de breedte kunt u kiezen uit 1,80 m en 2,70 m.
De hoogte voor 3,60 m breed is 1.60 m Deze grootste maat is ook geschikt als hemel rondom de box.
De buitenste laag (blauw) is zo’n 10 a 15 cm korter dan de roze laag zijde. Zo ontstaat er een mooi beeld dat de roze zijde er
toch nog zichtbaar is en geeft een speels effect.
De hemel past ook bij de leander wieg en de kindeklein hangwieg, en is altijd (kostenloos) in te korten op de door u
gewenste hoogte.
De zijde die gebruikt wordt voor de hemeltjes wordt in eigen beheer en handmatig geverfd met een natuurverf. Hierdoor
weten u en ik zeker dat er geen chemicalien gebruikt worden. Doordat er handmatig geverfd wordt kunnen er
kleurscharkeringen ontstaan in de stof. Dit is helaas niet altijd te voorkomen en wordt zonodig verwerkt op een plaats waar
dit (bijna) niet zichtbaar is.
De zijde wordt doorgaans speciaal voor u geverfd, en heeft op dit moment een levertijd van 6 weken.
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'Laat ouders na de geboorte een jaar thuisblijven!'
2 augustus ’15 om 13:06 door tib | Bron: De Volkskrant
Jonge kinderen die naar de crèche (groepen van méér dan 8 kinderen) gaan, hebben stress,
onderzocht de Nederlandse hoogleraar Carolina De Weerth. Daarom pleit ze ervoor dat de overheid
het mogelijk zou maken om ouders na de geboorte een jaar thuis te laten blijven. 'Het eerste jaar is
een korte, extreme belangrijke periode', zegt ze in De Volkskrant.
Uit een onderzoek van De Weerth blijkt dat kinderen op dagen in de crèche meer stresshormonen
aanmaken dan op dagen dat ze thuis zijn. 'Probeer het eens vanuit het perspectief van het kind te
bekijken: ineens zijn je ouders een hele dag weg en krijg je van een relatieve vreemde een stuk
minder aandacht, omdat die leidster haar aandacht moet verdelen over veel meer kinderen', zegt De
Weerth. Vooral jonge baby's hebben een hoog stressniveau in de crèche. Uit haar onderzoek blijkt ook
dat baby's zich rustiger ontwikkelen als ze het eerste half jaar (tot één jaar) op de kamer van hun
ouders mogen slapen.
'Uit vrijwel elke studie in mijn vakgebied blijkt dat baby's het beste af zijn als ze hun ouders
dichtbij hebben', zegt De Weerth.
Daarom pleit ze voor een systeem waarbij ouders het eerste jaar na de geboorte verlof kunnen
nemen. 'Onderling te verdelen, zodat altijd minstens één ouder beschikbaar is om de baby te
verzorgen'. Dat is duur, maar betaalt zichzelf volgens haar terug op termijn: 'Gedragsproblemen,
ziekte, criminaliteit, burn-out, depressie; hoeveel kun je daarvan voorkomen als het stresssysteem van
jonge kinderen zo sterk mogelijk wordt gemaakt door optimale zorg in het eerste jaar? Bij
investeringen in betere zorg voor baby's zal het rendement minstens zo hoog zijn. Hoe jonger je
begint, hoe groter het effect op het leven. Het eerste jaar is een korte, extreem belangrijke periode. Je
krijgt daarvoor als ouder geen tweede kans'.
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BIJNA WORDEN WIJ 3 JAAR… begin mei 2016
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… EN DAN WORDEN WIJ ZO STERK ALS EEN REUS!

WIJ ZIJN ALLEBEI REUZEN!
Mo (wordt 3 jaar op 19 mei 2016) en Siri (wordt 3 jaar op 28 mei 2016)
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Ik hou veel van stenen!
Ik kan er allerlei mee maken en zoveel
plannetjes mee uitvoeren! Soms wil ik
stenen dragen, liefst de grootste. Dan
heb ik daarna veel kracht. Moe worden is
leuk! Het is ook leuk om sterk te worden!
Wat ben ik tevreden!
Na al die moeite ligt mijn steen nu, daar,
waar ik hem hebben wou, op de kant bij
de andere stenen.
Ik word groot, ik word sterk, ik word drie
jaar! Ik heb dit helemaal alleen gedaan.
Ik werd aangespoord bij mijn moeilijke
taak en er gebeurden geen ongelukjes.
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Het ritme van het leven
Het met verwondering kunnen kijken is een drijvende kracht voor de levenskrachten.
Helle Heckmann
Hoe reiken we het kind de geschenken aan van de kindertijd, onvoorwaardelijke
aanvaarding, onschuld, hoop en vertrouwen? Voor mij was dat steeds doorheen de natuur,
doorheen de voortdurende veranderingen en transformaties. De natuur is nooit dezelfde en
toch herkenbaar. Het feit van mens te zijn in de natuur, van in de natuur te werken met
ontzag en respect is voor mij een middel om hedendaagse kinderen (en ouders) krachten te
laten voelen die ver boven ons begrip uitgaan maar die onze verwondering oproepen. Het
met verwondering kunnen kijken is een drijvende kracht voor de levenskrachten.
Waar op aarde we ook zijn, aan de basis van onze cultuur en ons overleven ligt de natuur. We
moeten ons bestaan aanpassen aan de natuurkrachten, dat zit in ons ingebakken. In de
natuur is ook een religieuze kracht aanwezig die elke religieus begrip overstijgt. De vieringen
van de natuur moeten altijd een uiting zijn van de omgeving waarin we leven.
Een ander element zijn voor mij de kosmische vieringen. Deze vieringen vinden op specifieke
momenten over de gehele aarde plaats, omdat ze een gebied betreffen dat het vlak van de
natuur overstijgt. Nemen we bijvoorbeeld Pasen. In Denemarken valt Pasen in de lente. Dus
vermengen we de twee aspecten van de viering. Het lentefeest geeft uiting aan de vreugde
voor het begin van de lente na een heel donkere periode. We schilderen (een heidens
gebruik) en we laten de paashaas de eieren verstoppen die de kinderen moeten zoeken (de
haas als vruchtbaarheidssymbool). Daarna laten we de eieren van een heuvel rollen zodat de
hardgekookte eieren in twee barsten en het eigeel eruit komt als symbool voor de bevrijding
en de opstanding van het zonnewezen Jezus Christus. Op die manier vermengen we een
natuurfeest met een spiritueel feest. En dat werkt heel goed, want we laten zo veel culturele
tradities samenvallen met spirituele, kosmische realiteiten. Wat gebeurt er nu aan de andere
kant van de aarde. Daar is het herfst, met het lantaarntjesfeest als natuurviering, en Pasen
als de kosmische viering. Dat betekent dat voor mij in die situatie (herfst aan de andere kant
van de aarde), de opstanding van de Christuskracht een innerlijke verlichting moet teweeg
brengen, terwijl het op het noordelijk halfrond een uiterlijke ervaring is, of hoe kan het
anders zijn?
Op welke manier kunnen we onze seizoensfeesten en kosmische feesten vieren zodat we ze
als delen van een geheel zien in plaats van als geïsoleerde feesten? Om te beginnen heb ik
besloten om die feesten te vieren die voor onze kinderopvang relevant zijn – rekening
houdend met de culturele achtergrond van mijn kinderen en met de leefomgeving waar ze
vandaan komen. Ik heb gekozen voor een dagelijks ritme dat gebaseerd is op buitenshuis
ervaringen, omdat veel kinderen stadskinderen zijn die weinig mogelijkheden tot bewegen
hebben – omwille van verkeer, kleine flats, en een leven binnenshuis gebaseerd op stilzitten
(voor TV, computers,…). We hebben een stemmige tuin en een mooie omgeving (moerassen,
kerkhof, en een voetbalveld), hoewel we op slechts 15 minuten fietsen van het centrum van
Kopenhagen verwijderd zijn. Het is voor ons heel gewoon om deze omgeving in ons dagelijks
leven te betrekken. Elke dag gaan we tijdens de twee eerste uren van de ochtend naar
buiten: we wandelen 20 minuten, we blijven een uur op een bepaalde plaats , en we
wandelen weer naar huis – gewoon opdat de kinderen zouden bewegen (we hebben
ongeveer 20 kinderen in de leeftijd van 1 tot 7 jaar. (zie ‘Nøkken, een Tuin voor Kinderen’)
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Tijdens onze dagelijkse wandeling ervaren we de vier elementen: het ruisen van de wind (of
de windstilte); de warmte van de zon, wanneer ze zich verstopt of schijnt; het roffelen van de
regen of het pletsen in de plassen; het veranderen van de toestand van de aarde, nat, droog,
begroeit of niet, en zo verder. Tegelijkertijd maakt de natuur kaders rond ons, en het maakt
een groot verschil in welk jaargetijde we zijn. Elk jaargetijde heeft zijn eigen kwaliteiten en
elk seizoen brengt ons het vorige seizoen in herinnering en doet ons denken aan het
volgende. De natuur helpt ons om voorbije ervaringen te onthouden en met vreugde uit te
kijken naar toekomstige ervaringen. Dat komt op een heel natuurlijke wijze tot uiting in de
verschillende leeftijdsfasen waar de kinderen doorheen gaan in de tijd die ze in de peutertuin
doorbrengen.
De seizoenen beginnen en eindigen niet, als een rad zijn ze voortdurend in beweging. Onze
kinderen beginnen al in de late lente met het zingen van kerstliedjes, juist voor het begin van
de zomer. Ze dansen rond sparretjes (kerstbomen) die nieuwe scheuten hebben gekregen en
eruit zien alsof ze zichzelf versierd hebben, net zoals wij, in Denemarken, hen versieren en
rond hen dansen met Kerstmis. Deze extra vieringen vinden plaats op ongeveer hetzelfde
tijdstip als de echte seizoensfeesten, en dat is waar ons pedagogisch werkterrein ligt. De
manier waarop we de feesten gestalte geven zodat er een relatie is met het jaarverloop, een
verweven van het ene jaarfeest in het andere met toch een zekere ordelijke opeenvolging
zodat de vormgevende krachten zichtbaar worden. Het is de kunst om de natuur te zien als
een ritmisch ademend geheel en niet als een klok die afzonderlijke gebeurtenissen aangeeft.
Met de herfst beginnen is zoiets als een goed boek direct aanvatten bij de laatste pagina’s. In
de herfsttijd oogsten we onze ijver! Uiterlijk oogsten we de vruchten die de aarde ons geeft,
afhankelijk van hoe goed we er in geslaagd zijn om de natuur te ‘lezen’, om op het juiste
tijdstip te zaaien en onze gewassen te verzorgen. Voor mij is het oogsten van graan een
archetypische ervaring. Ik vraag me nog altijd af of het niet kunstmatig is dat ik mijn
stadskinderen naar het platteland breng zodat ze een boer met een zeis graan zien oogsten
en de schoven naar de peutertuin brengen. In deze tijd weten kinderen dat dat allemaal door
enorme machines wordt gedaan en ze kunnen geen verband leggen tussen een zeis en een
graanveld, als ze er al ooit één gezien hebben)
In elk geval blijf ik koppig het bezoek aan de boerderij organiseren als een gezamenlijke
familie uitstap en een zintuiglijke ervaring omdat ik in het zwaaien van de zeis doorheen het
graan en in de geluiden van het maaien archetypische bewegingen zie. Wanneer we buiten
in het veld staan, horen we de wind, de hemel is hoog boven ons en we kunnen in alle
richtingen in de verte kijken. Om dat we de echte bewegingen van de boer gezien hebben,
kunnen we achteraf de juiste gebaren maken tijdens liedjesspelletjes. Het is voor mij is heel
belangrijk dat de juiste gebaren kunnen nagebootst worden. Na het bezoek aan de boerderij,
zijn we ongeveer 14 dagen” aan het oogsten”. Het graan staat in schoven in de tuin en kan
bekeken en aangeraakt worden. We zingen oogstliedjes en na enkele dagen dorsen we het
graan. De kinderen staan in een kring en terwijl we de oogstliedjes zingen, stappen we rond
de kleine schoven. Wanneer we aan het gedeelte van het liedje komen waarin we zingen “
weet jij hoe de boer dorst…”, buigen we allemaal naar de grond, we nemen een schoof en
dorsen het graan van de aren op het witte laken dat in het midden ligt.
We herhalen de dorsbeweging keer op keer , sommige kinderen doen dat heel zorgvuldig,
andere met veel kracht, terwijl andere kinderen gewoon toekijken (de kleinste kinderen
slapen op dat moment). Het graan uit de aren zien springen is wonderlijk, en het wordt vol
opwinding becommentarieerd. Als al de bundels gedorst zijn, nemen twee volwassenen elk
een kant van het laken, terwijl de kinderen aan de kant gaan staan. 1,2,3, we gooien het
graan en het kaf in de lucht. De wind zal het kaf wegblazen en het graan valt netjes en zuiver
terug op het laken. Graan in je handen voelen is een zalig gevoel – “Ik ook!” “Ik ook!” - alle
kinderen stromen toe en begraven hun handen in de hoop met graan, een heel speciaal
moment.
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Daarna halen we de kleine handmolentjes boven en de kinderen wisselen elkaar af met
malen – we hebben ongeveer 7 molentjes voor 16 kinderen. Dagen lang malen ze en malen
ze tijdens de namiddag om bloem te maken. Tijdens onze ochtendwandelingen brengen we
het stro mee dat wij, de volwassenen, tot kransen en andere dingen vlechten, terwijl de
kinderen helpen of toekijken. Tijdens het werk zingen we. Dit is een ijverige periode. In de
hele tuin wordt er geoogst. Fruit, bessen, en groenten moeten geoogst worden – op
verschillende tijdstippen weliswaar – en de oogst moet worden verwerkt of gedroogd. De
bloemen moeten water krijgen, de dieren moeten gevoederd worden en de konijnen moeten
geschoren worden. Het is een moment waarop er veel moet gedaan worden.
We ronden de periode af met een oogstfeest waarop de ouders – die huisgebakken cake
meebrengen uitgenodigd worden van 13u00 tot 14u30. We hebben brood gebakken en
vlierbloesem sap bereid (al voor de zomervakantie) zodat we herinnerd worden aan de dagen
voor de zomer, toen alles een andere kleur had en de atmosfeer anders was. Op de dag van
het feest gaan we naar een speciale plek waar we room in confituurpotten tot boter karnen
en naar huis brengen. Vervolgens trekken we onze mooie kleren aan - alle kinderen hebben
speciale, mooie oogstkleding meegebracht (ik bedoel geen nieuwe of dure kleding maar wel
kleding die ze verbinden met speciale momenten, met feest, met vreugde). We kammen
allemaal ons haar en we bewonderen mekaar na deze transformatie. We schudden het oude
af en vernieuwen onszelf.
In een lange rij stappen we naar de kamer in de peutertuin die voor deze gelegenheid
versierd werd met stroschoven, rozebottels, wilde bloemen enz. We zitten aan een lange tafel
en vandaag smeren de kinderen zelf boter op hun brood, ze beslissen zelf wat ze op hun
boterham willen eten, en vragen vriendelijk of dit of dat aan hen wordt doorgegeven. Er is
overvloed, en veel kinderen hebben al genoeg door ernaar te kijken.
Daarna komt het oogstverhaal. Het wordt buiten in de tuin verteld, tussen het fruit en de
groenten dat de kinderen zelf de dag ervoor naar daar gebracht hebben. Eén van de
opvoeders heeft een verhaal voorbereid met als thema: de koning nodigt mensen uit op een
oogstfeest want de prinses wil trouwen… De kinderen zijn zo stil als muisjes. Na het verhaal
is het tijd om buiten te spelen waar de kinderen het verhaal kunnen naspelen of andere
verhalen kunnen uitvinden of gewoon in peis en vree kunnen spelen. De volwassenen zijn
bezig in de tuin met het klaarzetten van de tafels voor het bezoek van de ouders.
Als de ouders aankomen wachten ze aan de ingang van de kleuterschool (en geven hun
cakes aan de behulpzame opvoeders). Als iedereen aangekomen is, stappen we al zingend in
een rij naar de tuin naar een hoop stro toe. Daar gaan de ouders zitten en vlechten een krans
of doen een andere taak. Het is belangrijk dat de ouders iets te doen hebben. Ondertussen
spelen de kinderen in de tuin en zo kunnen de ouders een glimp opvangen van het spel van
de kinderen. Na een halfuurtje wordt iedereen uitgenodigd om aan tafel te gaan en zingen
we met z’n allen een lied voor het eten. Daarna eten we en babbelen we.
Iedereen krijgt een mooie krans om mee naar huis te nemen en bij de voordeur of tegen een
muur te hangen. Of om op een tafel te leggen en versierd te worden met bloemen. In elk
geval wordt de krans bewaard tot met de Advent, wanneer hij meegebracht wordt om met
sparrentakken veranderd te worden in een adventskrans. Zo vermengen oogsttijd en
adventtijd zich mekaar, met het feest van Michaël en het lantaarntjesfeest ertussen in.

Helle Heckmann is de directeur van Nøkken, een huiselijk kinderopvangcentrum voor 25
kinderen in Kopenhagen.
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Een hooimand, om gekookt graan warm te houden./ het rustgevende van samen wandelen.
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Hoe kan een psychische ziekte bij één van de ouders zich uitwerken
op de relatie, verbondenheid en kwaliteit van de ouder-kind-relatie?
uit MPK heft 77 mei 2016: ‘Kinder psychisch kranker Eltern’, Karel Zimmermann
Voor de ontwikkeling van het zelf van het kind zijn de vroege relatie-ervaringen met de ouders van
heel groot belang en invloed.
De door Kohut 1973 * gepostuleerde “Glans in de ogen van de moeder” als noodzakelijke
ontwikkelingsvoorwaarde, is een beeld voor de omstandigheden waaronder een veilige hechting aan
de ouders kan ontstaan. In de zin van Bowbly 1958 zijn bindingstheorie ** bouwt de zuigeling in het
eerste levensjaar een sterke emotionele binding op met de hoofdvertrouwenspersoon, die hem in
bedreigende situaties zekerheid en bescherming geeft. Van deze zekere ‘emotionele haven’ uit kan
het kind exploreren en zich zijn omwereld eigen maken.
De onderzoeken van Ainsworth 1978 *** naar de kwaliteit van fijngevoeligheid toonden hierbij dat
zuigelingen zich aan één persoon binden, die zijn signalen zonder verandering door eigen behoeften
of wensen juist interpreteert en dadelijk, prompt beantwoorden kan.
Door de sociale interactie met de ouders leren kinderen vanaf de eerste levensmaanden, affecten te
onderscheiden, te verstaan en te controleren als zowel de eigen opmerkzaamheid te verintensiveren,
tot ze meestal in het vierde levensjaar, de vaardigheid van “de mentallisering” grondig hebben
verworven, alsook “de vaardigheid om de eigen houding, gedrag of de houding van andere mensen
door beschrijving van mentale toestanden te interpreteren. Fonagy et al. 2004.****
Zij die kindgericht zijn en ook opvoedingskundige ouders geven hun kinderen deze vaardigheid,
doordat ze hun affectieve uitingen “spiegelen”, aldus opmerken, in ontvangst nemen, commentariëren, in mimiek, gestiek en in handelingen omzetten en hun kind verbale uitdrukkingsmogelijkheden voor gevoelens geven. Kinderen leren zo dat in henzelf net zoals in andere mensen
mentale gebeurtenissen kunnen plaatsgrijpen, die niet onmiddellijk gelijk vallen met de
waarneembare werkelijkheid, maar die wel de oorzaak van hun handelen zijn. Op deze wijze kunnen
kinderen bijvoorbeeld ‘doen alsof’-spelen, onderscheid maken tussen voorstelling en werkelijkheid,
bij andere personen valse bedoelingen identificeren en de eigen emoties leren reguleren.
Ouders met een psychische aandoening hebben dikwijls moeilijkheden om deze ontwikkelingsprocessen bij hun kinderen positief te stimuleren. Ze laten emotionele beschikbaarheid en empathie
(“fijngevoeligheid”) missen, reageren verkeerd of helemaal niet op kinderlijke signalen. Hierbij kan dit
passief zich verhouden tot het kind verknoopt zijn met overbezorgdheid of betuttelend gedrag.
Bij vele ouders met een psychische ziekte is hun gedrag “meer door hun eigen behoeften gestuurd”
en de ouders uiten zich veel meer negatief en flauw tot “afwijzend en ontwaardend” tegenover hun
kinderen. Lenz 2012. p 16 *****
Verminderde interactie en gereduceerd taalgebruik en gesprekken verstoren de ontwikkeling van de
“mentalliseringsvaardigheid”. Kinderen die nauwelijks worden uitgenodigd om hun gevoelens te gaan
erkennen, te benoemen en te gaan controleren, kunnen gedragsstoornissen ontwikkelen, zoals ze bij
kinderen met autisme optreden.
De huiselijke atmosfeer van de betroffen families is gekenmerkt door te weinig bescherming, te
weinig omhulling en begrenzing, alsook een gebrek aan voorspelbaarheid, kalmte en zekerheid.
“In het verloop van de ziekte kan het hierbij ook nog tot een té sterk wisselend - en daardoor voor
de kinderen onvoorspelbaar-intermenselijk gedrag van de ouders komen.” Lenz 2012 p.17.
•
•

Heinz Kohut (* 3. Mai 1913 in Wien; † 8. Oktober 1981 in Chicago) was een US-Amerikaanse
psychoanalyticus van oostenrijkse afkomst.
** Edward John Mostyn Bowlby (Londen, 26 februari 1907 - Skye, 2 september 1990) was een Britse
psychiater die bekend is geworden door zijn theorieën over hechting tussen opvoeders en kinderen. Hij
benadrukte het belang van een goede interactie tussen hen om een goede hechting tot stand te laten
komen. Bowlby geloofde dat met name een sensitieve houding van de moeder voor de signalen van
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•

•

•

het kind een veilige hechting tot stand liet komen. De wijze waarop de hechting tot stand komt, heeft
volgens hem een voorspellende waarde voor de emotionele ontwikkeling van een kind op latere
leeftijd. Het niet-veilig gehecht zijn kan leiden tot verschillende moeilijkheden, zoals leerproblemen,
problemen met zelfwaardering en eigenwaarde en moeite hebben met het aangaan van relaties.
*** John Bowlby's studente Mary Ainsworth ontwikkelde de vreemde situatietest waarmee de
hechtingstypen van kinderen bepaald kan worden. Zij kwam tot vier categorieën, die zij vermijdend,
veilig, afwerend en angstig gedesoriënteerd noemde. (bron) De hechtingstypen zijn geen van allen
stoornissen, het zijn ideale aanpassingen van het kind aan zijn omgeving en is niet te verwarren met
de medisch erkende en in het DSM-IV beschreven reactieve hechtingsstoornis. Ook de psychologische
koepelterm hechtingsstoornis moet niet verward worden met reactieve hechtingsstoornis.
**** Peter Fonagy (* 14. August 1952 in Budapest) ist ein Englischer Psychologe und Psychoanalytiker
sowie Professor für Psychologie am University College London. Er entwickelte aufgrund empirischer
Forschungsergebnisse das Konzept der Mentalisierung und die darauf aufbauende
Mentalisierungsbasierte Psychotherapie, die zur Behandlung von psychischen Störungen, vor allem
strukturellen Störungen, eingesetzt wird.
***** Lenz, Albert 2012, Psychisch kranke Eltern und ihre Kinder. PsychiatrieVerlag GmbH, Köln

Kinder psychisch kranker Eltern stärken
Informationen für Eltern, Erzieher und Lehrer
von Albert Lenz, Eva Brockmann
Niettegenstaande belastende levensomstandigheden en
problemen ontwikkelen zich vele kinderen van pschychisch
zieke ouders tot zelfzekere, competente en vaardige
persoonlijkheden. Uit het onderzoek is bekend dat zulke
resiliënte kinderen over vaardigheden en talenten
beschikken, die het hen mogelijk maken om met de extra
belastingen goed te leren omgaan en opduikende
problemen te leren oplossen. Kinderen beschikken echter
niet automatisch over deze zelfbeschermende kwaliteiten.
Hoe ouders, opvoeders en leerkrachten de resiliëntie van
deze kinderen kunnen bevorderen, wel daarvoor is deze
raadgever geschreven. Het eerste deel informeert ons over
pschychische ziekten, het aantal van de betroffenen, over de
ziekterisico’s bij kinderen, over de belastingsfactoren en het
overvraagd zijn bij de kinderen en de ouders. Het tweede
deel gaat in op wat kinderen kan sterken die in zulk een
situatie opgroeien en hoe je resiliëntie bij je kind kan
herkennen. Dan volgt er een hoofdstuk met praktische
raad-gevingen over hoe je de resiliëntie van je kind(eren)
kan sterken, ook voor leraren en opvoeders die de familie
willen ondersteunen. De raadgever geeft helpende
antwoorden op deze vele vragen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEN SCHILDEREN MET WATERVERF

‘mijn konijntje in zijn nest’

Siri 3 jaar 29 mei 2016

‘mama en ik!’

‘de zonnestralen’

(merkwaardig hoe het centrum van de zon wordt uitgespaard)
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Kinderonthaal bij Francine en Jef te Ieper.
(kinderopvang bij Felies, vereniging voor onthaalouders) – kleinschalig kinderonthaal met aandacht voor relatie, hechting,
natuur, gezondheid, vrije bewegingsontwikkeling, fantasievol, vrij spel, zelfwerkzaamheid, diepe verbondenheid en
vertrouwen.
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Eerst maar mogen aankomen, leren wennen, me veilig voelen, me gedragen voelen, warmte,
liefde en aandacht mogen ontvangen, …. Ik moet toch eerst nog groeien!
“Een kind is als een zaad, dat langzaamaan ontkiemen wil, om dankbaar te doen te doen
reiken al zijn blaadjes naar de zon. Als water uit de bron en warmte het omgeven zal, wordt
wijsheid tot het sap, dat doorheen alle vezels vloeit. Ik hoop dat jij door dit alles groeien
mag.”
Melodie en tekst Mik Deboes (uit ‘Gouden Liedjes & Versjes voor de Goudskinderen’ nu met
audio-DVD salutogenese@skynet.be www.salutogenese.be )
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enthousiaste zelfwerkzaamheid en zelfoprichting! Ruimte, licht en lucht nodigen mij uit!
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Wist je datjes?
Wist je dat?
onlangs, 600 enthousiaste artsen deelnamen aan het internationale Congres
over Integratieve Gezondheid & Geneeskunde te Stuttgart?
Onder het motto “Gezondheid mogelijk maken- samen” is op 11 juni 2016 in Stuttgart het eerste
“internationale congres voor integratieve gezondheid & geneeskunde” (georganiseerd mede met DAMID =
DUITSE ANTROPOSOFISCHE ARTSEN) met meer dan 600 enthousiaste deelnemers uit meer dan 40 landen
ten einde gekomen. Concepten werden gepresenteerd over hoe integratieve geneeskunde in
ambulante en stationaire praktijk met goed gevolg kunnen worden geïntegreerd in de
patiëntenverzorging alsook werden resultaten gepresenteerd van onderzoeken uit verschillende
gebieden zoals oncologie of cardiologie. Integratieve benaderingen zijn "dagelijkse toepassing in de
moderne geneeskunde” geworden, zegt Dr. med. Thomas Breitkreuz van het Organiserend Comité.
"Vandaag hebben bijvoorbeeld rond de 60% van de huisartsen in Duitsland een extra bijscholing
gevolgd zoals voor acupunctuur, homeopathie of antroposofische geneeskunde." De vraag van
patiënten is onveranderd hoog en vaak groter dan het werkelijke aanbod. "Alle peilingen tonen aan
dat patiënten ondertussen al lang zelf hun weg vinden en steeds meer zelfbewuster een bepaalde
geneeswijze willen die integratief aanzet en die ook het sociale en het zielsmatig-geestelijke (het
psycho-spirituele) mee in de genezing betrekt. De Amerikaanse “integrated medicine – artsen”
willden naar Duitsland komen om er de antroposofische ziekenhuizen te zien; deze worden
beschouwd als zijnde de énige echt geïntegreerde geneeskunde-ziekenhuizen!!! (In de USA betekent
‘integrated medicine’ vnl MIND-BODY-medicine, met meditatie, mindfulness).
Aan het einde van het Congres, spraken de organisatoren en deelnemers een gezamenlijke resolutie
af in welke aan de regeringen van alle landen gevraagd wordt de integratieve geneeskunde te
erkennen als een helpende aanpak, met het oog de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde
Naties te bereiken. De complementaire geneeskunde moet worden geïntegreerd in de nationale
gezondheidsstelsels volgens de strategie van de World Health Organization (WHO).
Zeg jij ook ‘Ja’ aan de integratieve gezondheid & geneeskunde!
Willen jullie de petitie ook ondertekenen- 1000 handtekeningen is het doel?

https://www.change.org/p/stuttgart-integrative-health-medicinedeclaration?recruiter=557407265&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=share_email_responsive

Wist je dat?
ook bij kleinschalig en duurzaam kinderdagverblijf ‘Het Lindehuys’ Kapellen, nieuwe plannen rijzen?
Met de mooie naam ‘Lindebloesem’ zal er op 2 oktober 2016 een tweede plekje bijkomen voor 5
kindjes vanaf 6 maanden. We wensen jullie een goede voorbereiding.

Wist je dat?
uit een onderzoek van Chen Yu en Linda Smith kinderen in hun eerste levensjaar leren kijken naar de
wereld met de blik van een ander. Zij zetten ouders met hun kind aan een tafel waarop drie
speelgoedjes lagen – naarmate de ouders één van de voorwerpen langer fixeerde, keken de kinderen
ook langer en intensiever naar datzelfde voorwerp. Hoe intensiever de ouders op één van de
speeltuigen fixeerde, des te nauwkeuriger richtten ook de kleine kinderen hun opmerkzaamheid erop.
– hun concentratie focuste zich in deze gevallen enkele seconden langer op dat speciale speelgoed.
Buiten de situatie van een laboratorium betekent dit dat de concentratie van het kleine kind er onder
leidt als de ouder bijvoorbeeld met de Smartphone speelt, naar de krant ‘lonkt’, of op een andere
manier is afgeleid.

Wist je dat?
je bij www.plegan.nl http://plegan.nl/index.php?p=38&r=p38&s=p381
via duidelijke dvd’s uitgelegd krijgt hoe je best een borstwikkel, citroenwikkel, kwark-borstcompres,
uien-oorcompres, hartapplicatie met plantenzalf en/of hartapplicatie met metaalzalf kan aanleggen
bij een patiënt.
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Wist je dat?
je alles over bakeren vindt op o.a. http://www.debakermat.nl/index.html

Wist je dat?
we onze kinderwens op ijs leggen? Steeds meer bedrijven bieden aan jonge vrouwen aan om door
invriezen van eicellen, hun kinderwens voor ‘later’ te verzekeren? Een tussenstap naar het fenomeen
van ‘de sociale bevriezing’.
Info3 Redaktion heeft dit artikel op 25 januari 2016 in Zeitgeschehen gepubliceerd en van de
volgende titels voorzien: Künstliche Befruchtung, Social Freezing | Permalink zum Artikel

Wist je dat?
Prof. Dr. Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater Leuven, deelde ons op het nieuws van 6 juni
’16 mede dat er 6000 meldingen per jaar zijn van kindermishandeling. Er zijn vele eenzame
opvoeders, eenzame zwangeren, steeds meer vrouwen die drugs nemen ook tijdens de zwangerschap,
dit heeft gevolgen voor het kind. Prof. Dr. Peter Adriaenssens vraagt om betere begeleiding van jonge
gezinnen.

Wist je dat?
bij een onderzoek over de gezins- en opvoedingssituatie in België stelde men vast dat 66% van de
ouders, ouders met eigen kinderen zijn. 20% zijn alleenstaanden met kinderen. 14% zijn nieuw
samengestelde gezinnen. Prof. Dr. Dirk Dewachter, psychiater U.Z. Leuven zei ons hierover: “Kinderen
kunnen hierin overal goed opgroeien. Als kinderen maar liefhebbend bejegend worden, gehecht
worden, graag gezien worden, dan kunnen heel diverse gezinsvormen daar goed zijn.”

Wist je dat?
je op www.toverboom.eu de Ostheimer handgemaakte spelfiguren gemaakt van duurzaam
gecertificeerd hout, allen kan vinden?

Wist je dat?
STROOM’ een knap en boeiend antroposofische blad over gezondheidszorg is met heel veel rijke
inhouden (voor de mens van 0 tot 99+)? www.antroposana.nl/stroom-magazine-van-antroposana
genezen is: ‘it’s your mind that creates this world’. (Suzanne Davina (1973))

Wist je dat?
Electronic Toys for Babies Should Be Discouraged, Concludes New Study
http://www.commercialfreechildhood.org/ Toys that talk, sing, light up, and play music interfere with young
children’s learning rather than contribute to it, according to a new study published in JAMA Pediatrics. The study
shows that despite the fact that many electronic toys are marketed as educational for babies, they are
detrimental to early language development. The researchers conclude that play with electronic toys should be
discouraged, and that parent and infant playtime should center around traditional, battery-free toys and
books instead

Wist je dat?
je je slaapkwaliteit kan verbeteren door je voeding aan te passen? Vezelrijke voeding is voordelig voor
de slaapkwaliteit, terwijl veel suiker en verzadigde vetten veelal verstoring geven. Een gezonde
voeding vergemakkelijkt het inslapen en je bent langere tijd in de verkwikkende diepslaapfase. Bij
voeding met meer verzadigde vetten waren de diepslaapfasen verkort en een hoger suikerverbruik
was met meermaals wakker worden verbonden. Deze verschillen lieten zich reeds opmerken bij het
labo-onderzoek na 1 keer ongezond eten.
Onderzoek van US-onderzoeker voor de Columbia University in New York/ journal of Clinical Sleep Medicine,
20 .januar 2016 /McK uit MPK
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Aanbevolen Literatuur
Zusammenklang 1 Kinderlieder Wolfgang
Wünsch
Edition Zwischentöne, 2015. ISBN,
3937518223, 9783937518220.
De liederen zijn vooral voor klas 1 tot 3
gecomponeerd. Sommigen zijn oak erg
goed voor kleinere kinderen. Vele nieuwe
en onuitgegeven liederen

Herzensbildung – von der Kraft der Werte
im Alltag mit Kindern. Christiane Kutik
Kinderen krijgen steeds vaker iedere wens
en/of verlangen vervuld, doch is dat
dikwijls niet datgene wat ze werkelijk
nodig hebben. Daarbij verlangt ieder:
‘ieder verheugt zich als hij naar waarde
wordt geschat.” Een boek over hoe het kan
lukken om kinderen dié waarden – en
daarmee een leidraad voor het leven –
mee te geven. Christiane Kutik geeft vele
praktische wenken en ideeën.

Zu Hause pflegen. Uitg. Gesundheit Aktiv
Vele mensen willen graag thuis verpleegd
worden en niet in een tehuis. Deze
brochure biedt een eerste oriëntering aan
als je voor de vraag staat: zullen we een
hulpbehoevende bij ons thuis verplegen of
niet? In deze brochure vind je
raadgevingen en info hoe je je op zo’n
zorgverlening kan voorbereiden, wat je
daarbij verwachten kan en waar je moet
op letten. Een checklist helpt mee om het
overzicht te bewaren en de nodige
maatregelen één na één in te regelen.
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na het plukken van de framboosjes: “Ik ben twee bomen!” Siri 3 jaar.
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Liefde en wijsheid - Sophia, een mantel van troost (17de eeuwse Sophia-icoon van de zuivere ziel)
“Zij is een machtige gedaante in Goud en Azuur” (Solowjow – Russisch religiefilosoof en dichter 1853-1900)
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Vzw Saluto-Genese wenst u een zomer van rust,
verwondering, bewondering, achtzame verzorging,
aandacht en waarneming, geduld, deemoed,
bescheidenheid en dankbaarheid opdat een
nieuwe toekomst doorschijnen wil….
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