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*
Het stille winterse Adventslicht,
de stille, witte Adventszon,
een warm licht in mezelf,
een tijdsspanne voor innerlijk werk,
de Kerstnacht en
de 12 heilige nachten naderen,
en ik die tracht
in rust mijn weg te vinden
of is het de weg die mij vindt
als ik hier in stille aandacht en luisterbereidheid ben?
*
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“Kom, we maken een mooi pad, voor als mama terugkomt. Versier jij het mee met de
schelpen? Met die koude stenen daarmee kunnen we het pad nog langer maken, jij tot
aan het poortje, ik tot aan de deur, o.k.?”
Telkens weer ontroert mij de scheppende geest waarmee kleine kinderen warm en talentvol met elkaar omgaan, iets plannen, iets gezamenlijk uitvoeren en hierbij ook nog heerlijk ontspannen en tijdloos spelen vanuit
diepe innerlijke scheppingsdrang. En dat allemaal in putje winter en met grote vreugde en verbondenheid met
hun oorsprong. Zo leuk om dan weer met een koud, vuurrood neusje bij de brandende kachel warm binnen te
zitten en naar een verhaal te	
   luisteren.
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Vor lauter Lauschen und Staunen sei still,
Vor lauter Lauschen und Staunen sei still,
du mein tieftiefes Leben;
dass du weisst, was der Wind dir will,
eh noch die Birken beben.
Und wenn dir einmal das Schweigen sprach,
lass deine Sinne besiegen.
Jedem Hauche gieb dich, gieb nach,
er wird dich lieben und wiegen.
Und dann meine Seele sei weit, sei weit,
dass dir das Leben gelinge,
breite dich wie ein Feierkleid
über die sinnenden Dinge.
Rainer Maria Rilke, 19.1.1898, Berlin-Grunewald

Dit verstillende gedicht van Rainer, Maria Rilke kan ons helpen om alles goed voor te bereiden voor de
opvoeding van het kleine kind, van dag tot dag, van uur tot uur. We leren hierdoor rekening houden
met de wereld van het zwijgen. In het zwijgen horen we de geestelijke wereld spreken. Dat is ook de
wereld van al het ongeborene, van onze dromen, van onze idealen, oplossingen voor hoe het beter
kan. Maar ook de wereld van de ongeborenen zelf komt in deze adventstilte dicht bij ons. Hoe zou de
wereld er voor deze ongeborenen kunnen uitzien? Wat heb ik al gedaan opdat het er voor hen anders,
gezonder, meer menselijk en warmer zou kunnen uitzien? Als we goed om ons heen kijken zien we
hoe de kleine kinderen die vandaag in de aarde ingroeien zich in een zeer raadselachtige polariteit
bevinden. Aan de ene kant incarneren ze met veel levenswil in onze cultuur, taal, in onze gewoonten,
in onze regels en wetten, in onze afspraken en gedragingen. We zien hoe ze met grote vreugde geboren worden, met levenskracht en groeikracht, met een duidelijke wil waarmee ze proberen om hun
lichaam aan te grijpen, hun leven aan te vatten. Aan de andere kant zien we hoe gevoelig, ja, overgevoelig, hoe fijn waarnemend ze wel zijn en hoe kindonvriendelijk onze omgang met hen is, onze wijze
van leven met kleine kinderen is. Er is een discrepantie tussen de wereld zoals hij nu raast en tolt en
de zachte stilte waarmee de boreling ons tegemoet treedt. Onze haast, ons lawaai, onze drukte, onze
ongeconcentreerdheid, onze versplinterdheid, onze kooplust, onze overdreven drukte, overdreven en
ondoorzichtige omgang met techniek, veel doet hen schrikken en maakt hen nerveus. Doch alleen
maar in rust kan het kind het eigen-bewegingszintuig leren, het eigen evenwicht leren houden, het
eigen stappen leren zetten en het lopen leren. In die grote adem van rust, ritme en van de aandachtsvolle stilte kan het kind ook het praten leren, eerst zachtjes prevelend voor zich uit, frazelend, klanken
proevend, dan luider en ploffender, krachtiger en meer aangeblazen, dan door de wil geritmeerd en
op de klanken van de ziel en de wind zingend neergelegd. In het zwijgen hoort het kind en de volwassene de eigen innerlijkheid en dit helpt hem om de eigen weg dan goed getrokken te ploegen. Maar
wat hij ook leert in deze stilte is het luisteren naar datgene wat achter iedere zintuigindruk, achter
ieder fenomeen, gebeuren, klank of geluid, achter ieder woord of stukje taal wezenlijk leeft, wat is en
wat weeft.
Het zijn de kleine kinderen met hun bijzonder fijn besnaarde zintuiglijkheid, die ons zullen influisteren, hoe de wereld te veranderen, hoe in de wereld hen voor te gaan.
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Kalender
Cursussen vzw Saluto-Genese 2017 -2018

Zaterdag, 7 oktober 2017
GEBAREN VAN LEVEN – nader bij het
menselijke embryo.
09.30 opmaat met pentatonische kinderliederen
en Michaëlslied
09.45 GEBAREN VAN LEVEN – de eerste drie weken
met Annelies Sysmans

11.00 Pauze met koffie, thee en koek
11.30 verderzetting - vraagstelling - uitwisseling
12.30 afsluiten
namiddag:
FEEST VOOR 10de VERJAARDAG VAN KINDERDAGVERBLIJF ‘DE GOUDSBLOEM’!!! HIP HIP HOERA!!!
14.00 tot 18.00u dan worden er kaarsjes uitgeblazen.
iedereen van harte uitgenodigd!
adres: ‘De Goudsbloem’ Koetsweg,13 3010 - Kessel-lo
http://www.levana.be/index.php/de-goudsbloem

Zaterdag, 9 december 2017
IN WARMTE ZIJN WE MENS.
09.30 opmaat met euritmie met Erna Kint
09.45 In warmte zijn we mens: met Bavo Baets
(verpleger met ‘Voortgezette Opleiding
Verpleegkunde bij stichting PLEGAN te Nederland):

aanbrengen van de buikwikkel, een kruidenvoetbadje, ritmische voetinwrijving, een verwarmende citroenwikkel, uienkompres,…
11.00 Pauze met koffie, thee en koek
11.30 verderzetting workshop + vragenstelling
12.30 Afsluiten.
Euritmiepantoffels meebrengen aub?
adres: R. Steinerschool ‘De Teunisbloem’ (zaal)
Elyzeese Velden, 8 9000 – Gent
!!!!

Vrijdag/Zaterdag, 20 en 21 april 2018
2-DAAGSE CONFERENTIE TE ZEIST OVER
‘SLAAP’. Info volgt nog.
Vrijdagavond, 27 april 2018 20u
WANNEER IS HET KLEINE KIND KLAAR
VOOR DE KLEUTERSCHOOL?
Avondlezing open voor ouders, ook voor
ouders van de scholen.
Annelies Sysmans

met uitwisseling en vragen.
adres: Kinderdagonthaal: ‘De Zonnekinderen’
Myosotisstraat, 31 9000 - Gent
https://dezonnekinderen.be/

Zaterdag, 28 oktober 2017
(begin krokusvakantie)

ZACHT EN VEILIG GEBORGEN
09.30 opmaat met pentatonisch winterliedje en
gebarenspelletje met Annelies Sysmans
09.45 Het verhaal van de natuurlijke geboorte,
zachte en veilige geborgenheid voor het
kleine kind, leeftijdsgebonden omgang met
media en technologie (babygericht).
Birgit De Clerq,, vroedvrouw met
antroposofische achtergrond)

11.00 Pauze met koffie, thee en koek
11.30 verderzetting en vragenstelling
12.30: middagpauze met lekkere warme soep
13.30 workshop Calendulazalf maken
met Rik Fagard (herborist)

15.30 Afsluiten: samen zingen van een lied
liefst enkele kleine zalfpotjes meebrengen aub?

adres: Salutogenese vzw. Houwaartsebaan, 55
3220 – Holsbeek (bij Leuven). Tel: 016/623284
salutogenese@skynet.be

Zaterdag, 31 maart 2018
UITWISSELINGSGROEP: ZELFREFLECTIE
09.30 opmaat met pentatonische kinderliederen
lente
09.45 We oefenen zelfreflectie op het werkveld
a.d.h.v. concrete korte videobeelden en
reflectievragen

allen van harte WELKOM
onthaalouders, crècheleid/sters, ouders en voor alle
geïnteresseerden in de opvoeding van 0 tot 3 jaar.

met Annelies Sysmans en Cristina Agace.

11.00
11.30
12.30
13.30

Pauze met koffie, thee en koek
verderzetting
middagpauze met lekkere warme soep
workshop dynamisch vormtekenen:
‘mee bewegen met de stroom,
maar aan het roer blijven staan!’
Jan Verlooy kunstzinnig therapeut

15.30 Afsluiten: samen zingen van een lied
adres: Kleinschalig, huiselijk kinderopvang Yolli
Koersdreef 88, 2990 - Gooreind-Wuustwezel
https://yolli.be/

U kan zich inschrijven per mail
salutogenese@skynet.be
of tel: 016/623284
Deelname halve dag: 25 €
Deelname hele dag: 35 €
je inschrijving is pas definitief
na betaling:
IBAN: BE 36 5230 4566 8281
www.salutogenese.be

Met vreugde melden we u dat we, voor onze cursusdag van 31 maart ’18 rond ‘Zelfreflectie’, een boekje in de maak hebben over ons werk op het eigen veld met als titel: “Diepe verbondenheid en hiermee samenhangende zelfreflectie, hoe passen ze in een dagverloop van het kinderdagverblijf.” We
zullen dit gebruiken, samen met enkele mooie filmpjes van het samenleven met kleine kinderen, het
dagverloop, goede gewoonten aanleggen, praktische tips,… Een aanrader dus voor alle pedagogen
van de allerkleinsten van 0 tot 3 à 4 jaar in kinderonthaal, in baby-oudergroep, in peutergroep, in je
gezin als ouder(s) van deze allerkleinsten of als grootouder(s). Het boekje kan eind januari besteld
worden bij ons saltugenese@skynet.be
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2- DAAGSE CONFERENTIE TE DRIEBERGEN OVER ‘SLAAP’.
“Het belang van een goede nachtrust en voldoende slaap bij jonge kinderen”
Van 20 tot 21 april 2018
Meldt je zo vlug mogelijk aan bij vzw Saluto-Genese vóór 1 januari ‘18
– als we met 3 personen samen inschrijven is de prijs lager
Inschrijven voor de workshops:

https://antroposofische-‐kinderopvang.nl/aanmelden-‐conferentie-‐
slaap.html	
  

INTERNATIONAAL:

WERELDCONGRES AAN HET GOETHEANUM DORNACH/ ZWITSERLAND. Van 15 tot 19 april 2019.
“Innerlijke vrijheid als sociale verantwoordelijkheid. Kindheid als bron van een menselijke
toekomst.”
Waldorf-/ Rudolf Steiner pedagogie voor de eerste zeven levensjaren: Wereldcongres aan
het Goetheanum Dornach/ Zwitserland 15 tot 19 april 2019.
Voorbereiding door IASWECE in samenwerking met de pedagogische sectie aan het Goetheanum: Stefanie
Allon, Erika Henning, Silvia Jensen, Philipp Reubke, Lourdes Tormes Granados

De aanduidingen, de goed raad, de inzichten die Rudolf Steiner ons vóór 100 jaar reeds gegeven heeft zijn door heel veel opvoeders, ouders, wetenschappers, therapeuten, geneeskundigen opgenomen. De beschrijvingen van de ontwikkeling van het kind op lichamelijk, zielenen geestelijk vlak en van de mens worden door vele mensen bestudeerd. Pedagogische talenten, vaardigheden, kunstzinnige gevoeligheid, fijne waarnemingstalenten zijn reeds door
generaties heen bij opvoeders en pedagogen verder ontwikkeld en worden in cursussen en
congressen doorgegeven.
Maar wat is voor de kinderen die nu geboren worden aan deze pedagogie nu wezenlijk? En
wat niet? Zo kwam het thema van de diepe, ware verbondenheid met elkaar - de verantwoordelijke verbondenheid van de volwassenen met het kind, de eigen houding in de opvoeding, de verbondenheid van de kinderen onder elkaar en de zelfopvoeding er uit als de
meest toonaangevende opgaven voor de toekomst.
● De kwaliteit van de verbondenheid van de volwassene met het kind is het allerbelangrijkste. We kunnen het kind een mooie omgeving, natuurlijk speelmateriaal en bewegingsmateriaal geven maar als er geen warme, gezonde en liefhebbende omhulling is door de
vertrouwenspersoon, kunnen we het kind geen deugddoende omhulling bieden.
● De kwaliteit van de verbondenheid hangt samen met in hoeverre wij de kinderen echt
‘waar’-nemen en verstaan. Hoe doen we de kinderbesprekingen? Hoe helpen we elkaar hierin
als collega’s?
● Door het vrije spel oefenen de kinderen iedere dag het sociaal leven met elkaar. In een tijd
van nervositeit, onrust, voortdurende afleiding door digitale media wordt het steeds moeilijker om de voorwaarden voor een fantasievol, ongestoord vrij spelt te creëren.
Een school, een kinderonthaal, een baby-oudergroep kan maar goed functioneren als vele
van de deelnemenden werken aan de eigen fijngevoeligheid van de zielenkrachten en innerlijke sterkte. Als we vrij worden van automatisch opkomende sympathieën en antipathieën
dan pas kan er een vrije verbondenheid komen.
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Zo hebben we als thema voor het congres gekozen:
“Innerlijke vrijheid als sociale verantwoordelijkheid. Kindheid als bron van een menselijke
toekomst.”
Aan de ene kant de opmerkzaamheid voor de andere mens, aan de andere kant het bewustzijn voor onszelf. Wakker worden aan jezelf en jezelf toch ook kunnen vergeten om voor de
andere te zorgen. („Die soziale Grundforderung unserer Zeit“ GA 186)
Uit: IASWECE Rundbrief 12/2017
info@iaswece.org.
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De stille adventzon, vol mildheid en wachtend op ons besluit.
Zo beschijnt ze stil onze weg …
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Ook in de donkere wintermaanden, kunnen we over het sprankelende, kiemende leven van
de lente, van het water, de dieren, de bloemen, de stenen vertellen. Misschien wel juist dan
houden kinderen zoveel van deze verhalen vol van leven, nu in deze schijnbaar slapende
wintertijd nog onhoorbaar, nog onzichtbaar, nog in een rusten in zich, het meeste
ontwakende leven aanwezig is.

De Bron
Elisabeth Klein

uit: Von Planzen und Tieren, Steinen und Sternen – Erzählungen.
Mellinger-Verlag Stuttgart

Samen met de wolken vliegen de luchtelfen die heldere vleugels hebben en in het licht en in de
zonneschijn leven. Als het regent, tuimelen ze dikwijls heel erg snel op de aarde neer en bij een
heftige herfstregen was het eens gebeurd dat een hele rij van zulke luchtelfen hun vleugels verloren hadden, want ze waren in de wind en het natte regenweer gebroken. Door de heftige regen
kwamen ze zo in de bergen terecht, waar ze als waterdruppels neervielen en dadelijk door de spleten van de bergen diep in het diepste innerlijk van de aarde terechtkwamen. Wat waren ze moe
van de lange reis. Ze sliepen dadelijk in en waren ook alles vergeten wat ze voordien beleefd hadden.
Als ze ontwaakten was het helemaal donker en wisten ze niet meer waar ze waren. “Waar zijn we
dan,” vroegen ze angstig, “hier is het zo donker en hebben we angst”.
“Hier moet je geen angst hebben” antwoordde een vriendelijke stem, “want ik ben hier en ik bescherm jullie. Ik heb hier gewacht tot jullie zouden ontwaken.” Deze woorden sprak een waternimf,
die in een groen kleed op een vochtige steen zat en een bleek, wit gezicht had als van de kleur van
een waterlelie.
“Maar waar kom jullie dan vandaan”, mengde een dwerg zich in het gesprek, en juist met zijn hamertje de buitenkant van een kristal glad maakte. “Dat weten we zelf niet”, antwoorden de waterdruppels” en keken vol kommer voor zich uit. “Ik weet het wel waar jullie vandaan komen.” Sprak
de kleine waternimf. “Jullie komen van de hemel. En als jullie dit vergeten zijn, dan zal het jullie
toch wel ooit weer invallen.”
“Maar kom toch mee met mij”, zo lokte ze de waterdruppels. Jullie zullen mij hier onder in de berg
rondvaren op mijn vaarblaadje en dan zal ik jullie alles hier tonen.”
Dat vonden de waterdruppels heel erg goed en zo gebeurde het dat ze allereerst bij een plaats
aankwamen waar vele dwergen aan het werk waren. Bonte kristallen lichtten op in het gesteente
als bloemen in een weide. De dwergen waren vriendelijk tot de waterdruppels en proefden van al
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het lekkers dat zich daaronder bevond. Eén waterdruppel proefde aan een roze steen, die proefde
zo zoet en liefelijk. “Dat is de rozenkwarts” legde de kleine dwerg uit.” Hé, wat heb ik hier geproefd”, riep een andere waterdruppel, ,”dat smaakt als peper!”. “Geen wonder”, antwoordde de
nimf, “dat is pyriet. IJzer en zwavel zijn er in; alleen maar een beetje likken, dat geeft jullie een
kruidige smaak.”
De bergkristallen lichtten op als zilveren bloemen. Ze waren zo hard als noten maar hadden een
milde smaak zoals ook de agaat. Van alle gesteenten kregen de waterdruppels iets waardevols geschonken en zo werd het kleine water onder in de berg steeds maar kruidiger en kruidiger.
Dan reisden ze verder en kwamen in een groter hol waar vele waternimfen en dwergen zaten die
’s winters allemaal onder de aarde wonen. Verwonderd keken de waterdruppels naar al hun doen
en laten. Er waren grote granietplaten waarop je de allermooiste vormen kon getekend zien. “Dit
hier worden onze nieuwe bloemenvormen”, spraken de elfen vol geluk en begonnen met hun fijne
vingertjes te tekenen en te schilderen. Overal in de hoeken van het hol waren ook kleine spinnenwieltjes opgesteld. Daar zaten de dwergen achter en sponnen de draden voor de plantenwortels
en de wortelpunten. Hier en daar zaten groepen elfen en voor hen dwergen die uit grote boeken
van steen voorlazen; want deze stenen waren doorzichtig voor deze dwergen.
Een kleine waterdruppel was heel dicht bij een elf gekomen – maar opeens begon hij hart- verscheurend te wenen. De elf vroeg waarom hij zoveel verdriet had, maar toen hij nog harder begon
te wenen, kwamen vele elfen en vele waternimfen naar hem toe en wilden hem troosten.
Eindelijk sprak de waterdruppel: “Ik herinner me iets: toen ik de gouden vleugeltjes van de elfen
zag herinnerde ik me dat ik ooit ook heldere vleugels gehad heb en dat ik ook ooit kon vliegen,
maar dat ik nu mijn vleugels verloren ben.”
Toen herinnerden alle waterdruppels deze zelfde herinnering en weenden mee en vroegen klagend: “zullen wij dan nooit meer de zon kunnen zien en niet meer in de heldere, zonnige lucht
kunnen vliegen?”
“Wacht eerst af,” antwoordde een oude, wijze dwerg,”. Alles heeft tijd nodig. Jullie kunnen ook in
de berg de zon zien.”
Zo reisden de waterdruppels met hun nimfen verder in de buik van de berg en zagen hoe vlijtig alle wezens in de berg waren.
Op een zekere dag hield iedereen op met werken en het werd helemaal stil in de berg. Geen enkele dwerg raakte nog zijn hamertje of spinnenwiel aan, niemand las of schilderde, de grote stenen
boeken lagen mooi op orde op hun plaatsen. En als de waternimfen op hun vaarblaadjes met de
waterdruppels verder voeren zoals altijd, deden de dwergen hen teken dat ze stil moesten blijven
en zoals de anderen moesten wachten.
Plots hoorden ze een zachte muziek, die eerst als enkele melodie klonk maar zich dan herhaalde
in harmonieën. Dan werd het weer stil en het werd heel helder in de berg. Een zacht licht glansde
op als bij de ochtenddeemstering. Het werd helderder en helderder en plots zag men dat het gesteente in de buik van de berg zijn - dat anders altijd helemaal donker was - nu doorzichtig was
geworden als glas. Vanaf de ene zijde schenen de sterren in de berg, en vanaf de andere zijde de
zon. En toen de zon in de berg opging waren alle dwergen neergeknield en baden. Het was 24 december. Het was middernacht. De aardegeest was zichtbaar geworden en stond aan het grote
aarde-altaar.
“Het nieuwe jaar begint”, sprak hij, “we moeten onze klok verzetten naar het werelduur.”
Zo verstarden ze allemaal in aandacht, tot het licht langzaam uitglom en ten allerlaatste de stenen
weer donker werden.
Na deze belevenis voelden de waterdruppels zich helemaal anders. Ze voelden zich levendig en fris
en klauterden met hun waternimfen over de vele stenen en kwamen toen aan één van de kleine
poorten die naar de aardoppervlakte voerden. Er waren er al heel velen bij elkaar: elfen, waternimfen en vuursalamanders. Allen wilden ze naar boven, naar het aarde-oppervlak terug. Ze wachtten
in grote scharen net zoals alle vogels doen in de herfst en zich verzamelen op eenzame eilanden
alvorens ze hun wijde vlucht vandaar beginnen naar het warme zuiden.
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Eindelijk was het zo ver: een oude dwerg kwam en had de sleutel en ontsloot de kleine poort. De
waterdruppels bedankten de dwerg.
“Jullie zijn moedig geworden in de berg. Volgend jaar mogen jullie weerkomen. Ik blijf hier staan,
maar alvorens jullie hier vertrekken, moeten jullie mij alles vertellen wat je hier buiten boven het
aardoppervlak allemaal ziet.”
“En krijgen we dan ook onze vleugels weer?”, wilden de druppels nog weten.
“Wacht maar”, sprak de dwerg, “alles komt op zijn tijd, ook de vleugels.”
Toen de waterdruppels buiten waren en de dwerg alleen was, mompelde hij: “”De mensen kunnen
niet wachten, de waterdruppels kunnen niet wachten, alleen wij dwergen hebben het lange, lange
wachten geleerd.”
Als nu het water als bron uit de berg naar buiten trad, je kunt wel denken, verzamelden zich zovele
ongeduldige waterdruppels drummend tegen elkaar gedrukt naar buiten en vormden zo een borrelend, blazend en bellend waterbekken. Dan ging het waterbekken stil liggen en werd zo glad als
een spiegel zodat het als een oog uitzag, zo glad en spiegelend, zo helder en glanzend dat het de
hele hemel en de bomenrijen spiegelde in zijn waterbekken.
En hoe vreugdevol ze van iedereen begroet werden! “Komen jullie eindelijk!” jubelde het van alle
kanten. “Nu kunnen we eindelijk goed groeien” riepen de planten. De waterdruppels keken verbaasd om zich heen en ze herinnerden zich dat ze alles wat ze zagen en hoorden aan de dwerg
zouden vertellen en ze spraken:
“We zien kleine waternimfen die op het gras en op de bladeren zitten. We zien hoe de waternimfen weven. Ze nemen een fijne draad op, die uit de spinnenwielen van de wortels komt en door
deze draden weven ze gouden lichtdraden heen, zodat er een groen weefsel ontstaat en er bladeren komen. “Vertel verder!” zegt de dwerg vol aandrang.
“Boven op de stengels zitten elfen, die nemen het groene weefsel aan en alles droogt aan de lucht
en aan het licht verven ze deze stoffen! Wat ziet het er schoon uit!” riepen de waterdruppels tot de
dwerg. “Het lijkt alsof ze naalden en draden hebben en kleden naaien. Ook zijn er vele andere
kleine kleermakers bij, die hebben gouden lichtschaartjes in de hand en knippen tanden en mooie
vormen in de bladeren, de nee rond, de andere scherp en puntig.
“Pas goed op”, riep de dwerg nog, “het kan zijn dat ze u nog iets willen schenken.”
En ja, werkelijk, nu merkten de waterdruppels dat er mooi gevormde, lichte, vederige, fijn gesneden vleugeltjes naar beneden dwarrelden. “Oh”, riepen de waterdruppels, het zijn ja nieuwe heldere vleugels, net zo’n mooie als dat wij verloren waren!” De dwerg lachte van grote vreugde!
Sommigen konden de vleugels al aandoen en zacht rondvliegen boven het bronbekken.” Wat een
lust! We zien gouden bloemen vliegen en ook kleurige, en hun kleuren reiken tot aan de hemel!”
riepen de waterdruppels.
“Dat zijn de bijen en de vlinders, de libellen en de kevertjes”, knikte de dwerg. En door het oog van
het bronbekken, kon de dwerg nu ook deelnemen aan het grote levenswonder op aarde.
De waterdruppels begonnen te zingen, en hoe verder het water zich nu verspreidde over de aarde,
langs kleine greppeltjes, geultjes, riviertjes en dan grote rivieren vormden, zoveel verder kon nu de
dwerg ook de lange weg van het water volgen. En de dwerg wist nu dat het water steeds verder
stroomt, steeds groter en voller wordt, steeds sterker en sneller stroomt tot het een groot meer
vormt. Op hete dagen als de waterdruppels dan hun vleugels gebruiken om hoog op te vliegen boven het meer uit, komen ze in de lucht en vliegen daar met de wolken mee - en waterdruppels
van boven zee vliegen ook met de wolken mee… tot ze op een koude dag weer als regendruppels
in de bergbuik terugkeren.

*
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DE STEEN, DE NACHTIGAAL EN DE ROOS.
Elisabeth Klein

uit: Von Planzen und Tieren, Steinen und Sternen – Erzählungen.
Mellinger-Verlag Stuttgart

Het was laatzomer, de hele wereld stond in pracht en praal.
In een half verwilderde tuin, die bij een huis hoorde dat aan de rand van het woud stond, lag een
grote, grauwe steen. Hij was ooit als bouwsteen naar hier gebracht, was dan niet gebruikt geworden en was in de tuin blijven liggen. Omdat de steen verschillende kleine kuiltjes had waarin regendruppels bleven staan was hij een lievelingsplaats voor vele vogels geworden. Ook de bijen
hielde ervan om bij de steen hun drinkwater te halen, omdat het al een beetje opgewarmd was.
Die dag zat er een nachtegaal op de steen en nam zijn ochtendbad. Zo geraakte de steen en de
vogel in gesprek met elkaar:
“Jullie, jullie kunnen je allemaal bewegen en kunnen groeien! Allen ik, in deze hele tuin, ben een
oude zware steen die niet groeit en zich nooit eens verandert. Ik kan mij niet bewegen ,” zei de
steen droevig.
“Maar lieve steen,” antwoordt de nachtegaal die de droevige woorden aan het hart gingen, “bedenk, ik kan toch ook niet groeien en bloeien zoals de planten, ik kan toch ook geen rozengeur verspreiden,…”.
Maar jij kan zingen”, zei de steen. “Alleen ik, ik kan niets. Ik kan niet bloeien, ik kan niet roeien, ik
kan niet zingen, ik kan niet lopen. En jullie, jullie hebben allemaal verwanten, maar ik, ik ben helemaal alleen.”
“Het is waar, jij ligt hier eenzaam lieve steen.”, sprak de nachtegaal. “Maar ik weet dat er grote
bergen zijn met heel veel stenen. Ze moeten vast en zeker iets met jou te make hebben. Ze moeten
vast en zeker ook wel iets kunnen! Ik zal aan mijn vrienden de vinken vragen welke verwantschap
jij hebt met deze stenen in de bergketens.”
De nachtegaal vloog recht naar de vinken, … maar,…. de vinken wisten het niet. Ze zeiden: “ De
steen is toch onze badplaats. De gehele tuin zou ons niet meer bevallen als de steen er niet zou
liggen. We zullen het aan de kraaien vragen, die kennen de valken in de bergen, daar zal je vlug
antwoord krijgen op je vraag.”
Maar de kraaien zeiden alleen: “Krah, krah, Raab, Raab, wat is dat?”, alhoewel ze oude wijze dieren
zijn.
Gelukkig zijn alle vogels van de hele wereld met elkaar bekend: De alpenkauwen die het ook niet
wisten vroegen het aan de buizerds, en de buizerds vroegen het aan de valken, en de valken aan
de adelaars, en de adelaars…. die wisten het, want zij zijn de oudste en de wijste dieren van de
aarde.
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De nachtegaal kon vlug aan iedereen laten horen wat de adelaar aan de eenzame steen liet zeggen: “Wees gelukkig en wees trots dat je een steen bent en laat je dit vertellen. Als ik in de lucht
mijn grote cirkels vlieg en de aarde onder mij en ook al het andere onder mij steeds kleiner wordt,
dan zie ik beter het overzicht. De gehele aarde is één wezen. Een groot en sterk, machtig en levendig wezen. De bergen en de stenen zijn zoals de knoken, de beenderen van het wezen, de aardbodem en de akkers in de vruchtbare dalen zijn de spieren, de wouden en de weiden zijn de borst,
de wind is als de adem van het grote wezen. De gehele aarde is als één grote mens. En zoals de
knoken het meest in ons hoofd zijn, zo zijn de bergen en de stenen haar hoofd, en… daar stam jij
van af. Daar waar de bergen en de stenen zijn, daar denkt de aarde. Zoals de gedachten van de
mens in zijn hoofd leven en weven, zo leven e gedachten van het aardewezen in de bergen en de
stenen, en wij adelaars, wij zweven steeds omheen de hoofden van de aarde op onze bergvluchten. “
“Zie je nu hoe belangrijk de stenen zijn?”, sprak de nachtegaal gelukkig toen hij de boodschap die
de adelaar aan de steen bracht, vertelde.
Plots zag de nachtegaal dat uit de diepe naad van de steen een kleine oude gnoom, een aardedwerg met een wijs, groot hoofd en een lange witte baard tevoorschijn kwam. Hij loerde.
“Waar kom jij vandaan”, vroeg de nachtegaal die wel wist dat er gnomen zijn.
“Als jullie over de aarde nadenken dan moet ik er toch bij zijn”, sprak de gnoom.
“Het was net gemakkelijk voor mij om hier naartoe te komen, want ik kan mij alleen maar comfortabel voortbewegen in stenen en in ertsen. Maar ik moet mijn oude steen die afgeslepen is en
hier naartoe is gesleept toch eens een keertje bezoeken. Veel heb ik je nog te vertellen lieve steen.”
De nachtegaal, die op een rozentak was gaan zitten, luisterde aandachtig, nét zoals de steen aandachtig luisterde.
“Weet je, vroeg de gnoom aan de nachtegaal, waarom de roos de heerlijkste en mooiste bloemen
heeft?”
“Neen, zei de nachtegaal, dat weet ik niet. Zeg het mij want ik heb de roos het meeste lief van alle
bloemen.”
“Dat dankt zij aan haar doorns en haar kronkelende hout. Hoe meer zij ervan naar buiten duwt,
hoe heerlijker haar rozen worden en gaan geuren.”
Toe vroeg de gnoom aan de steen: “En weet jij waarom de bomen zo heel erg groot kunnen worden? Zo groot dat ze bijna tot aan de hemel reiken?” De gnoom keek hierbij naar de oeroude,
knorrige eikenboom die aan de ingang van de tuin stond.
“Hem, hem,… raadde de steen, misschien is dat ook omdat ze zoveel hout en schors naar de buitenkant duwen?”
“Dat heb je heel goed gesproken, zei de gnoom aan de steen. De boom zijn schors is bijna zo hard
als steen en daardoor kan de eikenboom zo oud worden en zo groot groeien met een kruin zo
groot en zo hoog als een reus. En jij steen, jij bent ook een schors, een schors van een boom, maar
van een boom die nog veel en veel groter is dan de eik. Jij steen, jij bent de schors van de wereldboom, de aarde. Ja, de schors van het aardewezen dat zijn de stenen en daarop lopen de mensen
en jullie dragen de mensen.
“De aarde was in de oeroude tijd ook nog een plant, groen, zacht, week, waterig en levendig zoals
de bladeren en de bloemen van de planten die je hier vandaag ziet. Maar toen de aardeplant ouder werd, vormde ze zich een schors, zoals een boom dat doet, de aardeschors. Dat zijn nu de stenen en de gebergten. In iedere bloem die bloeit straalt er een sterrenstraal op vanaf de aarde.
Maar de bloemen van de aardeboom met zijn enorme schors, dat zijn de sterren!”
“Zo, nu moet ik weer vlug terug in mijn berg, maar zie je hier nog die mooie kringen op de boomstronk. Ze lopen omheen het midden. Zo groeide de schors van deze boom van binnen naar buiten
in louter laagjes. En jij steen, jij hebt ook laagjes, kijk maar, omdat jij uit de wereldboom onze aarde bent gegroeid. Zie je nu dat stenen wel groeien, alleen heel héél erg traag. De aarde duwt jullie
uit zich naar buiten.”
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“Dank je lieve dwerg! Sprak de steen. Nu weet ik alles weer wat ik dreigde te vergeten. Nu weet ik
weer hoe alles is gegaan en geworden. Ik had het werkelijk bijna vergeten, hoe kan dat toch, ja,
misschien omdat ik zo droevig en eenzaam was daarnet.”
En verdwenen was de gnoom in zijn doorzichtige gestalte als in een groen licht.
De nachtegaal en de steen waren weer alleen.
Het was avond.
De sterren gingen aan als gloeiende bloemen over het gehele hemelse firmament en hun licht
gloeide tot in de steen.
De nachtegaal zat op zijn rozenstok en zong zijn mooiste lied.
De steen en de sterren, de bloemen en de dieren, allen zongen ze hoe schoon de wereld wel is!!!
*

Giotto do Bondone, Christi Geburt
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Wist je datjes?
Wist je dat? je kleurige seizoendoekjes bij Anne Vandekieboom kan bestellen?

Zij
is peuterleidster in de Rudolf Steinerschool te Turnhout De doekjes zijn zelf geknipt en omgezoomd en
handgeverfd.

1 doekje kost 6 € bij afname van 10 doekjes kosten ze 5 euro ‘t stuk.
Er is een keuze uit 20 kleuren die je kan kiezen uit deze mand. Deze kunnen besteld worden per mail op
Anne@steinerschoolturnhout.be
Gewoon je juiste nummer(s) doorgeven aan Anne, het juiste postadres of het dichtsbijzinde dhl-adres in
je buurt waar je het wil afhalen. Anne verstuurd het pakketjes met de DHL-service.
Voor buitenland:
De vervoerskosten zijn 10 euro naar Nederland thuisgebracht.
7 euro naar het dichtsbijzijnde dhl winkel.
Voor binnenland:
De vervoerskosten zijn 7 euro thuisgebracht, 4 euro naar het dichtsbijzijde dhl winkel.
Met DHL versturen duurt 48 uur.
De afspraak: eerst de overschrijving doen, ondertussen maakt Anne het pakketje; als de betaling binnen
is stuur ik het pakketje op!
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Wist je dat? er een prachtig eenmalig tijdschrift is dat “Moederen” heet? Met prachtige artikels rond natuurlijk kramen, geboorte, natuurlijk opgroeien, warmte, moederen, vaderen, ritmisch
leven,….Je kan het bestellen en inkijken op http://www.natuurlijkkramen.nl/

Aanbevolen literatuur
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35 € te bestellen bij salutogenese@skynet.be

www.salutogenese.be

Elk verkocht exemplaar komt volledig ten goede aan de ondersteuning van
kleinschalige kinderdagverblijven en onthaalouders in België die werken vanuit de
inzichten van de antroposofie, aan de inrichting van cursusdagen voor ouders,
crècheleidsters, onthaal-ouders, grootouders, verzorgers en therapeuten van het
kleine kind van 0 tot 3 jaar.
Wat meteen opvalt in dit boek, zijn de uiterst verzorgde tekeningen die dat weergeven wat met schema’s of foto’s niet eens te
benaderen valt. Het boek is daardoor doordesemd van spiritualiteit. Dat moet ook wel, want het gaat over het ontstaan en de
groei van nieuw leven, van kinderen. Tegen de dwang van het huidige ‘eenheidsdenken’ in opent het boek met genuanceerde
maar duidelijke verschillen in wezen en groei van meisjes en jongens. Dat brengt de lezer uiteindelijk bij de polariteit tussen eicel
en zaadcel. In plaats van over geslachtsorganen wordt hier over groeiorganen gesproken. Prachtige tekeningen maken zichtbaar
en voelbaar wat er gebeurt na de ovulatie, de bevruchting, het ontstaan van de zygote en zo voort. De begeleidende tekst
beschrijft en legt uit – talrijke goed gekozen en geplaatste citaten werpen een helder geestelijk licht op het gebeuren. Zo wordt
voor iedereen beleefbaar hoe wonderlijk en hoe vol-menselijk dat pre-embryonale leven reeds is. De combinatie van exactwetenschappelijke beschrijvingen en dito terminologie met antroposofische inzichten in de betekenis van dat alles voor de
fysieke en geestelijke wezensdelen van de nieuwe mens die daar ontstaat, is volstrekt uniek. Zo wordt ook lange tijd stilgestaan
bij het ontstaan en de ontwikkeling van het hart, als waarnemingsorgaan, en bij de zintuigen. Pas in de helft van het boek zijn
we aanbeland bij de geboorte. De voorbereiding, de nabereiding, het geboorte-ogenblik, het vitale belang van de aanraking,
worden gevolgd door talloze tips en inzichten in verband met opvoeding en menswording.
boekrecensie, Werner Govaerts
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Nog twee bijhorende readers uitgegeven bij vzw Saluto-Genese, Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd www.salutogenese.be
Het verlangen van de ongeborenen.
Over het voorgeboortelijke bestaan van de mens.

12 €

Een salutogenetische visie op de opvoeding van het kleine kind van 0 tot 3 jaar.

bundel 24
een uitgave van Saluto-Genese vzw

Bundel 24: Het verlangen van de ongeborenen.
Over het voorgeboortelijke bestaan van de mens.
(Bij de omslag: Imaginatie voorgeboorte - Gerard W. Rietbergen – Gouda)
Bundel 29: De levensgebaren van de ongeborenen. – i.v.m. gebaren en spelmotieven bij het kleine opgroeiende kind van 0 tot 3
jaar.

Inspirerend tijdschrift te bestellen bij
https://www.info3-magazin.de/

Dit prachtige vertelboekje is van Michaël Bauer.
Hij schrijft hier korte verhalen over het kleine
Jezuskind en zijn ouders. Oren en hart van het
luisterende kind zullen zich hier wijd openen
voor boodschappen van liefde en nieuwe menselijkheid. Michaël Bauer noemde de reïncarnatiegedachte een postulaat van de liefde: “Wie
echt wil leren liefhebben, heeft méér dan één
leven nodig, wie écht wil leren de ander te helpen komt met één leven niet toe, dus moet er
reïncarnatie zijn.” Christiaan Morgenstern
schreef dit als een gedicht:
“Wir mussen immer wieder uns begegnen
Und immer an einander leiden
Bis wir eines Tages alles segnen.”
Wil dit misschien zeggen: tot je begrepen hebt
waarvoor het allemaal goed was - dan kan je er
dankbaar voor zijn?
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Een kribbe inrichten.
Een kribbe is gekenmerkt door zijn eenvoud, zijn natuurlijkheid, zijn natuurlijke materialen, zijn weldoende en eerlijke geuren van de natuur. Ik denk hierbij aan de geur van hooi, stro, hout, schors, boomsappen,
gedroogde planten, kruiden en mos, de geur van bijenwas, wolvet, wol en schapen, van os en ezel, de
zoete vredegeur van het diep slapende Kind. Als omhulling omheen de kribbe is daar de warmte en het
milde licht van het Kind, de in de omgeving uitstralende rust van de dan wakende en dan slapende ouders, het schemerlicht van de lantaarn in de hoek van de stal. Dan zijn er de verwarmende hartegeschenken van de herders: een kruikje melk zo zoet, een zakje meel, een wollig lam, een pluk wol. De helende
geschenken van de wijzen: goud, wierook en mirre.
In de nacht is de gehele kribbe en stal omhuld met de blauwe mantel van de sterrennacht.
Overdag zijn kribbe en stal omgeven van de prachtige natuur, de zon, de wind, de regen, het water, het
vuur, het licht.
De stal en de kribbe, het Kind, de ouders, de dieren en ieder die het Kind begroet zijn op hun beurt omhuld en omweven door engelengezang. De aanwezigheid van de hogere hiërarchieën schenken de atmosfeer een inspiratie van goedheid, liefde, geestaanwezigheid en warmte.
Het lichaam, de ziel en de geest van dit Kind werden lang voordien verkondigd, verwacht, gezocht en
gevonden. Het kleine Jezuskind werd bijzonder goed gebalsemd, geolied, gewikkeld, verwarmd en liefgehad. In zijn lichaam zal later de Christus indalen.
Zo kunnen ook wij onze ‘kribben’ inrichten als plaatsen van eenvoud, eerlijkheid, waarachtigheid, warmte
en licht, als plaatsen waar ook geestelijke wezens met hun klank en harmonie vol interesse deelnemen
aan het uitbouwen van deze kindgerichte opvoedingsplaatsen.
Ik had het grote geluk te mogen overnachten in zo’n ruimte voor kleine kinderen, een kribbe van eenvoud,
warmte, natuurlijk stralend licht en stilte. Alles was er met zoveel zorg en inzicht vorm gegeven. Toen ik
binnenkwam geurde het er naar kruiden en honingwas. Buiten sneeuwde het.

Iedere ochtend wordt na het zingen, een ochtendkring zo opgebouwd dat ieder kind mee muziek maakt,
zingt en danst. De bewegingen zijn uitdrukking van de melodieën en de tekst.
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Na het maken en brouwen van echte papjes wordt er ook samen afgewassen en geschikt.
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De bouwkussens zijn op maat en gewicht van de allerkleinsten. Ze kunnen worden opgevuld met verschillende soorten kaf van gierst, boekweit, rijst of ook met pitten, bonen, stro, katoenvlokken of schapenwol.
Ieder bouwkussen weegt en ruikt anders, laat zich anders aanvoelen. We kunnen ze ook in mooie kleurtinten maken. De binnenzak is van een ondoorlaatbare sterke tijkstof, de buitenzak is van sterk katoen en
kan met een koordje worden aangespannen als de inhoud wat slenkt of losgemaakt om de buitenhuls te
wassen. Je kan de kleurentinten zacht nuanceren. Blauw is een kleur die aanzet tot actief spelen. De kleur
rozerood brengt eerder rust bij het kleine kind. Kleine kinderen nemen kleuren nog eerder waar vanuit
hun innerlijke zielenbeleving en beleven dus de kleur blauw als de levendige, complementaire kleur oranje. Aan het rozenrood beleeft het kleine kind de complementaire, zachte kleur van het lindegroen.
P.S. biologische tijkstoffen , losse vulmaterialen zoals boekweitkaf, katoenvlokken kunnen verkregen worden bij Jules Knuwer te Amsterdam, Nederland www.futonkatja.nl
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Holle buizen, kruipmanden, een springbal, een ladder en klauterplanken kunnen ook in de gang worden
opgesteld als de ruimte binnen te klein is. Bij droog weer kan alles dan vlug naar buiten worden gehaald.
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“Het ik voedt zich uitsluitend aan de bewegingen die het zelf maakt. Bewegingen, die anderen
doen in zijn plaats, zijn hem niet alleen geen hulp, maar verzwakken hem alleen maar.” (citaat
van de als kind blind geworden Jacques Lusseyran)
Hiermee is alles gezegd: de bewegingen die je zelf maakt zijn voedsel voor het ik. Het ik voedt
zich uitsluitend hiermee. De daaropvolgende zin brengt ons tot nadenken:
Wat zullen we doen om het ik van het kind te sterken en het de juiste voeding te geven?
Dat biedt de natuur ons! Een tuin, een hof, een woud, een beekje, waar kinderen op en neer
kunnen lopen, over en onder kunnen kruipen, springen en sluipen leren, dat biedt hen alles wat
ze nodig hebben om hun tastzintuig, reukzintuig, evenwichtszintuig, maar ook om het levenszintuig te scholen. In het bos kunnen kinderen met grote takken zwieren en hebben er zoveel plaats
dat niemand moet zeggen: “pas op!”. En als een tak breekt zijn er nog honderden andere. Dat is
in een kleine tuin niet zo. Kinderen houden van de grote wilde natuur. Daar zijn alle soorten
spelen mogelijk. Als we zo geen bos hebben moeten we kruip- en klimtuigen aanbieden, tunneltjes en bruggen, zandbakken, vijvers en plonsbadjes, mogelijkheden om te schommelen en avontuurlijk evenwicht te oefenen. Want zo’n bos en woud kan ons inspireren om een kindgerichte
omgeving in te richten.
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ZORGKUNST
met verpleger Bavo Baets Voortgezette Opleiding Verpleegkunde bij stichting PLEGAN
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de warmteaanraking voor het kleine kind afronden op het einde door het kindje warm in te wikkelen en te slapen te
leggen.

We hadden een zeer leerrijke en stevig onderbouwde workshop met Bavo Baets, verpleger met ‘Voortgezette Opleiding Verpleegkunde bij stichting PLEGAN te Nederland, over hoe het kleine kind te helpen in
zijn incarnatie in het lichaampje, het aanbrengen van de kamillewikkel, de voetinwrijving en de warmtezorg voor het hele kleine kind. Hiervan enkele foto’s, het verslag volgt nog in onze volgend Nieuwsbrief.
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voorbereidende lap en katoenvlokken wikkeldoekje voor de verwarmende en rustgevende buikwikkel met chamomilla-buikjesolie van Weleda/Wala. Een wollen sjaal gaat hier omheen, een
warmwaterkruikje erbij.
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lekker warm narusten met warmwaterkruikje, kamillebuikwikkel en de inpakking.
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Helende beweging
Bewegingsloos lag de onbekende,
Gewond, vervuild,
Beroofd,
Van alles wat hem tot Ik maakte.
Zo moeilijk benaderbaar,
Voor hen, van wie men
Hulp verwachtte
In pijn van eenzaamheid leek
Beweging naar de dood
Het eeuwige bewegingsloze,
Nog dat wat mogelijk was.
Tot een Samaritaan
Met helende beweging
Zijn wonden zuiverde, Verzorgde,
met kostbare olie.
In daarop volgende beweging
Bracht hij hem die
Nog zonder beweging was,
Op zijn ezel, en leidde hem
Naar de herberg om te laten
Rusten,
En betaalde
Wat onbetaalbaar was.
Ìngrid Spee 17 januari 2014
Uit het boekje ‘Het geheim van de wonde.’ Een boekje over de Samariter-cursus door
Rudolf Steiner gehouden van 13 tot 16 augustus 1914
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* vzw Saluto-Genese wenst u een gezegend Kerstfeest *
* en gewijde nachten *
34

