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Ontvouwing 

van al wat kiem en zaad is,  vraagt tijd en duur … 
 

 

 

 

 
 

zich ontplooien is een stil empathisch worden. 
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WIL JIJ OOK LID WORDEN in 2018? 

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 v. 
een gezonde kindertijd dankt u hiervoor! 

 
Bankrekening bij Triodos 523-0456682-81  
Redactieadres: Houwaartsebaan, 55 
B – 3220 – Holsbeek 
BIC: TRIOBEBB  
IBAN: BE 36 5230 4566 82 81 
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“een	  stil	  beeld’	  

	  
	  
	  

gouache	  van	  Charlotte	  Salomon.	  
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Kalender 
 
Cursussen vzw Saluto-Genese 2017 -2018 

 
 
Met vreugde melden we u dat we, voor onze cursusdag van 31 maart ’18 rond ‘Zelfreflectie’, een boek-
je in de maak hebben over ons werk op het eigen veld met als titel: “Diepe verbondenheid en hier-
mee 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) of als grootouder(s). Het boekje kan eind januari besteld worden bij ons saltugene-
se@skynet.be 
 
 

2- DAAGSE CONFERENTIE met  THEMA ‘SLAAP’ TE DRIEBERGEN  
LANDGOED DE HORST VAN 20 TOT 21 APRIL 2018 
vrijdag, 20 april, 2018 - 10:00 tot zaterdag, 21 april, 2018 - 17:00  
 
Zorg dat je erbij bent!  
“Het belang van een goede nachtrust en voldoende slaap bij jonge kinderen”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
             met Annelies Sysmans en Cristina Agace. 
11.00    Pauze met koffie, thee en koek 
11.30    verderzetting    
12.30   middagpauze met lekkere warme soep 

13.30   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/ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!
 

 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/ 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
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 
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Het belooft een inspirerende tweedaagse te worden met voeding voor hoofd, hart en handen in de 
vorm van lezingen, werkgroepen, theater, een markt met stands van leveranciers, lunch en diner. Het 
doel is om met elkaar bewustwording ten aanzien van een goede rust en voldoende slaap bij het 
jonge kind te blijven scholen. 
https://antroposofische-kinderopvang.nl/agenda-2017/aanmelden-conferentie.html 
aanmelden Per email.    info@antroposofische-kinderopvang.nl 
 

 
ZOMERUNIVERSITEIT VAN 20 TOT 27 JULI 2018 IN KASTEEL VAN FRANDEUX 
 

 

 
 
 
Meer informatie vindt u op de 
website. 

 

 
 
INTERNATIONAAL: 
 
 “Alles Erste bleibt Ewig im Kinde – Lebendiges erziehen als Zeitforde-
rung.” 
Pinkstertagung 2018  -    19 tot 22 mei Hannover Waldorfschule am Machsee:  

Plaats: Waldorfkindergarten & seminar 30173 Hannover DE  Rudolf-von-Benningsen-Ufer, 70 
 https://www.pfingsttagung.org/startseite/ 

 

“Innere Freiheit – Soziale Verantwortung: Wege finden in eine 
menschliche zukunft” 
Welterziehertagung Goetheanum, Dornach 15 bis 19 april 2019! 
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WERELDCONGRES AAN HET GOETHEANUM DORNACH/ ZWITSER-
LAND.  

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 goede raad, de inzichten die Rudolf Steiner ons vóór 100 jaar reeds gegeven 
heeft zijn door heel veel opvoeders, ouders, wetenschappers, therapeuten, geneeskundigen opgeno-
men. De beschrijvingen van de ontwikkeling van het kind op lichamelijk, zielen- en geestelijk vlak en 
van de mens worden door vele mensen bestudeerd. Pedagogische talenten, vaardigheden, kunstzin-
nige gevoeligheid, fijne waarnemingstalenten zijn reeds door generaties heen bij opvoeders en peda-
gogen 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 verbonden-
heid 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 toe-
komst. 
 
● 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.  
 
Zo hebben we als thema voor het congres gekozen: 
“Innerlijke vrijheid als sociale verantwoordelijkheid. Kindheid als bron van een menselijke toe-
komst.”    
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.  
Lesen Sie die Einführung in das Thema der Tagung  
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 VRIJ SPEL IN DE PAASTIJD 
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- Zaaien van het Paasgraan -  
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           Het Gouden Leven 
              Een vererend weven  

                            een vruchtbaar wordend veld 
                                                     opdat de gehele mensheid en zijn omgeving  

                                         zich voleindigen mag en kan  beleven 
                                                                                    met fijne tekens in de aarde geschreven. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Een rijk en beeldend bewegingsspel voedt het vrije, creatieve spel. 
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Toverfee, Toverfee, lieve Lentefee,  
breng jij licht en warmte voor ons mee? 

Voor alle zaadjes, voor iedere stengel, voor ieder blad,  
voor alle bloemen, vruchten, bomen,  

maar ook voor al het nieuwe dat wil komen? 
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Scheppend en fantasievol spel in de ochtend 
in mijn pyjama’tje op het terras. 

‘ik ben een olifant die gaat drinken van de bron, soms 
ben ik een olifant met twée sluffere’  Johannes 2 jaar,…
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ongestoord spelen in de ochtenduurtjes in de kast. 
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Ontplooiing in het vrije spelen 
kan zich niet voltrekken in haast. 
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Niet de wereld beleren, maar op haar noden ingaan. 
Over stress bij kinderen, maar ook noden bij de opvoeders en de ouders.    

door Renate Hölzer-Hasselberg  
 
Hier leest u een pittige en confronterende tekst van psycho- en traumatherapeute Renate Hölzer-Hasselberg (DE).  
Ze is als coacher werkzaam rond kleuterscholen en crèches. Je kan de tekst misschien eens gebruiken met je colle-
ga’s om een boeiend collegiaal heen- en weergesprek tot stand te brengen. Een boeiende en leerzame discussie kan 
hieruit voortvloeien over ons opvoedingswerk in kinderonthaal. 
 

 
Kleine kinderen waren vroeger minstens tot kleuterleeftijd thuis.  
Is het vandaag niet vanzelfsprekend geworden dat kinderen al in hun eerste levensjaar worden afgegeven in inrich-
tingen voor kinderonthaal?  
Voor onze samenleving en familiepolitiek is er een diepingrijpende paradigmawisseling. Vele ouders gaan ervan uit 
hun levensontwerp naar eigen maat te kunnen realiseren. Dat was vroeger niet. Daar hoort ook bij dat beroeps-
actieve moeders zeer vroeg hun kinderen in de crèche brengen. Het is juist dat de staat ervoor zorgt voldoende 
plaatsen te hebben, maar ze moeten ouders niet verlichten van de crèches gebruik te maken. Er is in onze samenle-
ving een consensus over het feit dat we naschoolse opvang en crèches nodig hebben. Verbonden met de staat ont-
staat hierdoor een ontmoraliseerde ruimte. Dit past in principe ook bij de emancipatie van het individu, dat zelf zijn 
waardeoriëntatie wil kunnen bepalen. 
Het is echter ook duidelijk: vroeger deden kinderen hun eerste en primaire ervaringen op, bijna volledig uitsluitend 
in de enge familiekring. Misschien dragen we nog een beeld van deze heelheid in ons: daar is een familie in traditi-
onele rolverdeling, een moeder die intelligent en empathisch is en met haar kind goed weet om te gaan en besluit 
om de eerste drie jaren vooral voor het kind daar te zijn, om hem een zekere en veilige binding te geven.  
Vandaag weet men vanuit de onderzoeken rond hechting en ‘bonding’ hoe elementair belangrijk dit voor de gehele 
verdere ontwikkeling van het kind is. 
 
Maar er zijn ook vele alleen opvoedende ouders die buitenhuis moeten gaan werken. Er zijn soms ook niet zelden 
zware sociale relaties en verhoudingen in het leven. Er zijn ook moeders die niet gelukkig worden als ze uitgesloten 
worden uit hun beroepsmatige loopbaan als ze voor dit beroep gestudeerd hebben. Bij al het begrip voor materiële 
en sociale noodsituaties, persoonlijke overbelasting of ook persoonlijke ambities is er steeds de vraag aan de andere 
kant: Hoe gaat het dan met de kinderen? 
 
De hechtingsonderzoeker Professor Karl Heinz Brisch zegt hierover in het tijdschrift ‘Psychologie Vandaag’ (mei 
2014):  
 
“Wat kinderen nodig hebben als ze door vreemden worden opgevangen is ondertussen goed onderzocht. De huidige 
personeelsleutel in de dagdagelijkse realiteit van onze crèches is   voor de kinderen een reuzengrote stresservaring 
(voor België: twee opvoeders voor 16 crèchekinderen, dikwijls nog verdeeld over twee verschillende deeltijdse werk-
krachten – een onthaalouder in België mag alleen met 8 kleine baby’s werken). Er is te weinig tijd voor individuele 
toewending, aandacht en persoonlijke interesse en ontmoeting. Kinderen in onthaal komen nauwelijks buiten of 
gaan zelden wandelen. Als de kinderen anderhalf jaar oud zijn en thuis een veilige, zekere hechting hebben, kunnen 
ze zulke ervaringen misschien iets beter wegsteken, maar ze ondervinden overdag heel veel stress. Zijn ze echter 
heel klein, hebben ze nog geen goede hechting kunnen opbouwen, ook niet thuis en komen ze in dit ‘systeem’ en 
deze institutionalisering terecht waar ze door vele verschillende mensen verzorgd, gevoed, verluierd, naar bed ge-
bracht worden, wordt het moeilijk voor hen om een eenduidige en diepe verbondenheid en veilige hechting met één 
persoon op te bouwen. Het is heel belangrijk dat er ook alternatieven zijn, waar het kinderonthaal kleinschaliger is, 
dat er meer vertrouwenspersonen zijn en dat er een speciale visie voorhanden is rond opvoeden, hechting en om-
hullen.” 
 
 
Kinderonthaal vanuit de Rudolf Steinerpedagogie en de inzichten van de antroposofie (Waldorfpedagogie). 
 
Rudolf Steiner beschreef aan de Waldorfpedagogen hoe diep zintuiglijke, zielsmatige en geestelijke indrukken in 
een kind in de eerste levensjaren worden afgedrukt, tot diep in de lichamelijke en de zielsmatige constitutie. 
Waldorfcrèches proberen hiermee rekening te houden.  De crèches rond de vrije Steinerscholen zijn erg huiselijk en 
gezellig ingericht. Wat opvalt zijn de kleine bedjes met sluiers of de buitenbedjes, de warme kleuren, de vers klaar-
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gemaakte natuurvoeding, het natuurlijke speelmateriaal, de eenvoud, de natuurkleding, het vele vrije spel binnen 
maar ook het hele vele buiten zijn bij het wandelen, het buiten bewegend spelen, dromerige natuurindrukken. Er is 
ook veel aandacht voor alle huishoudelijke taakjes die door het kind kunnen worden nagebootst. Hierbij valt ook 
dadelijk op met welk een zorgvuldigheid en liefde dit alles vorm is gegeven. Men houdt de inrichting eerder klein-
schalig, de samenstelling van de leefgroep wordt bewust gevoerd, er zijn voldoende verzorgers voor de kleine kin-
deren, op het middaguur komt een vrijwillige kracht haar/zijn helpende handen aanbieden. Alle opvoeders en 
verzorgers schenken het kind een liefdevolle relatie in aandacht en respect.  In de opvoedersopleiding volgens de 
Steinerpedagogie is er vandaag een obligatoire bi-kwalificatie voor het verzorgen en opvoeden van de allerkleinsten. 
Het gaat hier ook over het concept met een stappenplan, van hoe de oorspronkelijke ouder-kind-binding zachtjes-
aan gewoon wordt gemaakt in de andere onthaalsituatie: eerst zijn de ouders er nog bij tot het kind ons de indruk 
geeft dat het gewoon is geworden aan de nieuwe situatie. De ouders worden intensief in het opvoedingsthema 
meegenomen en opgeleid. Sommige Waldorfcrèches beperken het opvangen van kleine kinderen onder het derde 
levensjaar tot 6 uren per dag maximum, omdat men – ook op grond van neurologische onderzoeken – weet dat de 
stressbelasting door het afgescheiden zijn van de ouders, na deze tijd erg hoog en belastend is geworden voor het 
kindje. Andere crèches gaan wel over deze tijdsgrens ; men kan niet genoeg benadrukken welk een grote opgave en 
overbelasting dit is voor het kind en voor de crècheleid/sters. 
 
 
Moeilijkheden in de gewenningsfase. 
 
Er kan een bijzondere moeilijkheid in de gewenningsperiode liggen in het feit dat de moeder ambivalent is : aan de 
ene kant voelt ze het overvraagd zijn van haar kindje door het afgescheiden worden van haar als moeder en eerste 
vertrouwenspersoon, aan de andere kant heeft ze hiertoe wel besloten. Als de moeder deze ambivalente situatie bij 
zichzelf niet erkent, bestaat het gevaar dat ze dit op de opvoeder overdraagt. Een mengeling van een slecht geweten 
en een overdreven controlebehoefte kan tot concurrentie- en wantrouwensgevoelens tegenover de opvoeders lei-
den. Daarom is het belangrijk dat de ouders de mogelijkheid hebben om open te beschrijven met welke gewaar-
wordingen, gevoelens, ervaringen ze het kindje in het onthaal brengen. Het gaat er niet om deze gevoelens te 
beoordelen, maar ze zullen in ieder geval niet onbewust en onuitgesproken blijven. 
Waarom niet? 
Omdat deze ambivalentie dan ten laste van het kind valt: het ervaart deze onopgehelderde conflictsituatie en con-
flictspanning tot in het lichamelijk en lijdt hierdoor. 
 
Helderheid is ook een behoefte van de opvoeders in de inrichting. Niet iedere Waldorfopvoeder is geschikt voor het 
werken met de allerkleinsten in de crèche. Voor velen van hen is het ondenkbaar dat kleine kinderen zo vroeg van 
hun moeder worden afgescheiden. Ook deze houding is te accepteren, maar ze is natuurlijk niet verenigbaar met 
het werken in een crèche, omdat dan het gevaar bestaat dat ze de moeder moreel gaat beoordelen.  
Ik meen, we zullen de wereld niet beleren, maar we zullen met onze mogelijkheden en talenten antwoorden op de 
noden van de wereld, zoals hij hier en nu is. 
 
Waarop ouders  letten. 
 
Voor de ouders is het van zeer groot belang om de signalen van hun kindje subtiel te leren aanvoelen, te leren lezen, 
te vertalen zo nodig, dit voor de gezondheid en het welbevinden van hun kind. Vele jonge ouders voelen zich hier 
juist heel onzeker en overvraagd, maar groeien dan toch in hun nieuwe opgave in. Uit mijn begeleidingswerk van 
jonge ouders geef ik hen de raad: als je besloten hebt je kindje in de crèche te brengen, probeer dan om met deze 
beslissing – nadat je het ambivalente dat er in ligt jezelf hebt bewust gemaakt – in het reine te komen en er 
innerlijk helemaal achter te staan.  Dat is in deze situatie voor jezelf, voor het kind en ook voor de opvoeders en 
de samenwerking met hen het heilzaamste. 
 
De tijd samen met je kind, nadat het van de crèche thuiskomt is kostbaar. Toch denk ik hierbij, je moet niets extra 
doen met het kind in deze tijd, maar het zou heel erg waardevol zijn om in deze tijd een hoog gehalte aan aanwezig 
zijn, present zijn voor je kind op te bouwen en het zo zekerheid te geven. Rust en geborgenheid, veel lichamelijk 
liefdevol en warm contact, gemeenschappelijke ritualen zoeken die de binding met je kind versterken – niets meer, 
maar ook niets minder. 
 
Renate Hölzer-Hasselberg  
(is psychotherapeute (HP) en integrale traumatherapeute. Lange jaren werkzaam ontwikkelingsbegeleiding, opvoe-
dingscoaching en biografiewerk.) 
Dr. med habil Karl Heinz Brisch    www.youtube.com/watch?v=sDKfUOt59Z8 
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WIE ZORGT VOOR MIJN KIND? 
Katja Lehwalder   Erziehungskunst jan/febr 2018 

 
Hier kan je nog een kritische lezersbrief lezen rond een herstructurering van onze samenleving, afgelezen 
aan het kleine kind. 
 
De beslissing wanneer men een kind naar het kinderonthaal, de peutergroep of de kleuterklas brengt is een heel 
verreikende beslissing en daardoor kan ze niet zomaar op subjectieve vlak genomen worden om werkzaam te zijn.  
 
In discussies kan ze de gemoederen verhitten daar ze te maken heeft met onszelf, met onze familiesamenstellin-
gen, onze familie en vrienden, onze eigen mogelijkheden. De vraag wanneer en voor hoeveel dagen men kinderont-
haal zoekt, een peutergroep,…  is een vraag waarmee iedereen wel op een bepaald ogenblik geconfronteerd wordt. 
Het gaat niet alleen om tolerantie naar iedere mogelijke levenswijze, maar het gaat ook om diep structurele en 
pedagogische keuzes. Vanuit de staat en de gesubsidieerde kinderinrichtingen die gemeenten en steden aanreiken 
gaat het eigenlijk meestal alleen om zo goed mogelijk onze samenlevingsstructuur te kunnen behouden en zoveel 
mogelijk vrouwen op de arbeidsvloer te krijgen. 
 
Maar, in welke structuur leven wij? 
 
Hiervoor moeten we het persoonlijke verlaten. 
De verandering in onze samenleving die terug te voeren is naar het volledige dagen opvangen van het kleine kind 
en dit gedurende de gehele week en als het moet ook in weekenden en avonden, is een politiek gewilde verande-
ring. Het zijn economische beslissingen. 
De vraag die we ons hierbij kunnen stellen is: “Wie heeft hier baat bij?” Gaat het er vooral daarom om moeders 
gemakkelijker in het beroepsleven te laten instappen en zo ja: gaat het er om vrouwen in hun persoonlijke wens te 
ondersteunen of veel meer daarom, dat ze zo vlug mogelijk weer op de werkvloer zijn. Of gaat het erom de volgende 
generatie zo vroeg mogelijk onder de invloed te brengen van verzorgingsinstellingen? Waarom wordt het een familie 
zo moeilijk gemaakt om bijvoorbeeld hun kindje even op de middag al te gaan afhalen om thuis samen te eten en 
uit te rusten van de speelvoormiddag? 
 
Welke samenleving willen we voor onze kinderen? 
 
Ga ik mee als ouder in het dragen van de veranderingen door de politiek ingevoerd en wil ik de richting die de 
maatschappij daarmee inslaat goedkeuren? Wanneer ik ertoe bereid ben om deze ontwikkeling mee te dragen 
waarheen voert dan de weg? Welke maatschappij zal ik op die wijze aan mijn kinderen nalaten? 
Wie weet hoeveel het kost om een maand je kindje naar de crèche te brengen, moet zich toch ook afvragen waar de 
financiële ondersteuning blijft voor die ouders die hun kindje niet naar de crèche brengen? Oudergeld is goed maar 
wordt niet lang genoeg uitbetaald. (Dit is de Duitse situatie – Oudergeld is daar echter een goed begin) (België kent 
geen oudergeld) Wat als je je kind ook na zijn 3de of na zijn 6de levensjaar thuis wil onderricht geven? En wat voor de 
alleen-opvoeders?  
Familiesituaties zijn allemaal verschillend en kunnen zich ook steeds weer door uiterlijke omstandigheden verande-
ren. De focus zou het best liggen het bestaande te beschermen en ouders de mogelijkheid te geven hun kind de drie 
eerste levensjaren en daarna, in de namiddag na de kleuterklas thuis te kunnen verzorgen en op te voeden in de 
kleine kring van het gezin of bij een ouderdeel. De opvoeding en geborgenheid voor kleine kinderen is de belangrijk-
ste opgave voor een samenleving die er bestaat. Het is zo dringend nodig om de omgeving van het kleine kind te 
beschermen en goed in te richten door jonge ouders meer ouder-(kinder)geld te geven. 
 
De staat zou keuzemogelijkheid moeten geven. Niet de ouders die hun kindje een volledige dagonthaal of crèche-
plaats geven zijn op structureel vlak bedreigd om hun eigen levensplan te kunnen verwerkelijken, maar de ouders 
die dat net niet willen, die besloten hebben dat één ouderdeel bij de kleine kinderen blijft en de authentieke reis van 
alledag tijdsintensiever met het kind samen wil doormaken en hen hierin begeleiden, zij zijn bedreigd in de vrije 
keuze voor hun levensplan. 
 
Katja Lehwalder is sociologe en moeder van twee kleine kinderen. 
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Een hechte  en veilige binding is gebaseerd op 
fijngevoelige achtzaamheid. 
Von Brigitte Bayer, Juni 2017  

Waldofpedagogie en het hechtingsonderzoek zijn het eens met elkaar: een veilige hechting is een psychische basis-
behoefte. Oervertrouwen en het daaruit voortvloeiende vertrouwen voor de verdere levensloop kan alleen maar uit 
een samenspel tussen fysieke en zielsmatige geborgenheid, door een spirituele omgeving en door een zekere en 
veilige binding ontstaan. 

  

“Binding is”, volgens de pionier van het hechtingsonderzoek kinderarts John Bowlby, “een gevoelsmatige band die 
tussen twee individuen staat.” 
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De bindingservaringen in de vroege kindertijd zijn de basis voor de zogenaamde innerlijke of mentale werkmodellen 
van het zelf met de hechtingspersoon. Deze modellen dienen ertoe de gedragingen van de hechtingspersoon te 
interpreteren en zijn gedragshouding te kunnen voorspellen. Ook leren we hierdoor het eigen hechtingsgedrag, de 
eigen gedachten en gevoelens te reguleren.  (Bowlby 1996).  

Het  is aangetoond dat kinderen die zeker gehecht zijn betere voorwaarden hebben om hun  gaven en talenten naar 
de omstandigheden optimaal te ontwikkelen. De zekere binding ontstaat wanneer het kind zijn signaalgedrag 
(wenen, schreeuwen, lachen, frazelen, onze blik zoeken, kijken, geluidjes maken,…) begrepen wordt en/of er op 
gereageerd wordt. Het kleine kind is op deze directe toewending aangewezen daar het in de eerste levensmaanden 
zijn affecties niet zelf kan reguleren. Ieder kind heeft de aangeboren neiging om nabijheid en contact met zijn eer-
ste vertrouwenspersoon te zoeken en deze zo te behouden. Eén vertrouwenspersoon moet voor het kleine kind 
voortdurend emotioneel bereikbaar zijn. Worden deze behoeften van het kind door toewending en met toewijding 
beantwoord, voelt het kind de eigen zelfwerkzaamheid en kan hieraan groeien en rijpen.  

Een zekere en veilige hechting kan zich slechts bij het kind ontwikkelen als de volwassene door zijn fijngevoeligheid 
aan het kind het gevoel geeft om zelfwerkzaam te zijn.  Fijngevoeligheid en achtzaamheid zijn de vaardigheden van 
de volwassene om de signalen van het kind waar te nemen, ze juist te interpreteren, en er op maat en prompt op te 
reageren.  

Het vermogen van het kind om zich sociaal competent en nieuwsgierig te gedragen en een actieradius te creëren 
die goede exploratie mogelijk maakt, wat op zijn beurt ontwikkeling mogelijk maakt, hangt af van het hechtpatroon 
van het kind dat zich in de eerste levensjaren ontwikkelt. 

Het magische moment. 
Elke interactie tussen ouders en kind heeft de meest intense momenten in de onbewuste reactie van ouders op het 
kind. Als je eenmaal de onbewuste, kinderlijke blik van een moeder of een vader hebt ervaren, zie je het zogenaam-
de "magische moment".  

Dit gebeurt wanneer de moeder : 

• snel en intuïtief reageert op de signalen van het kind,  
• de glimlach of een ander signaal van het kind weerspiegelt met een onbewust, toegewijd gebaar of 

glimlach,  
• het gebaar van het kind niet nabootst, maar spontaan en affectief reageert op het gedrag van het kind.  

Dit magische moment neem ik waar als een zielenontmoeting. Het is een eerste vereiste om de incarnatie van het 
kind via de zintuigen in de omgeving en via de organen in het eigen lichaam te begeleiden.  

Als wij als opvoeders deze interactie tussen moeder en kind met respect observeren, kunnen we hun relatie beter 
begeleiden en vormgeven. Vertrouwen en betrouwbaarheid tussen ouders en opvoeders zijn ook noodzakelijk voor 
een veilige band. Want het kind kan alleen een band aangaan als de volwassenen die voor hem/haar zorgen en 
hem/haar beschermen een duurzaam niveau van relatie hebben. Door het dagelijkse ritme, het wekelijkse ritme, 
het feestelijke en het seizoensgebonden ritme, onze taal, het poppenspel, het vrije spel en de jaarfeesten die we 
met de ouders vieren, geven we het kleine kind een gevoel van geborgenheid. Zo bieden we hen een betrouwbare 
omgeving aan en creëren we een beschermende ontwikkelingsruimte voor het kind en zijn of haar familie.  

De dagelijkse routine in de kleuterschool met zijn ritmisch dagverloop, nooit stram en stijf maar pendelend in een 
levendig ritme, bevordert een veilige band die het kind permanent beschermt. Het veilig gehechte kind heeft ver-
trouwen in de wereld. Zijn actieradius zal toenemen naarmate hij ouder wordt en hij kan zich in de context van 
voorbeeld en nabootsing, ritme en continuïteit ontwikkelen tot een persoon die de mogelijkheid heeft om het leven 
te ontmoeten met respect, frustratietolerantie, empathie, vertrouwen en vreugde.  

auteur: Brigitte Bayer is curatief docent in Haus Mignon Hamburg, juni 2017. 

literatuur: J. Bowlby: Bindend, München 1975. 
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Een mooi evenwicht tussen binnen- en buitenleven,  
dat kan veerkracht en gezondheid geven. 
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Hoe kunnen we het kleine kind beter doen slapen? 
    Michaëla Glöckler. 

 

 
 
We weten allen dat na een goede en gezonde slaap, het kleine kind met vrolijkheid, nieuwe opmerkzaamheid en 
een goede wilscontrole terug in de dag komt. Na een goede nacht- en /of dagslaap komt het kleine kind weer uit-
geslapen naar beneden en begint krachtig en fantasievol aan zijn dagleven. Hoe anders is het niet als ons kindje al 
een heel tijdje niet meer goed slaapt.  
Ja, een gezonde slaap geeft een ordenende werking op het denken, op het voelen en op het willen van het kind. Het 
is vol aandacht, het is opmerkzaam, het is blij en vol ideeën, het speelt met grote concentratie en voelt zich gezond. 
Een goed uitgeslapen kindje lijkt weer helemaal in evenwicht, in harmonie en vol van nieuwe energie.  
 
Om een kind deugddoend te leren slapen, daar moet toch een gouden sleutel voor bestaan? 
 
“Ja, de aard en manier waarop wij in de dag leven, waarop wij de dag vorm geven en samen met de kinderen door-
brengen - en dit vóór het negende levensjaar -  is de enigste mogelijkheid om kinderen van op de aarde in relatie te 
brengen met de geestelijke wereld. Kleine kinderen komen uit de geestelijke wereld en spannen zich in om met de 
vier zich incarnerende wezensdelen in het fysieke lichaam in te dalen. Dit betekent: ze maken zich nog niet zo los 
van dit fysieke lichaam in de slaap. Ze keren terug in de macrokosmos als ze slapen om zich te herbronnen, om er 
nieuwe levensenergie te vinden, zonder zich echt te kunnen losmaken van het fysieke lichaam. Rudolf Steiner zegt 
over het kind van vóór het negende levensjaar, dat dit kleine kind met zijn ‘ik’ nog zeer eng verbonden blijft met het 
fysieke lichaam en met het etherische lichaam, ook als het slaapt. Pas na het negende levensjaar komt er bij het 
inslapen een echt loslaten van het ‘ik- en astraallichaam’ van het ‘fysieke en etherlichaam’. Na het negende levens-
jaar begint het ik als een zelfstandig wezen op te lichten in de slaap, als het ik en het astrale lichaam niet deelne-
men aan het fysieke en etherische lichaam. Vóór het negende levensjaar is dat nog anders. Het lichamelijk-
zielsmatige is veel minder gescheiden van het geestelijk-zielsmatige bij kinderen voor het negende levensjaar dan 
bij de latere mens. De mens na het tiende levensjaar is veel meer een dualistisch wezen dan het kleine kind. 
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Als het kind te vele zintuiglijke- en zielenindrukken heeft in de dag – indrukken die het bemoeilijken om een goede 
aansluiting te vinden met de geestelijke wereld, die hem kluisteren aan de fysieke wereld -  dan is het niet verba-
zend dat het in- en doorslapen moeilijker kunnen worden. Als men hierbij bedenkt wat kinderen vóór het negende 
levensjaar al allemaal aan cultuurindrukken, beeldinformatie, aanpassing aan de machinewereld, aanpassing aan 
de digitale wereld beleven – ervaringen indewelke geen voeding is om in de nachtelijke zijde van het leven te kun-
nen ingaan -  dan kan men ook bij de gedachte dat de nacht de beschadigingen van de dag weer harmoniseert, 
vermoeden waarom er steeds meer kinderen zijn die niet goed slapen, inslapen, ja, slaapstoornissen hebben, omdat 
ze in de nacht de mogelijkheid niet hebben aan de oerbeelden, aan datgene wat de beschadigingen zal harmonise-
ren – wat de nachtzijde voor de volwassenen en voor het oudere kind mogelijk maakt – aansluiting te vinden. 
 
Omdat wij door de inrichting van de dag diep ingrijpen in het regeneratiegebeuren van het kind, zowel in goede als 
slechte zin, moeten wij een klaar beeld hebben over hoe de dag er van een schoolkind mag uitzien en vanzelfspre-
kend ook voor de baby, peuter en kleuter.”  
 
“We leren kinderen goed te ademen, goed te slapen als we hen geestverbondenheid voorleven; als wij voor hen een 
brug zijn naar hun hemelse thuis, als zij onze geestverbondenheid kunnen nabootsen, dus als ook de onderlinge 
verbondenheid tussen ons en het kind liefdevol, vertrouwensvol en authentiek is. Een onveilig gehecht kind zal 
moeilijker doorslapen. Door een goede inrichting van de dag die aansluiting tot de geestelijke wereld biedt, kunnen 
we kleine kinderen beter doen slapen.” 
 
Michaëla Glöckler  op het Schoolartsencongres te Dornach in 2017. 
 

 
 
Bewegend spelen in licht, warmte, rust en diepe verbondenheid met de natuur, met de eigen vertrouwenspersoon, 
met het ritme van de dag. Ongestoord mogen spelen en vrij bewegen, het eigen lichaam gaan ontdekken en leren 
‘behuizen’, tot zelfwerkzaamheid komen. 
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Als wij onze dag niet in verstrooiing verslijten op schermen, tablets, smartphones,… maar geestverbonden blijven,  
bootst het kleine kind onze eigen diepe geestverbondenheid na door intensief te spelen en toont ons zijn zelfwerk-
zaamheid. 
 
 
 
11. März 2018, 18:53 Uhr  http://www.sueddeutsche.de/ 
  

"Beeldschermen zijn de grijze heren van de kindertijd."  
 
Paula Bleckmann is Professor voor mediapedagogie aan de Alanushogeschool in Alfter. Ze doet onderzoek naar de 
preventie van mediaverslaving en digitaal onderwijsbeleid en is lid van de Vereniging van Duitse Wetenschappers. 
Hoe ouders hun kinderen beschermen tegen de risico's van Smartphone & Co.   
 
Interview door Susanne Klein  
 
SZ: Mevrouw Bleckmann, uw onlangs verschenen boek "Heute mal bildschirmfrei" legt ouders op meer dan 300 
pagina's uit hoe ze de zintuiglijke overbelasting van hun kinderen via digitale media kunnen beteugelen. Kunnen 
ouders het niet meer aan? 
Paula Bleckmann: In ieder geval zijn veel ouders onrustig. Enerzijds willen ze hun kinderen beschermen tegen de 
risico's van smartphones en computerspelletjes, anderzijds willen ze de mogelijkheden van de digitale wereld niet 
bederven. En velen willen gewoon weten hoe het mogelijk is om zonder ruzie het scherm vrij te maken. Dat is een 
obstakel. 
 
Wat zijn deze obstakels? 
Zelfs basisschoolleerlingen zeuren: "Maar iedereen heeft een smartphone!” Sommigen waarschuwen voor een soci-
aal isolement van het kind. Zo zijn er ook opvoeders die beweren dat tablets al nodig zijn in de kleuterschool om 
vroege mediageletterdheid te bevorderen. Slimme, kritische ouders willen deze beide hindernissen overwinnen. Je 
hebt het gevoel dat er sowieso al veel schermverbruik is, maar te weinig relaxte familietijd zonder scherm. 



26 
 

Wat is er zo gevaarlijk aan schermen? 
Veel, laat ik u een voorbeeld geven: tijd. Schermmedia zijn zoiets als de grijze heren van de kindertijd van vandaag. 
De grijze heren van Momo zeggen dat ik uw leven geef, ik kan het beter doen dan u. Dat is een leugen, maar het is 
verleidelijk. Het scherm zegt tegen de jongen: "Hé, dit is fascinerend, kijk hoe cool, veel cooler dan wat je anders zou 
doen. Schermen oefenen een magisch magnetisme uit op kinderen. En uiteindelijk hebben ze niet genoeg tijd om 
vrienden te ontmoeten, rustig te eten, naar buiten te rennen en genoeg te slapen – voldoende slapen en een ritmi-
sche dag met spelbeweging zijn echter dingen die het leren en de ontwikkeling van de hersenen bevorderen. 
 
Wat kunnen ouders eraan doen? 
Ten eerste kunnen ze duidelijke regels formuleren, zoals: Bij ons alleen op zaterdag. Het is als een ijsjesregel, we 
eten alleen ijs op zondag. Is het geen zondag dan is er geen grote discussie. Het maakt ook verschil of een scherm 
open is in de woonkamer of in de kast of op de studeerkamer. Vooral bij kleine kinderen geldt: hoe minder prikkels 
er zijn, hoe minder mensen ruziën en er gezeurd en gebedeld wordt. 
 
Hoe zit het met oudere kinderen? 
Er zijn conflicten. Het is normaal, het is een goede zaak en het is de moeite waard om er doorheen te komen. 
 
Kunnen ouders ook invloed uitoefenen op school? 
Mijn medeauteur en ik hebben hier een hoofdstuk als toneelstuk over geschreven: Het hoofd van een basisschool 
wil tablets kopen uit een donatie voor de kinderen. Twee moeders en twee vaders vonden echter een initiatief voor 
duurzame media-educatie, lezen studies, verzamelen argumenten. Ze praten met de schooldirecteur, stuiten op veel 
halve kennis bij hem en organiseren een paneldiscussie met experts. In het toneelstuk zie je hoe betrokken ouders 
zeer concrete mogelijkheden voor actie- en informatiemateriaal vinden, dat ook wetenschappelijk duurzaam is. 
 
Wat bereiken de ouders in je spel? 
Een mediapedagogische ouderavond maakt ook deel uit van de training die de docenten verzorgen voor verdere 
educatie op het gebied van mediaverslaving en mediacompetentie. Het college stelt vervolgens een concept op: De 
eerste en tweede klas blijven volledig digitaal vrij; de basis van de informatica wordt onderwezen in een leereenheid 
die geen computer nodig heeft. De derde klas maakt gebruik van een mobiele opnamestudio van het mediacentrum 
in het district voor een tweeweeks radiospelproject. In de vierde graad volgt een krantenproject met geleende ta-
blets. 
 
En waar gaat het donatiegeld naartoe?  
De steungroep stopt dit in een bewegingscursus op het schoolplein en in boeken. 
 
 

* 
 
 

De voeding van het kleine kind.  
Petra Kühne , voedingswetenschapper en leidster van de Arbeitskreises für Ernährungsforschung e.V. in Bad Vilbel, 
www.ak-ernaehrung.de 
 

Eten wil geleerd worden! Naargelang ons gedrag soms levenslang. Petra Kühne, voedingsconsulente en weten-
schapper, verklaart ons veel over de betekenis van voeding in een tijd van overvloed en geeft tips hoe we onze 
kinderen juist kunnen voeden. 

Een klein kindje, ongeveer een jaar oud, zit in zijn kinderstoel met zijn ouders aan de familietafel. De ouders tasten 
toe en het wil ook iets. Deze interesse komt voort uit de nabootsingskracht van het kind, de sterke leerimpuls in de 
eerste zeven levensjaren. Deze nabootsing blijven we levenslang behouden maar na de leeftijd van 7 jaar komt het 
bewuste leren erbij. Nabootsing betekent dat kleine kinderen hun omgeving imiteren met de eigen persoonlijk-
heidskracht en zich zo een gedrag eigen maken. Bij het beschreven voorbeeld geven de ouders misschien het kind 
een stukje brood dat direct in het mondje belandt. Grotere stukken worden tussen de vingertjes verbrokkeld. Vele 
broodstukjes vallen in deze tijd nog op de grond maar langzaam verbetert zich de fijne motoriek. Dit is nog niet het 
eigenlijke ‘eten’. Het is een langzame weg van de vloeiende, stromende voeding (borstvoeding/flesje) over de half-
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vaste breivoeding, naar de vaste maaltijdjes. Het kind verbindt zich via de voeding dan steeds meer en meer met de 
aarde, met het vaste. In de embryonale tijd leefde het volledig in vloeistofopname. 

Voor de leeftijd van 1 tot 3 jaar en voor de kleuterklastijd is er steeds meer wetenschappelijke interesse wat de ge-
zonde voeding betreft. Het kind ontwikkelt hierbij ook al zijn zintuigen, leert heel veel bij en ontwikkelt vele goede 
en nieuwe gewoonten. Voeding en maaltijden hebben een heel grote invloed op de lichamelijke, zielsmatige en 
geestelijke ontwikkeling. Ook komt het aan op de kwaliteit van de levensmiddelen die gegeten worden, maar zeer 
zeker ook op de sfeer en de sociale samenhangen waarin er gegeten wordt. Een maaltijd neem je niet zomaar tot je. 

Het ‘eten’ beïnvloedt ons gedrag  

Laat men volwassene vertellen in welke eetsituaties ze zich bewegen en zich als kind hebben bewogen, kan men 
verbaasd zijn over de intensiteit waarin deze belevingen zich hebben ingeprent. Ze bepalen ons eigen handelen. 
Dikwijls erkent men een relatie met de tijd. Zo heeft de schaarste van de naoorlogse tijd een hele andere invloed op 
de mens gehad dan onze overvloed nu. De ‘goede’ boter die de oorlogsgeneratie in hun kindertijd moesten ontbe-
ren, staat nog steeds vooraan voor hen, terwijl de huidige vegetariërs die met voldoende boter en met andere 
smeervetstoffen zijn groot geworden de ‘goede’ boter kunnen missen. Welke houding ten opzichte van voeding 
zullen we onze kinderen vandaag voorleven? Wat zijn de huidige uitdagingen? 

Positieve ervaringen zijn bijna altijd met mensen verbonden: een gezellige Kerstmaaltijd, de 4-uurtjeskoek in de tuin 
of een onverwachte uitnodiging om te blijven eten bij een vriendje uit de kleuterklas. 

Het voorbeeld, dat is beslissend  

Actuele thema’s rond voeding zijn vandaag wel: dierlijke voeding, ja of nee?, uitbuiting van onze aarde?, goedkope 
voeding?, meer en meer wegwerpverpakking en wegwerpen van maaltijden. Ouders en opvoeders hoeven bij de 
kleine kinderen deze thematiek niet daarom altijd helemaal te verklaren, te bediscuteren maar geven beter rechts-
streeks het goede voorbeeld aan de kinderen door eerlijk en consequent en gezond te handelen bij de inkopen, het 
klaarmaken en gebruiken van de maaltijden. 

Bijvoorbeeld: 

• je kan biodynamische Demetervoeding kopen 
• je kan oogst en fruit regionaal en seizoensgebonden aankopen 
• je kan een bezoek brengen aan een biotuin met levensmiddelen 
• je kan zelf een kleine biotuin opstarten, mesten, zaaien,  verzorgen, oogsten,… 
• Je kan je lid maken van een solidair voedselteam – een verpakkingsvrije winkel zoeken 
• Je kan lacto-vegetarisch gaan eten en afzien van een hoog vleesverbruik. 
• Je kan zorgzamer omgaan met voedingsmiddelen 
• Je huishouden beter plannen en voor minder afval zorgen 
• Een ‘rest-keuken’ leren beheren. 
• Een komposthoop opzetten in je tuin 

Zo leren kinderen voeding naar waarde te schatten als dat thuis, in school en in de kribbe in praktijk wordt ge-
bracht. Als een kind mee mag oogsten, verzorgen, aanplanten, kruiden mag plukken, drogen en verwerken in kleine 
maaltijden, als ze zien hoe we groenten en fruit inmaken, jam maken, augurken met melkzuur worden gefermen-
teerd,…. zien ze veel wijsheid uit oude culturen waarbij voorraden moesten worden aangelegd voor onvruchtbare 
tijden. De mensen van het jonge steentijdperk leerden al het drogen, fermenteren en schiepen hierdoor vrijruimten 
voor de toekomst, voor andere bezigheden. Zo leren kinderen hoe je iets kan plannen, hoe je tijd schept voor andere 
bezigheden door eerst in je voedselvoorziening te voorzien. Deze vaardigheid, geleerd in het ‘huishouden’, om goed 
te kunnen plannen, verwandelt zich later dan op andere levensgebieden en draagt zijn vruchten. 

Wat heeft het kind nodig? 

Naast deze omgang met voeding in de keuken, de relatie tot voeding en mensen is de keuze van de levensmiddelen 
en hun kwaliteit van heel groot belang.  We zien voedingsmiddelen uit alle landen, werelddelen in onze voedselke-
tens. Er is geen tekort, maar overvloed. Maar omdat de keuze zo eindeloos groot is zijn ouders dikwijls onzeker wat 
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hun kind nodig heeft en wat niet. We worden ook steeds weer veronzekerd door de media, de reclame en de tegen-
sprekende uitspraken op internet.  

Naast een algemene behoefte kent iedere mens, ieder kind ook een individuele nood en behoefte wat voeding be-
treft. We zijn allemaal anders. 

Algemene behoeften zijn:  

1. de eiwitten die nodig zijn om te groeien (naast de plantaardige eiwitten in granen is er ook het melkeiwit. 
Maar ook linzen, bonen, kikkererwten dragen bij tot onze eiwitbehoefte als ze goed gekookt zijn en geweld. 
Met gemalen koriander en kummel zijn deze peulvruchten verteerbaar voor kleine kinderen. 

2. de complexe koolhydraten in granen (gierst, boekweit, gerst, brood,…) dragen bij tot verzadiging en 
energieverzorging, mineralenverzorging en vitamine B 

3. de gezonde vetten zijn onverzadigde plantaardige olies en als smeervet, beetje boter. 
4. De groenten en het fruit zijn seizoensgebonden en regionaal zodat de kinderen de levenskrachten die ze in 

hun buurt en in het seizoen zelf beleven nu via hun voeding mogen opnemen. 
5. Al deze levensmiddelen zullen vers en volwaardig zijn, weinig bewerkt en natuurlijk. Biologische en 

biologisch-dynamische voeding is dan gezond.  
6. Het bereiden van de maaltijden gebeurt eenvoudig. Kleine kinderen hebben geen geraffineerde keuken 

nodig. Eén soort groente in de maaltijd is voldoende. Mixen van groenten worden niet gegeerd meestal. 
Kinderen proeven graag de aparte smaken. 

Dr. Petra Kühne is ‘Ernährungswissenschaftlerin und Leiterin des Arbeitskreises für Ernährungsforschung e.V. in Bad 
Vilbel,     www.ak-ernaehrung.de Artikel uit:   Erziehungskunst frühe kindheit Frühling  
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ARTIKEL OVER ALLERGISCH ZIJN 
 

Als ik érgens niet tegen kan… huisarts Peter Staal (NL). 
 

 
 
'Fijn, het wordt weer lente...', denken veel mensen. 'Bah, het wordt weer lente', denken ook veel mensen. 
Dit heeft te maken met hun allergieën. Zo ook Jasmijn, die komt met haar verhaal over pollen in de lente. ‘Als ik 
érgens niet tegen kan, dokter... Ik ben altijd maar verkouden en moe daardoor.’ Het probleem is dat ze wel af en toe 
levocetirizine gebruikt, en dan wel minder ‘verkouden’ is, maar wel juist heel moe. Moeheid, zo blijkt uit onderzoek, 
is het zowel door artsen als door patiënten meest onderschatte symptoom bij hooikoorts. Van allergieën word je 
moe en van antihistaminica ook. ‘Moe plus moe is moe’, zeg ik vaak. 
De laatste jaren komen steeds meer allergische aandoeningen voor of aandoeningen die lijken op een allergie. 
Eigenlijk is het wel raadselachtig dat steeds meer mensen niet meer tegen hun omgeving kunnen, want dat is vrij 
vertaald wel wat er gebeurt. Met name de antroposofische geneeskunde heeft de allergische medemens wat te 
bieden. Niet alleen gezichtspunten, maar ook concrete therapieën en geneesmiddelen. 
Het lichaam zou bij het waarnemen van graspollen in de lucht deze normaal moeten kunnen afweren. Bij 
hooikoorts zou je kunnen zeggen dat graspollen (allergenen) teveel toegelaten worden in het neusslijmvlies, 
waardoor het er later met des te meer kracht – en dus ook klachten – uitgewerkt moet worden. 
Het afweersysteem dient ervoor om alles wat niet-lichaamseigen is te herkennen als iets vreemds en het weg te 
werken of onschadelijk te maken. Van essentieel belang hierbij is dat dit bij de mens een uitermate specifieke 
‘eigen’ reactie is. Er wordt gewerkt met ‘eigen' antistoffen die voor iedereen weer anders zijn. Het afweersysteem 
functioneert als een gesloten systeem en functioneert goed als hierin geen ‘gaten’ vallen. 
 
Principe 
Laten we als voorbeeld van een allergie eens een koemelkallergie nemen. Een kind krijgt koemelk-eiwitten binnen, 
maar kan deze niet goed verteren. Hierdoor ontstaan in de darm half verteerde eiwitten die in een gezonde situatie 
niet opgenomen zouden worden, maar bij het allergische kind toch in de bloedbaan terechtkomen. Deze moeten er 
in tweede instantie weer uitgewerkt worden. Dit leidt tot een ‘misplaatste’ uitscheiding, zoals via de huid, waardoor 
een eczeem ontstaat. We moeten ons realiseren dat de koemelk zelf niet ziekmakend is. En ditzelfde principe geldt 
ook voor alle andere allergieën. Niet de stof waarvoor men allergisch is, is ziekmakend, maar deze legt een 
zwakheid van de eigen constitutie (gesteldheid) bloot. 
 
‘Gaten laten vallen’ 
In de antroposofische menskunde wordt het controlerende geestelijke deel van de mens het ’Ik’ genoemd. Dit ’Ik’ is 
dat deel van de mens dat zeer individueel is en een integrerende ’kapiteinsfunctie’ heeft. Bij een allergie vallen er 
delen van het lichaam buiten de hogere controle hiervan. Omdat het geestelijk-psychische deel van de mens het 
fysieke lichaam onvoldoende ‘beheerst’ (‘bewoont’), vallen er als het ware gaten in dat lichaam. Hierbij kunnen 
lichaamsvreemde processen dieper doordringen dan eigenlijk de bedoeling is. In deze ondoorleefde gaten voegen 
zich dan stofwisselingsprocessen, die niet in het lichaam geïntegreerd worden, maar een eigen leven gaan leiden. 
Het lichaam reageert in tweede instantie met een afweerreactie die erg overdreven is, om toch nog van de 
lichaamsvreemde stoffen af te komen. 
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Oorzaken 
Aangezien er een enorme toename is van het aantal allergieën, rijst onmiddellijk de vraag waar ze vandaan komen. 
Wat maakt dat we de wereld niet meer kunnen verdragen en dat ons lichaam zichzelf en dus de wereld niet meer 
als een geheel waarneemt? Volgens mij speelt daar een aantal factoren in mee. 
Eén ervan is de snel toegenomen gewoonte om het afweersysteem zijn eigen kansen tot ontwikkeling te 
dwarsbomen door veel te snel koortswerende middelen toe te passen bij koortsende ziekten. Ook het opnemen van 
veel lichaamsvreemde chemische stoffen bemoeilijkt het lichaam zijn eigen afweer. De manier waarop jonge 
kinderen in onze moderne tijd gevoed worden heeft aanzienlijke veranderingen teweeg gebracht in de 
samenstelling van onze darmbacteriën, waarvan steeds duidelijker wordt dat ze grote invloed hebben op een al dan 
niet gezonde ontwikkeling van ons immuunsysteem. Ook moet je denken aan de vele toevoegingen en residuen die 
in de voeding voorkomen, maar ook aan algemene verontreinigingen in ons milieu. Bovendien vermoed ik dat de 
vele inentingen die vaak op jonge leeftijd worden gegeven het afweersysteem op een verkeerd spoor zetten. 
(Kinderen, en dus hun immuunsysteem, mogen als het ware niet meer ziek worden.) Ook een psychische 
overbelasting, waarbij datgene wat opgenomen wordt niet meer volledig door de ziel doorleefd en verteerd kan 
worden (denk aan de continue achtergrondmuziek, de TV die aanstaat terwijl iemand eet of terwijl een kind speelt), 
schept een ’zielsvreemde’, overgevoeligheid veroorzakende, prikkel. Ofwel: onverteerde indrukken werken 
prikkelbaarheid-verhogend. 
De symptomen die ontstaan bij een allergie moet men niet als oorzaak, maar als gevolg zien. Een waterige 
afscheiding van de neus bij hooikoorts is juist een poging om de vreemde stoffen weer uit te scheiden. Zo zijn alle 
allergische verschijnselen een poging van het immuunsysteem om weer greep te krijgen op het eigen lichaam. 
 
Therapie 
De therapie is begrijpelijkerwijs gebaseerd op het activeren van een gezond doorleefde stofwisseling, waardoor het 
afweersysteem versterkt.  
De kracht van het Ik, van de eigen doorleefde stofwisseling, moet worden hersteld. In de ziel kan dit geoefend 
worden door bijvoorbeeld een stevig standpunt in te nemen tegenover alles wat je dreigt te overspoelen, en zaken 
niet te ver te laten komen. Dit doet een appèl aan de (volwassen) zieke om zich actief met iets bezig te houden 
waarin hij niet juist zijn afweer, maar zijn verbindende sympathie met de wereld voedt. Dat kan bijvoorbeeld door 
creatieve activiteiten of eventueel door kunstinnige therapie. 
 
Het kind dient met een omhullende therapie en leefomgeving aanvankelijk beschermd te worden en later op eigen 
benen komen te staan. Gezonde voeding, zo min mogelijk uit de fabriek, en zonder (overmatige) suiker of onnodige 
toevoegingen, helpen om juist de ‘goede’ darmbacteriën te laten toenemen. Hierdoor wordt de stofwisseling voor 
het zich ontwikkelende kind ook beter ‘bewoonbaar’. 
Lichamelijk zit het vooral in het versterken van de afweergrenzen: slijmvlies en darmfunctie, en in het laten werken 
van het systeem zelf. Het goed doormaken van koortsende kinderziekten is hierbij een belangrijke hulp. Het van 
buitenaf beschermen van het organisme tegen stoffen of invloeden waarvoor men allergisch is, is een goede zaak 
om eerst rust in de zaak te brengen. Later kun je (bij bepaalde voedingsmiddelen) eventueel weer langzaam en met 
kleine doseringen gaan wennen aan die invloeden. 
 
Medicamenteus gaat het bij hooikoortsbehandeling vooral om injecties met Gencydo, citrus/cydonia. Hiervoor is 
wetenschappelijke evidence.(1) Veelal hebben mensen daarvan een goede verlichting van de klachten. Beginnen 
met 1% injecties van eenmaal in de week tot dagelijks geeft goede resultaten. Soms is ophogen naar 3%, 5% of 7% 
nodig. Bij kinderen of mildere vormen van allergieën kan het middel PlumbumD14/Stannum D14 genomen worden, 
dat versterkend op de stofwisseling werkt en de genoemde 'gaten' dicht. Een middel dat afdichtend op de vitale 
organisatie werkt, is oesterkalk. In de vorm van Bryophyllum 5%/Conchae 50%, een middel dat de vitaliteit sterker 
maakt, 'afdicht' voor omgevingsinvloeden en dus ook voor allergenen. 
 
 
Het is jammer dat de injecties alleen via Duitsland verkrijgbaar zijn. Dit is zowel een aderlating voor de Nederlandse 
hooikoortspatiënt als voor het rechtsgevoel van de integratief werkende arts. Dat vind ik oneerlijk. En als ik érgens 
niet tegen kan... 
 
Peter Staal, huisarts Gencydo, citrus/cydonia  PlumbumD14/Stannum D14  Bryophyllum 5%/Conchae 50% 
 
artikel: Citrus/Cydonia comp. for seasonal allergic rhinitis: a randomized study to compare treatment effects of the 
subcutaneous and the nasal reoutes of administration Baars, E.; Jong, M.; Savelkoul, H.F.J. 
www.wageningenur.nl/en/Publication-details.htm 
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Wist je datjes? 
 
Wist je dat? er op 16 april 2018 een nieuwe vroedvrouwenpraktijk begint te Gent in samenwerking met 
het  antroposofische Therapeuticum?  
Vroedvrouw Birgit De Clercq roept de geboorte in het leven van deze nieuwe vroedvrouwenpraktijk  
‘Ammalee – holistische vroedvrouwenpraktijk’.  
De eerste cursus ‘Bewust bevallen en bewust ouderschap’ start op 14 mei. De volgende lessen gaan door 
op: 28 mei, 4 juni, 11 juni, 18 juni en 25 juni. 
Zwangerschapslessen: https://www.ammalee.be/wp-content/uploads/2018/03/Bewust-bevallen-en-
bewust-ouderschap.pdf 
Voor deelname mailen naar: vroedvrouwen@ammalee.be 
Het telefoonnummer van Ammalee is 0489/42.36.16 

• Voor niet-dringende zaken of het maken van afspraken heeft Birgit graag dat je haar belt tussen 
8 en 14u of een mail stuurt via vroedvrouwen@ammalee.be 

• Voor dringende vragen kan je ook terecht op dit nummer. Bij afwezigheid (vakantie, ziekte etc.) 
zal ik een duidelijke boodschap achterlaten op de voicemail en je doorverwijzen naar een collega-
vroedvrouw: Liza Delforche. Haar telefoonnummer is 0486/37.12.64. 

De prenatale consultaties vinden plaats op dinsdag- of donderdagvoormiddag of op woensdagavond in 
het Therapeuticum, Suzan Lilarstraat 55 in Gent. Bij nazorg kom ik bij je thuis voor de consultatie. 
Wanneer je kindje wat ouder is, gaan de consultaties ook door in het Therapeuticum. 
 

 

Meer info via: www.ammalee.be   declercqbirgit@krowland.net 
 
Wist je dat? er in september 2018 een gloednieuwe Vlaamse lerarenopleiding Steinerpedago-
gie zal opstarten. Daartoe werd vzw EduArta opgericht. 
 

 
 
Meer informatie vindt men op de website http://www.eduarta.be/ 
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Wist je dat? je op internet een petitie vindt van ELIANT in verband met de digitalisering van het onderwijs 
en de vrije keuze hierin voor de scholen, gericht aan de Europese Parlementsleden.  
 
Als u wil ondertekenen, ga dan naar  Hier geht es zur Petition. 
Vraag ons als u het bericht als mail wil krijgen: salutogenese@skynet.be 
 

 
Wist je dat?  alleen échte waarachtige interesse de enigste gezonde vorm van ‘bijleren’, van ‘schoolonder-
wijs’  en verdere ontplooiing is? 
 

 
  
 
Wist je dat?  door zelf een wollen kruippakje of speeloverall te breien voor je kind, zowel het kind als de 
brei(st)er gelukkig en warm wordt.  100% merino-wol. 
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Wist je dat?  steeds meer baby’s een stoffen luier met overbroekje mogen genieten, maar om ze duurzaam 
te houden bij het onderhoud we toch het één en ander best weten… 
Hier enkele tips van “Doekjes & broekjes”  www.doekjesenbroekjes.be 
 
 
Bericht van ‘DOEKJES & BROEKJES’  

 
Luiers mag je droog bewaren in een luieremmer. Je 
hoeft de luiers niet te weken, dat is veel gedoe en 
levert weinig meerwaarde op. Je overbroekjes, 
inleggers, katoenen billendoekjes …. mogen ook 
mee in de wasemmer (inlegpapier met stoelgang 
in toilet). 
Een extra grote luiertas van Imse Vimse is erg 
handig. Zo blijft je emmer steeds fris ruiken. Of 
hang een wasnetje in de wasemmer en steek dit 
met luiers en al in één keer in de wasmachine. 

 
Spoel vóór het wassen je luiers met een kort 
spoelprogramma. 
Door het spoelen blijven de luiers langer fris ruiken. 
Na deze spoelbeurt kan je nog andere was bij de 
luiers steken, zoals handdoeken, bodies, …. 

 
Luiers, overbroekjes, inlegvliezen en luiertassen 
mag je op 60 graden wassen, tenzij de 
wasvoorschriften anders aangeven. 
De overbroekjes na een 12-tal uren in de was 
stoppen. Dit zorgt er voor dat de broekjes frisser 
blijven...  
Je kan de overbroekjes samen wassen met de 
luiers tot maximum 60%. Droogkast wordt eerder 
ontraden, de broekjes zijn immers heel snel droog! 
Vermijd het gebruik van te veel waspoeder : 2 
soeplepels volstaan. Het textiel houdt het teveel 
aan waspoeder vast met een verminderde 
absorptie tot gevolg. 
Kijk of de volgende ingrediënten niet in het 
waspoeder zitten : zeep, bleekmiddelen, enzymen, 
chloorbleekmiddel of soda (Natriumbicarbonaat: 
NaHCO3) 
 

 
Stoffen luiers uit bamboe, katoen, hennep  en 
fleece mogen in de droogkast, op lage 
temperatuur. 
Een tip : wil je de zachtheid van de luiers bewaren 
en toch de droogkast zo min mogelijk gebruiken? 
Steek alles gedurende 10 minuutjes in de droogkast 
en hang ze daarna uit. Het beste van 2 werelden. 

 
Overbroekjes en ‘all in one-luiers’ mogen niet in 
de droogkast. De wollen overbroekjes met 
handwasje en buiten drogen en/of verluchten. 
De dunne PU-laag is niet bestand tegen de warme 
lucht van de droogkast. 

 
Zijden inleggers was je met de hand op 30°.  
 

 
Luiers bleek je in de zon.  Geen beter bleekmiddel 
dan dit. 
Vermijd bleekmiddel: het is niet goed voor je luiers 
en al helemaal niet voor de huid van je kindje. 
Mocht er nog een plekje zijn op een luier, dan wast 
dit zich schoon na 2 a 3 wasbeurten. 

 
Vermijd verkorte wasprogramma’s. Deze 
verwijderen onvoldoende de zeepresten uit het 
textiel. Hierdoor kan de absorptie van de luiers 
verminderen. Tevens belast dit de huid van je 
kindje onnodig. 
 
 
 
 

Nieuwe luiers 
• 2 tot 3  maal voorwassen op 60° 
• Na 10 wasbeurten bereiken ze hun optimale absorptie 

Nog een beetje gouden raad: 
• Vermijd azijn en soda : dit tast de rubber aan die in de elastiek gebruikt wordt en tast  bamboevezel 

aan. 
• Gebruik waspoeder ipv vloeibaar wasmiddel : vloeibaar wasproduct laat een filmpje op je textiel achter 

en beperkt de absorptie. 
• Vermijd wasverzachter : dit laat eveneens een film achter op je wasgoed en beperkt de absorptie. 
• Vermijd een teveel aan waspoeder : nergens voor nodig en nefast. 
• Vermijd bleekmiddel. 
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• Ruiken de luiers wat minder fris? Dan kan je ze strippen. 

Luiers strippen kan belangrijk zijn als je luiers minder absorberen of wanneer je na de was niet meer zo fris 
ruiken. ‘Strippen’ betekent dat je de luiers wast zonder zeep. Als je dit doet, verwijder je overtollige zeep uit de 
luiers. Hierdoor verhoogt de absorptie opnieuw (te veel zeep verzadigt de luiers) en kan je geurvorming in de 
luiers tegengaan. Strippen moet je niet te vaak doen, één keer per 6 maanden volstaat. 
Je wast vooraf je luiers met het gebruikelijke waspoeder. 
Nadien was je de luiers zonder zeep. Je mag een vaatwastablet aan de was toevoegen, dit ontvet luiers. Soms 
kan er door waspoeders een laagje op de luiers liggen, dit gaat er door het gebruik van het vaatwastablet 
af.  (Meer dan één vaatwastablet gebruiken vormt te veel zeep en zorgt dat je nog meer moet naspoelen, dus dit 
moet je niet doen). 
Was vervolgens de luiers nog één maal zonder zeep.  Indien er nog zeepbellen zouden vrijkomen tijdens de 
wascyclus, herhaal je dit totdat er geen zeepbelvorming meer is. 

Beter voorkomen dan strippen 

Als er veel zeepbellen voorkomen bij het strippen, betekent dit dat je veel te veel waspoeder gebruikt. Het 
beste dat je kan doen – voor de luiers én voor de huid van je kindje – is minder waspoeder gebruiken. 
Het onderhoud van je luiers doe je door bij iedere wasbeurt een aantal spelregels te volgen. 
Dit zijn onze top 5 tips : 

• Spoel je luiers met een kort spoelprogramma, voordat je ze wast. 
• Gebruik maximaal 2 soeplepels waspoeder. ‘Hoe meer hoe beter’ is hier echt  niet van toepassing. 
• Was niet met een verkort wasprogramma, de luiers worden dan te weinig gespoeld. 
• Gebruik je extra spoelprogramma na het wassen. 
• Geef je kindje veel zoentjes bij iedere luierverzorging. 
en zo komt alles goed … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   stoffen luiers vragen oak ruime, losse speelbroekjes om tot vrije bewegingsontwikkeling te kunnen komen. 
 

Wist je dat?  natuurlijk, eerlijk & eenvoudig speelmateriaal de beste oplossing is voor de gezondheid en de 
creativiteit van het kind? Er is zoveel ‘speelgoed’ buiten te vinden in de natuur. 
 
Plastic van tweedehands speelgoed kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Het plastic dat gebruikt is in veel 
tweehands speelgoed, kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid van kinderen. Uit een nieuwe studie blijkt dat veel 
van het gebruikte plastic niet voldoet aan de recente veiligheidsrichtlijnen, en te veel gevaarlijke stoffen bevat 
als lood en cadmium. Onderzoekers van de Britse University of Plymouth analyseerden 200 tweedehands 
plastic speelgoedjes uit woningen, kinderdagverblijven en kringwinkels. Onder het speelgoed waren er 
autootjes, treinen, figuurtjes, puzzels en bouwdozen, en de speelgoedjes waren allemaal zo klein dat jonge 
kinderen er op konden kauwen. De onderzoekers ontdekten hoge concentraties aan gevaarlijke elementen als 
antimoon, barium, broom, cadmium, chroom, lood en selenium, in veel blokken uit bouwdozen, figuurtjes en 
juwelen, meestal bij gele, rode of zwarte exemplaren. Die elementen zijn chronisch giftig voor kinderen die 
over een langere periode blootgesteld worden aan lage concentraties. Twintig van de 200 speelgoedjes 
bevatten sporen van al de negen giftige elementen, en sommige concentraties lagen boven de Europese 
normen. Als de kinderen het speelgoed in hun mond zouden steken, of zouden inslikken, zouden ze aan hogere 
niveaus van de schadelijke chemicaliën blootgesteld worden. Dat bleek uit verdere tests, waarbij een deel van 
het speelgoed blootgesteld werd aan omstandigheden die die in de maag nabootsen, waarbij verdund zoutzuur 
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gebruikt werd. Verschillende exemplaren gaven  broom, cadmium of lood vrij in hoeveelheden die de limieten 
van "The Toy Safety Directive" van de Europese Commissie overschreden.  Cadmium werd in een aantal gevallen 
zelfs vrijgegeven in hoeveelheden die verschillende keren hoger waren dan de limiet. "Lego-blokjes uit de jaren 
70 en 80 zijn het grootste fiasco", zei doctor Andrew Turner aan de BBC. "In die tijd werd speelgoed niet getest, 
en nu gebruiken we dat nog steeds, en geven we het door."  

Luc De Roy   Vrt journalist  
za 27 jan 14:28  
 

Wist je dat?  een moeder die binding, verbondenheid, veilige hechting aan haar kindje mag schenken her-
stelt zelf ook vlugger en beter van de lichamelijke inspanning van de geboorte.   
uit:  «Eltern unterschätzen ihre Babys!» Een gesprek van Gabriëla Braun met arts Cyril Lüdin (Basel – 
specialisatie ouder-kind-binding). 
https://blog.derbund.ch/mamablog/index.php/75941/best-eltern-unterschaetzen-ihre-babys/ 

Wist je dat?  de melkzuurbacterie LGG* helpt om koemelkeiwitallergie tegen te gaan 
Uit Weleda NL Nieuwsbrief: lente 2016 
 

 

De incidentie van koemelkeiwitallergie (KEA) lijkt te 
maken te hebben met onze westerse leefstijl, die 
ertoe heeft geleid dat de samenstelling van onze 
darmbacteriën is veranderd, en daarmee het 
gezonde evenwicht in het zich ontwikkelende 
immuunsysteem. De vermindering van 
melkzuurbacteriën in de darm lijkt daarbij een 
problematische factor te zijn. 

Veel kinderen met KEA kunnen daar op den duur wel overheen groeien. Italiaanse onderzoekers wilden weten 
of de ontwikkeling van deze tolerantie gestimuleerd zou kunnen worden met behulp van probiotica (‘goede’ 
darmbacteriën). Ongeveer 40 baby’s, in de leeftijd van 1 tot 12 maanden, die naar de derdelijnskliniek voor 
voedselallergie waren doorverwezen, werden geïncludeerd in hun onderzoek. Gekeken werd naar de effecten 
van het toedienen van levende LGG-bacteriën*, met en zonder de toevoeging van geydroliseerde caseïne. De 
onderzoekers vonden aanwijzingen dat de LGG/caseïnecombinatie inderdaad koemelktoleratie stimuleerde, 
door beïnvloeding van het microbioom in de darm.   * Lactobacillus rhamnosus GG           Lees het artikel... 

 Wist je dat?  een prachtig artikel over ‘de pop’ publiceerde door auteur Gabriele Pohl, 
psychotherapeute, moeder, grootmoeder poppenspeelster in ‘Das Mondschaf? 
http://www.fuerkinder.org/kinder-brauchen-bindung/experten-meinen/820-bildung-von-kopf-herz-und-
hand-puppe-und-puppenspiel 

http://www.mondschaf.net/neues.html 
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STICHTING SPIELRAUM-LEBENSRAUM “Storchennest” (CH) 
 kinderstube@spielraum-lebensraum.ch    www.spielraum-lebensraum.ch 

 
ROEPT OP TOT FINANCIËLE ONDERSTEUNING VOOR NIEUWBOUW! 

 
Maria Luisa Nüesch, Stiftung Spielraum-Lebensraum 

Jan Schmid, Architekt 

  
“IEDER KIND HEEFT AANGEPASTE RUIMTE NODIG NAARGELANG ZIJN VAARDIGHEDEN, IN IEDER GEVAL 
GROOT GENOEG OM DE VOLGENDE ONTWIKKELINGSSTAP TE KUNNEN ZETTEN.”                         Emmi Pikler 
    
“WEZENLIJK IS DAT HET KIND ZOVEEL MOGELIJK DINGEN ZELF ONTDEKT. ALS WIJ HEM ALTIJD HELPEN BIJ DE 
OPLOSSINGEN VAN ZIJN OPGAVEN, BEROVEN WIJ HEM JUIST VAN DATGENE WAT HET ALLERBELANGRIJKSTE 
IS VOOR ZIJN GEESTELIJKE ONTWIKKELING.”                                                                                      Emmi Pikler 
 
EEN NIEUWE DROOM: EEN KINDERHUIS 
 
“In het dorp Grabs in Zwitserland zijn zo’n twintigtal kribben (kleinschalig) en een kinderdagverblijf vanuit de 
inzichten van de antroposofie. 
 

 
28 januari 2018 
 
Vroeger waren deze ‘Wiegestuben’ in Grabs ondergebracht in private woningen. De ‘oer-Wiegestube’ was 
gehuisvest onder het gewelfde dak van een nieuw gebouwd houten huis (foto). Ieder genoot van de mooie 
ruimten van het huis. De rust, het zekere en levendig ritmische dagverloop, de eenvoudigheid, de naboots-
baarheid maakten het mogelijk dat er een veilige binding en heilzame verbondenheid tot stand kon komen 
tussen moeders en hun kind. Zo werd ook de basis gelegd voor een harmonische spel- en bewegings-
ontwikkeling. Nu zal er een nieuwbouw komen! Honderden baby’s en kleine kinderen komen per week over 
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onze drempel naar de ‘moeder-Kind-groepen’– hieruit spreekt een groot verlangen van de ouders en een goede 
kwaliteit van ons aanbod aan begeleiding.  
 
‘Wiegestube’ in Grabs  
zijn oorden van rust, respect en voor de ontplooiing van baby’s van 6 maanden tot 3 jaar. Ze komen er samen 
met hun ouders naartoe. Het zijn kleine groepen van 4 tot 6 kindjes, ongeveer van dezelfde leeftijd, zo kunnen 
ze ongestoord spelen met elkaar of alleen. Ze moeten zich niet beschermen van activiteiten van groteren of 
kleineren. Er is geen animatie, de kinderen beslissen zelf wat ze zullen doen. Er is ongestoorde ruimte en tijd 
waarin ieder kind tot exploratiespel komt. Het kan hier eigen ideeën ontwikkelen en nieuwe dingen uitproberen. 
De begeleider lost de mogelijke kleine conflicten tussen de kinderen niet op maar is behoedzaam en begelei-
dend nabij aanwezig. 
De ouders mogen erbij zijn en ontwikkelen zo vreugde en het vertrouwen in de zelfwerkzame oprichtingskrach-
ten van hun kindje. Ze leren om kleine ontwikkelingsstappen van hun kindje nauwgezet waar te nemen. Door 
hun volle aanwezigheid en presentie, door hun welwillende instelling scheppen ze een atmosfeer waarin de 
kinderen zich geborgen en goed voelen.  Voor vele ouders zijn deze ouder-kind-dagen een echte ontspanning 
en oplading. Er zijn ook regelmatig gespreksavonden, wat bij de taak van de leidsters hoort om deze in te rich-
ten, waarbij het kunnen praten met elkaar over vele actuele thema’s de opvoeding van alledag een sterke on-
dersteuning geeft.                                                  Marianne Schmidt voor wiegestube@spielraum-lebensraum.ch 
 
‘Kribbe’ Grabs – hoe is ze anders dan een kinderdagverblijf? Men kijkt werkelijk naar wat baby’s en kleine 
kinderen in onthaal nodig hebben: 

1. Het kind heeft een constante vertrouwenspersoon nodig in het onthaal, waarmee het een hechte 
binding kan aangaan. Alleen kinderen die zich ‘zeker’ en ‘veilig’ voelen kunnen zich vertrouwensvol 
naar buiten openen en richten. 

2. De verzorgingsmomenten (verluieren, potje, eten, aan- en uitkleden, slapen leggen ophalen uit 
bedje,…) dienen ertoe om de binding en relatie met de vertrouwenspersoon te sterken. Deze 
verzorging is dus van centrale betekenis in de kribbes en wordt met de allergrootste aandacht en 
achtzaamheid, liefde en geduld gehandhaafd. 

3. De overgang van ouder naar begeleider wordt met zorg en aandacht volbracht – er is een 
gewenningstijd in verschillende fasen voorzien die in samenwerking met de ouders met het kind wordt 
doorlopen. 

4. Als lichaam en ziel zo naar waarde zijn geacht, kan het kind zich openen voor de nieuwe 
onthaalomgeving. 

5. Iedere dag wordt de ruimte opnieuw klaargemaakt en ingericht voor de kinderen. 
6. Geen kind wordt geanimeerd. Het doet datgene wat het van zichzelf uit wil en kan doen en waartoe 

het , vanuit zijn ontwikkelingsstadium, bereid is. De zelfwerkzaamheid ontwaakt dan – ieder kind mag 
zich naar eigen ritme ontvouwen. 

7. Eenvoudige, natuurlijke uitnodigende materialen. Er zijn goede en handige sluip-, krabbel-,beweeg- en 
evenwichtstoestellen waarbij uitsluitend het kind beslist of het er op gaat of niet. Zo komt ieder kind 
tot zijn eigen volledige ontwikkeling van lichaam, ziel en geest. 

8. Zelf uitgedacht spel, in diepe verzonkenheid en in volle overgave zijn de basis voor latere leervreugde. 
 
‘Die Forderung kommt heute sogar von der Wirtschaft, dass in Zukunft Leute mit Fantasie und innovativen 
Ideen gebraucht werden, die ein tragfähiges Fundament aus real (und nicht virtuell) erlebter Verbindung zur 
Welt haben und die Empathie zu leben imstande sind. Das nachhaltigste Fundament wird in der frühen Kind-
heit gelegt!’   Maria-Louisa Nüesch  

9. In de ontmoeting met de volwassenen en de andere kinderen zijn er heel wat situaties waarbij het kind 
sociaal leert worden. 

10. Door de inrichting is er naast het ‘in groep zijn’ mogelijkheid om ‘ op zichzelf te zijn’. 
11. De atmosfeer van geborgenheid, schoonheid, verlangzaming en ontspanning geeft de kinderen een 

stukje ‘thuis’. 
12. Het voortdurende contact met de thuis, de ouders, familie, zijn onmisbaar en zorgen voor een steeds 

meer groeiend vertrouwen tot elkaar. 
13. Van half acht ’s morgens wordt er gespeeld, gezongen, versjes uitgebeeld, de kinderen worden 

verzorgd, er wordt buiten gespeeld en gewandeld. Na het middagmaal wordt er gberust en dan worden 
de kindjes afgehaald  (13.30u)    Margrit Meier voor kinderstube@spielraum-lebensraum.ch  

 
Om deze droom van een nieuwbouw voor ‘Strochennest’ te kunnen realiseren hebben we onze visie verdiept, 
ons enthousiasme aangevuurd en hopen we op goede financiële ondersteuning. 
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De eerste drie levensjaren van het kind zijn de belangrijkste, de meest formatieve en ook de meest kwetsbare 
jaren voor een gezonde en harmonische ontwikkeling later. Daarom hebben we ons erg verdiept in de kwaliteit 
en architectuur van de bouw. 
Het huis is ja een beeld voor het lichaam. Dat kunnen we in iedere kindertekening aflezen, hoe het kind daar 
stap voor stap indaalt in zijn’lichaamshuis’. Vele kinderen hebben het vandaag moeilijk om zich goed in hun vel 
te voelen, wat dan velerlei storingen tot gevolg kan hebben (bijvoorbeeld bij het slapen, het eten, de fijne en 
grove motoriek, de concentratie, de levensvreude, het gedrag,…) In een lichaam dat niet helemaal ‘bewoond’ is, 
kan geen harmonische ontwikkeling plaats hebben. Het ‘Wiegestube-huis’ zal daarom zeer vriendelijk zijn, 
uitnodiging uitstralen.  
Het dak zal een ‘behoedend gebaar’ maken. Men zal er gewoon heel graag naar binnen gaan. 
Alle aanwezigen proberen er respektvol, terughoudend en werkelijk present aanwezig te zijn. Zo kan een 
beschermende, vrije ruimte ontstaan in welke baby’s en kleine kinderen tot het diep verzonken, vrije spel 
kunnen komen. Vele ouders beleven dit hier voor de eerste keer! Er ontstaan werkelijk een heilige, helende 
ruimte. 
Zulk een ‘speel- en leefruimte’, die deze stemming uitdrukt, laat zich herkennen door zijn eenvoudige en 
harmonische sfeer en inrichting. 
De ingangsdeur: Men valt niet gewoon met de deur naar binnen in zulk een ruimte voor kleine kinderen. 
Het binnenkomen krijgt veel van onze aandacht. Voor vele kinderen is een deur, een doorgang, een herinnering 
aan hun geboorte. 
In de ingangsdeur zal een rond vensterglas zijn, waardoor men eerst al even in de gardereobe naar binnen kan 
kijken alvorens binnen te komen. Daar zie je dan ook dadelijk het vuur vn de kachel. 
De kachel – op een centrale plaats in de leefruimte – straalt levendige warmte uit en trekt aan. 
De gang is zo opgevat dat de kleine kinderen zelf de banken (die tegelijkertijd de vensterbanken zijn) kunnen 
beklimmen. Zo kunnen ouder en kind zich volledig toegewijd concentreren op het uit- en omkleden. Dit is voor 
ons zeer belangrijk. We oefenen het ook veel met de ouders welk verschil het is om achteloos of liefdevol te 
worden aangeraakt, omgekleed, begeleid te worden. De garderobe is een centrale plaats om te oefenen in zorg. 
De voorruimte zal rond zijn (als de voorruimte op het leven: de baarmoeder), in lichte kleur aangesluierd. Een 
kleurig glasvenster van schilderes Elisabeth Arpagaus zal er in de deur zijn – de ruimte zal dienen als welkoms- 
en afscheidsritueel-plaats. De ruimte biedt veel geborgenheid en zal oak voor de allerkleinse baby’s gebruikt 
kunnen worden. 
De hoofdruimte kom je dan binnen met een deur- het licht in de ruimte is zacht helder – het licht niet té grel.  
De vensters gaan niet helemaal tot onder, daar de kinderen niet naar buiten worden gezogen, maar een gezellg, 
binnenspel kan gespeeld worden. Er valt voldoende schaduw binnen bij felle zon, door het overdekte terras, 
gesteund door houten zuilen. In de hoofdruimte zijn ook twee houten zuilen. Er is een kachelnis en er zijn de 
verschillende vensternissen die de vorm van de hoofdruimte iets geborgens geven. Door de ‘puntgespiegelde 
nissen’ ontstaat er een relatie met het midden van de ruimte. De zachte kleur incarnaat of perzikbloesem, die er 
voor zorgt dat er zich een verdiept spelen kan ontwikkelen, dat de kinderen zal verlevendigen en hen weer  hun 
‘rode kaakjes’ zal teruggeven.  
De buitenkant van het huis wordt zacht wit bezet en er komen rode dakpannen op het dak. 
De vloeren in de speelruimten zullen ‘zwevende vloeren’ zijn – dat geeft een heel ander gevoel voor het gaan 
dan op beton. Hier leren de kinderen het ‘gaan’ en door het Pikler concept oak ‘zacht te vallen’. 
Op de bovenste verdieping zal een ‘stro-ruimte’ komen. Ze zal net als onze zandruimte, openbaar te betreden 
zijn.   Een deel ervan kan oak als ruimte voor geboortevoorbereiding en voor ouderavonden dienen. Een ander 
deel kan nog gebruikt worden om het materiaal van de geboortevoorbereidingscursussen en het bewegings-
materiaal  te herbergen 
In het achterste gedeelte van het gebouw kunnen later de speelgroepen komen, die nu nog geen eigen ruimten 
hebben. 
 
Het ‘Ooievaarsnest’ zal bewustzijn wekken voor de behoeften en noden van de allerkleinsten, behoefte aan rust, 
aan geborgenheid, aan verzorging op maat en naar tijd, ongestoordheid en schoonheid. De ouders zullen er tot 
rust kunnen komen en zich kunnen sterken en laven. Zo kan storchennest een plaats zijn van gezondheid en 
opvoeding. 
 
 
Als U een gezonde ontwikkelingsbasis voor kleine kinderen en hun ouders belangrijk vindt, zou het ons heel veel 
vreugde schenken als u ons toekomstproject mee zou willen ondersteunen! 
Heel veel dank! 
 
Maria Luisa Nüesch, Stiftung Spielraum-Lebensraum /   Jan Schmid, Architekt meer info op : 
www.spielraum-lebensraum.ch 
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Aanbevolen literatuur 
 

 
 
NIEUW!   
 

 
 

Een werkboek om tot zelfreflectie te komen 
in onze dagdagelijkse dag met de 
allerkleinsten van 0 tot 3 jaar.  
 
“Diepe verbondenheid en hiermee samen-
hangende zelfreflectie, hoe passen ze in een 
dagverloop van het kinderdagverblijf.” 
 
Teksten waarin de natuur van het kind be-
schreven wordt. En uit deze beschrijvingen 
ontstaan als vanzelf gezichtspunten voor 
een kindgerichte opvoeding die gezondheid 
en welbevinden brengt. Zelfwerkzaamheid 
bij de allerkleinsten hangt af van hoe wij ons 
tot hen verhouden – welke vragen we ons-
zelf durven te stellen. Een fijn boek om met 
je team aan de slag te gaan in kinderont-
haal of in het gezin.   
 
Vertaald uit de Duitse reader, opgemaakt 
met eigen foto’s, bevindingen en waarne-
mingen uit kinderonthaal rond onze vrije 
Steinerscholen.  
met warme dank aan de ‘Vereinigung der 
Waldorfkindergärten”. 
 
Te bestellen bij salutogenese@skynet.be 
 
 

 
Een stukje tekst uit ons nieuwe boek :  

“Diepe verbondenheid en hiermee samenhangende zelfreflectie – hoe passen ze in 
een dagverloop van het kinderdagverblijf en kleinschalig kinderonthaal?”

 

 

 

Diepe verbondenheid en hiermee samenhangende 
zelfreflectie, hoe passen ze in een dagverloop van 

het kinderdagverblijf. 
Documentatie van het congres van 19/20 november 2015 in het vrije opleidingscentrum voor 

Waldorfpedagogie “der hof” te Niederursel (DE) 

 

Met bijdragen van Michaëla Glöckler, Claudia Grah-Wittich en Marie-Luise Compani met als  thema: 
Menskundige basisinzichten voor het werken met kinderen jonger dan 3 jaar. 

 

 

Samenstelling : Katharina Offenborn (DE) 

Vertaling en herwerking: Karin Vantricht, Annelies Sysmans 

Foto’s: o.a. Kinderdagverblijf ‘De Goudsbloem’ 

 

!

Saluto-Genese v.z.w       

Beweging ter bevordering  

van een gezonde kindertijd  

www.salutogenese.be   
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Robert Walsers' citaat: „in het alledaagse rusten de waarheden “.  

“Dit helpt me steeds weer opnieuw om me niet door – soms zelfs tegengesproken – verplichtingen te 
laten stressen. Onspectaculaire aanzetten doen is dikwijls werkzamer dan al te hoge en al te bijzondere 
doelen en idealen te willen bereiken. Kan er een gebaar van ambitieloosheid geschapen worden, dan 
komt men zo de tover van het moment tegen, dat zacht, aanvurend en ook poëtisch kan zijn.  

Wordt dit ogenblik, dit kleine moment van afwachten, laten bezinken, uitgehouden door ons als opvoe-
ders, dan kan er zich een nieuwe cultuur van het vragen ontwikkelen, die zich open stelt voor nieuwe 
inzichten en die het gevaar afbouwt om vlug over te schakelen naar hypothesen en theorieën die abso-
luut zouden moet bewaarheid worden.  

Ook in het werken met ouders helpt me deze nieuwe vraagcultuur erg veel, doordat door deze vraagcul-
tuur er ook een cultuur ontstaat van onderlinge waardering op dezelfde ooghoogte en deze geoefend kan 
worden samen. Kinderen in hun vitale vraag ‘ik wil waargenomen worden” ernstig nemen; kinderen aan-
nemen in hun oneindige wereldinteresse en bijna onuitputtelijke energie, dat betekent hun wezen en hun 
verschijning met elkaar kunnen verbinden. Het betekent, de verbondenheid tot het kind opnemen en in 
diepe relatie met hem te treden.”        Franziska Spalinger  
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 “Frühe Kindheit” –Magazine in het Archief van Erziehungskunst kan men gratis downloaden  -  er zijn al 7 
interessante nummers verschenen :     

https://www.erziehungskunst.de/archiv/#c484 
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Info 3- tijdschrift apart te bestellen: 

Mütter – Kinder, Küche und Karriere?  

Silke Kirch denkt nog even na over verenigbaarheid tussen moedersschap en beroep, oak 
over alternatieve ziekteverzekering, antroposofische medicatie,  horizontale leiding,….. 

https://www.info3-verlag.de/produkt/muetter-03-2018/ 
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Christel Dhom    An die Töpfe, fertig – lecker! 
Recepten en verhalen over koken met kinderen.  
Een voorwoord van Götz E. Rehn (Alnatura). Ulrike 

Höfken (Ministerin für Umwelt und Landwirtschaft 
in Rheinland-Pfalz) en Klaus Helbig (Bio-kok)  247 
bladzijden,  € 22,90 (D)  ISBN 978-3-7725-2526-1 
www.geistesleben.com 

Koken met kinderen – vegetarisch en vrolijk. De 
pedagoge Christel Dhom stimuleert om niet alleen 
gezond en lekker eten te serveren maar het ook 
samen met de kinderen te koken. En omdat het 
genieten al voor het eten begint heeft ze kleine 
verhalen geschreven die bij het vegetarisch recept 
passen en kunnen worden voorgelezen als hon-
germaker. Alleen wie al eens samen met kinderen 
gekookt heeft, weet hoeveel vreugde dit kan geven! 
Bij het sla wassen of deeg kneden is er veel moge-
lijkheid om met elkaar in gesprek te komen, iets 
waarvoor we  nog weinig tijd vinden met elkaar.   
Christel Dhom 

 
 
Hennie de Gans-Wiggermans is schrijver van tal 
van liedjes- versjes en verhalenboekjes voor het 
jonge kind. 
Zo is het nieuwe boekje:  ‘Kijk eens!’ 
 

 
 
 
 
 

Hoe kijken kinderen en wat zien ze? Hoe kijken wij 
naar wat kinderen zien? Hoe kijken zij naar wat wij 
zien? Wat zien kinderen als ze buiten zijn? Zien we 
alles waarnaar we kijken? Kijken en zien is niet 
vanzelfsprekend. Kinderen kunnen niet anders. Als 
wij leren te kijken zoals jonge kinderen, gaat er een 
wereld van verwondering open. 
 
Een verwondering die versterkt wordt door met 
liedjes en verhaaltjes de aandacht te vestigen op 
wat buiten te zien en te beleven is. Dit boek geeft 
achtergronden in zestien thema’s en kan de prak-
tijk ondersteunen met de 27 liedjes, 53 versjes en 
17 verhaaltjes. 
 
De liedjes zijn zonder muziekbegeleiding ingezon-
gen en staan op de bijbehorende CD. 
www.henniedegans.nl 
info@dgnp.nl 
 
 
 
 

Rainer patzlaff   Sprache – das Lebenselixier des 
Kindes - Moderne Forschung und die 
Tiefendimensionen des gesprochenen Wortes  

 

Een heel omvattende studie van de spraakontwik-
keling van het kind tot scholleeftijd – met fascine-
rende inkijk in de nieuwste onderzoeksresultaten 
en concrete aanwijzingen voor de stimulans tot 
vaardigheid van het spreken. 
 
ISBN 978-3-7725-2858-3     
Verlag Freies Geistesleben   39 € 
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Liesbeth Wutte 
“Mit Kindern Sprache leben. Grundlegendes 
– Pädagogisches – Poetisches” 

 
 

Philipp Gelitz: Frühe Kindheit verstehen – 
Pädagogik im Waldorfkindergarten,  

  
 
 
 

Ulrike Staudenmaier: »Kinderzeichnungen 
betrachten, bewegen, bedenken«  

 
 

 
 
 ‘Sprich mit mir -  von Du zum Du’ 
edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen 
Stuttgart 2015, 382 bladzijden ISBN 978-3-
944911-19-9  
27,50 € Best.-Nr.: 1640 
 
 

 
 
 

131 p, 18,90 € Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2017  

Een boek dat een handreiking is voor vele vra-
gen: “Wat is bedoeld met het incarnatieproces 
van het kleine kind?” “”Waarom is er zoveel vrij 
spel en zo weinig geleide activiteiten in de 
Waldorfinrichtingen?”  “Welke houding kunnen 
we ontwikkelen tot media en het kleine kind?” 
“Waarom wil de Rudolf Steinerpedagogie geen 
intellectualisering, terwijl toch juist het kleine 
kind in deze jonge leeftijd zoveel leert?”  Gelitz, 
die zelf pedagoog is spreekt over de basismotie-
ven van de opvoeding van het kleine kind. Met 
veel boeiende voorbeelden uit de praktijk,  
waarnemend, beschrijvend, zakelijk, niet morali-
serend of verontschuldigend. Thema’s zoals 
voorbeeld en nabootsing, zintuiglijke ontwikke-
ling, salutogenetische opvoeding en de ontwik-
keling in de eerste 7 levensjaren worden 
levendig daargesteld. Hier spreekt iemand die 
weet wat hij doet!  Dagmar Scharfenberg  

 

Pädagogische Forschungsstelle 
Stuttgart edition waldorf 1. Auflage 2017, 126 
bladzijden, Broschure met vele kleurige af-
beeldingen 21 x 29,7 cm  

ISBN 978-3-944911-51-9 | 28,00 € Best.-Nr.: 
1650  

Ulrike Geist. Mit einem anderen Blick. Zur geistigen Dimension des Autismus. 
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INFO3 Verlag, Stuttgart 2017  
1. Auflage 2017, 128 p brochure met 25 
afbeeldingen  
€ 15,80 
ISBN 978-3-95779-051-4 
 
Als merkwaardige eenzaat en sociaal moei-
lijk toegankelijk zijnde- zo stellen wij ons 

mensen met autisme in het algemeen voor. 
Wat echter beleven autisten en hoe ervaren 
ze zichzelf? In dit boek gaat de schrijver deze 
vragen na en schrijft een pleidooi om dit 
anders-zijn met begrip en invoelingsver-
mogen te benaderen, dat veel verder gaat 
dan een psychiatrische classificatie. De ge-
voelige en ons bewegende teksten en ge-
dichten van mensen met autisme brengen 
de lezer nader tot deze thematiek. Met een 
andere blik worden de omstandigheden en 
waarden van het autistisch anders zijn dui-
delijk, die een vooral naar groei en profijt 
georiënteerde samenleving in vraag stellen 
en ons hierdoor wijzen op de meest ver-
waarloosde kwaliteiten van deze mensen, 
zoals sensibiliteit, authenticiteit, onaantast-
baarheid en spiritualiteit. 

 

Antroposofische boekerijen te vinden:  
Antwerpen 
Gitschotellei 188,  
2140 Antwerpen 
03 237 87 10 
steinerbib@telenet.be 
www.via-libra.be 
Donderdag : 10 – 15 u 
Vrijdag : 10 – 15 u 
Zaterdag : 10 – 12 u  
gesloten tijdens schoolvakanties. 
Leuven  
(alleen Duitse GA’s – afspraak moet telefonisch) 
Bergenstraat 117, 
3053 – Haasrode 
016 40 18 18 
 

Gent 
Lousbergskaai 44,  
9000 Gent 
09 233 54 58 (alleen tijdens de openingsuren) 
bibgent@scarlet.be 
www.antroposofie.be 
donderdag van 10 – 18u  
zaterdag van 10 – 12u 
gesloten tijdens de schoolvakanties  

 

 
Den Haag 
Haagse Boekerij 
Riouwstraat 1, 2585 Den Haag (+32 70 354 
01 18) 
https://www.bibliotheekavin.nl/internetlinks
-9.html 
 

Amsterdam 
Boekerij Zaailing 
Ruysdaelstraat 21-23 
1071 WZ AMSTERDAM 
031 (0)20 679 3817  
zaailingamsterdam@gmail.com 
http://www.zaailing.nl/ 
 

Zeist 
De Nieuwe Boekerij 
Voorheuvel 76  
3701 JG ZEIST  
030-6923250 info@denieuweboekerij.nl   
https://www.denieuweboekerij.nl/boeken 
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Lieve collega’s, lieve ouders, grootouders, opvoeders, therapeuten en toevallige 
passanten van het kleine kind, we willen je een deugddoende Paasvakantie 
toewensen, veel gezondheid en nieuwe kracht voor de begeleiding van deze 
allerkleinste Goudskinderen doorheen de lente- en zomertijd! 
 
EEN ZALIG PAASFEEST! 
 
Vzw Saluto-Genese 
 


