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Twee duifjes houden de 
wacht… 

 
 
 
Twee duifjes houden de wacht 
een zomerwinter is het -  
twee duifjes - zacht 
zichtbaar aan ons raam 
opdat het houden van de wacht 
zoals ook het wachten  
geacht wordt  
in Zijn naam. 
 
                           * 
 
Twee duifjes zittend  
gebogen aan het raam 
ze weten wat verlegen is 
onuitgesproken noch gebeden is 
waarom wachten 
wachten aan het raam 
voleindig 
vergeten is. 
 
                           * 
 
Twee duifjes - stille  
met ingehouden kopjes 
zo teder melkgrijs  
willen ingekeerd verzwegen 
koerend roepen  
met ingehouden krop 
roepen ze me op 
tot vredevolle zegen. 
 
 
                          * 
 
Twee duifjes 
stille aan de luifjes. 
 
 
                           * 
 
 
A.S.  
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WIL JIJ OOK LID WORDEN in 2019? 

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 
 

 

 

 
Ik ben 1 jaar geworden – Koning Winter staat voor 
de deur en laat zachte, witte sneeuwvlokjes dwar-
relen op mijn winterkleedje. Vlug nog warme kous-
jes, laarsjes, trui, jas, sjaal, muts en wanten aan en 
ik mag met de sneeuwvlokjes spelen gaan! 
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Kalender 
 
Lezing door antroposofisch arts Nicola de Cono: 
Maandag, 14 januari 2019 “Buiten zijn, slaap & beweging” 
Kastellaan 54 20 u euritmiezaal.  (affiche) 

 
Cursussen vzw Saluto-Genese 2018 -2019 
Tot onze grote spijt zullen we een pauze moeten inlassen in het cursusaanbod voor de begeleiding van het 
kleine kind. Wegens  een langere hersteltijd van Annelies Sysmans zullen er geen opleidingsdagen kunnen 
doorgaan dit jaar. Zodra de cursussen hervat kunnen worden, hoor je van ons!!!! 
 
Wie de tijd niet wil laten voorbij gaan kan wel alvast met het nieuwe ‘Reflectieboek’ “Diepe verbondenheid en 
hiermee samenhangende zelfreflectie, hoe passen ze in een dagverloop van het kinderdagverblijf.” een 
werkboek om tot zelfreflectie te komen in onze dagdagelijkse dag met de allerkleinsten van 0 tot 3 jaar. aan de 
slag gaan met zijn team.  
Denken jullie er ook aan zo mogelijk ons kleine filmpjes toe te sturen uit je praktijk rond de volgen-
de thema’s:  het vrije spel, de handelingen bij het verzorgingskussen, het potjesmoment. 
 
Dank voor de fijne samenwerking en we hopen jullie vlug weer te kunnen uitnodigen op bijscholing! 
Vzw Saluto-Genese 
 

Cursussen lerarenopleiding 
Ook onthaalouders en crèchebegeleiders kunnen deelnemen. Neem een kijkje naar het programma: 
 

03/213 23 33  
info@steinerscholen.be  
www.steinerscholen.be 

 http://steinerscholen-pbd.be/event/kwintenstemming/2018-11-12/ 
 

 
INTERNATIONAAL: 
WERELDCONGRES AAN HET GOETHEANUM DORNACH/ ZWITSER-
LAND.  
van 15 tot 19 april 2019! 
“Innere Freiheit-Soziale Verantwortung: Wege finden in eine 
menschliche zukunft” 
 
“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  
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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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Een late fietstocht. 
Nooit eerder duurde de zomer zo heerlijk lang, streelde de warmte zo teer. Nooit eerder verblijdde het 
licht het gehele hart, speelden de kleuren en stroomgebaren het prachtige spel aan de hemel en ver-
vulde de horizon onze zielen met zoveel dankbaarheid. Geniet mee van dit prachtige schouwspel aan 
het firmament samen op de fiets op een late fietstocht. In rust mogen ervaren hoe de zon gaat sla-
pen…  ja, dan droom je heerlijke dromen over wat er in de winter staat aan te komen. 
 

 

 
ook het smalle maantje, als je heel goed kijkt, links van de zon, danst zijn hemeldans mee. 
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Ik lach naar het schuivende hemellandschap en hoor, hoe zij die daar wonen, genieten van 
mijn aandacht en mijn verheugd zijn over deze ultieme schoonheid. 
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Over hoe duimzuigen, lapje zuigen, tutteren, fleszuigen, 
bekerzuigen, fopspenen, lolly likken,… kan worden tot  

vrij ademen, contact maken en spreken. 
 

uit Frühe KIndheit Frühling 2018   Artikel van Ingvo Braich (tandarts met zwaartepunt op de gehele 
gebit-orthopedie). 
Ingvo Braigh gaat in op spraak- en spreekopvallendheden in samenwerking met adem-, houding-, stofwisse-
ling- en lichaamstaal. Dit in cursussen en lezingen en me goede tips en oplossingen. Hij geeft ook cabaretop-
tredens. 
 

 
 
De mond is het ‘meest sociale’ van onze organen: we veroveren met hem het kussen, lachen, wenen, 
zich afweren, bijten, tasten, fluisteren, spreken, zingen,… Door de mondruimte gebeurt er een eerste 
naar binnen nemen van de buitenwereld, beginnend met de voeding in de buik van de moeder, dan 
met de ademhaling.  
 

De mond- en zintuiglijke en zielenruimten. 
 
Als het kind een voorwerp in zijn mondje neemt, neemt hij tegelijkertijd zichzelf en het lichaams-
vriendelijke object waar; dit geeft de mens de basis om te kunnen onderscheiden tussen zich en de 
wereld. Als de ene misschien verbeten vasthoudt  aan zijn doel geeft de andere zich eerder tanden-
knarsend over. Als de persoonlijkheidstanden doorbreken (ca 7 jaar) versterkt zich de bijt- en beet-
kracht. 
 
Omdat de levenskrachten die tot dan toe in de orgaanbouw bezig waren, in de tandenwisseling tot 
rust komen: het kind wordt nu geestelijk beeldend, het krijgt een vrij voorstellingsvermogen, bijt zich 
ergens in, bijvoorbeeld in een ingebeelde gedachte, een vraagstukje, een probleemstelling, kan ook 
plots hardere dingen doorkauwen, uit elkaar bijten en tot zich nemen. Interessant is dat als het kind 
het voedsel dat het opneemt leert verkleinen, leert doorkauwen en leert het voedsel zich eigen te 
maken, dat het hiermee tegelijkertijd ook de vaardigheid ontwikkelt van het ‘glasklare’ analytische 
denken. 
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De spraak wordt rond dit zevende levensjaar ‘medeklinker-rijk’. 
 

Als ‘een stofzuiger die men vergat af te zetten’. 
 
Het zuigen is een sleutelkwalificatie van het kind. We spreken terecht van een zuigeling en niet van 
een ‘weneling’ of ‘strampelaartje’ of zo.  Niet alleen de voedingsopname is afhankelijk van het zuigen, 
maar ook de ademhaling, de houding, de oprichting, de kauwprestatie, het stemgebruik en het spre-
ken.  De zuigreflexen zijn aangeboren instincthandelingen en bouwen de motorische en de tactiele-
kinesthetische basis (aanrakings- en bewegingsvoelen/reine zintuiglijkheid) voor de latere spreekmo-
toriek, nu echter met het doel de andere ‘aan te roeren’, ‘aan te raken’.  
 
 
Spraak is ook altijd zintuiglijkheid. Alles bouwt op elkaar, weeft in elkaar en metamorfoseert via el-
kaar. 
De voeding is de ‘voorschool’ van het spreken daar ze aan de ene kant het bewustzijn voor het latere, 
reine, fysiologische articulatiemodel schept, aan de andere kant de spieren optimaal voor mimiek, 
gestiek, lichaamshouding, bewegingsvrijheid, ademhaling en stem controleert. 
 

 

 
“stofzuiger vergeten af te zetten”  Ingvo Braich   
 

 
De onderkaak doet krachtsport. 
 
Het aanleggen van het kindje aan de borst, het zuigen, is de eerste ontwikkelingsprikkel voor de op-
gerichte houding.  
Door de krachtige zuig- en melkbeweging wordt de onderkaak naar voren verlegd. In de latere ‘beet-
afstelling’ van het gebit toont het kind ons zijn bereidheid om zich met de wereld uiteen te zetten. 
Iets gelijkaardigs gebeurt met de tong. Zij wordt zo getraind, daarbij aan het gehemelte gedrukt en 
naar voor verlegd- voorbij de vorige articulatie, op weg naar de volgende klank. Zo toont zich bij het 
kind zijn contactbereidheid met de wereld. Het slikken rijpt. 
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 “Spraak is ook altijd zintuiglijkheid. Alles bouwt op elkaar, weeft in elkaar en metamorfoseert via 
elkaar. De voeding is de voorschool van het spreken.” 
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mama Lieze met tweeling Jakoba en Kwinten ° 24 september 2016                     spreken met elkaar 
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Voeding tasten en proeven met mond en handjes. De voeding is de ‘voorschool’ van het spreken. 

 
Mond-lui of scheve tonen? 
 
Zuigzwakte en zuigongeschiktheid kunnen vroegsymptomen zijn voor latere spraakfouten. Pas op het 
zesde levensjaar wordt de zuigreflex geïnternaliseerd en onderbroken en wordt de motoriek, nu op 
een hoger stadium gekomen, gebonden aan de rijping van het centrale zenuwstelsel. 
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DE KLANKENTRAP 
 
 
M             lippenklanken 
P 
W 
F 
V 
B 
 
 
C             glijders 
S 
Z 
 
R             tong- gehemelteklanken 
L 
 
 
J              gehemelteklanken 
CH 
SCH 
G 
K 
Q 
X 
 
 
D            lippen- tandenklanken 
T 
N 
 
  
H            aanblaasklanken 
 
 
 

    
Mondje vrij, mogen ontwikkelen van vrije taal, articulatie en gebarentaal. 

 
Het hoofd richt zich op in relatie met de complexe bewegingen en daarmee richt zich de gehele hou-
ding op. 
 
Het sluiten van de lippen wordt door het zuigen gunstig beïnvloed, want bij krachtig zuigen ontstaat 
onderdruk in de mond waardoor de spieren van het tongbeentje weerstand ervaren, wat een knik-
beweging van het hoofd naar voren mogelijk maakt; men kan deze bewegingsmogelijkheid ook in 
overdrachtelijke zin als “ja-gebaar” duiden. 
 
Bij een zuigzwakte kan de onderkaak in een terugdeinende beet verharden en een vrij defensief ge-
dragspatroon signaleren. De tong trekt zich terug uit ‘de ontmoeting met haar omgeving’; de articula-
tieoorden langs de keelholte, langs het gehemelte worden naar achter verplaatst en meestal gaat ook 
de gehele houding als gevolg hiervan verzwakken.  
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een goede zuig-, en sliktechniek en houding. 

 
 
Beweging ‘vormt’. 
 
Ook de uitvorming van het gebit en de stand van de tanden is afhankelijk van de inwerkende krach-
ten van buitenaf. Zoals wij ons lichaam gebruiken, zo zal het er op het einde uitzien Dat geldt ook 
voor mond en strottenhoofd. Komt het evenwicht van de mond en van de gezichtsspieren niet, dan 
kan dit tot verkeerde vormen van de beet en tandenstand leiden. Omgekeerd geldt ook dat slecht 
ontwikkelde articulatieorganen spraakstoornissen tot gevolg hebben. Want het ondersteunende mus-
culaire systeem voor adem-, zuig-, slik- en kauwfuncties is ook ondersteunend voor de mimische 
functie, de vorm van de tandbogen alsook voor het gearticuleerde spreken.  
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Alles kan getutterd en vertutterd worden. 
 
Chronisch verkeerd gegeven flessenvoeding voor de zuigeling, te langdurige tut-gewoonten (duim, 
doekje, flesje…) kunnen tot een inbreuk leiden op de vrije bewegingsontwikkeling van de spraakor-
ganen en zo dan verkeerde functies en verkeerde vormen gaan begunstigen.  Bij een volledig met de 
fles gevoede baby kan de zuigeling wel dubbel zo veel melk in de helft van de tijd, die een borstkind 
nodig heeft, opnemen – zeker als het gaatje in de zuiger te groot is – en schijnt het alsof het alleen 
maar voordelen heeft. Vloeit de vloeistof echter te rijkelijk en te snel zal de tong geen zuigbewegingen 
meer maken maar zal zich eerder in de richting van het gaatje omheen de melkstraal daar stil neer-
leggen. Als de zuigeling of het kind dan nog helemaal plat op de rug ligt, moet hij deze ‘afweer voor 
de vloeistofstroom’ met de tong nog versterken. Daardoor kan zich de ontstane ‘tutter-openbeet’ 
vooraan nog verder gaan openen, blijvend worden en het begin van een spraakproblemenketting gaat 
ontstaan, met op het eind ervan een verkeerd aangeleerd slikpatroon ontstaan kan en een lispelen 
tevoorschijn komt. 
 

     
 

                              
bij de baby staan luchtpijp en slokdarm nog niet in een hoek van 90° met de keelholte, klinkt de stem nog iet-
wat nasaal, minder heldere stemklank, minder articulatiemogelijkheid nog. 
 
 

De open-beet  -  een beet van ‘verbazing en ongeloof’. 
 
Als er dan een open-beet is ontstaan vooraan, kan dit een mondademhaling oproepen, zeker bij een 
verzwaarde neusademhaling door poliepen, lymfedruk, gezwollen amandelen, gezwollen slijmhuid 
en/of darmstoringen.  Als de ademhaling door een open mond een chronische gewoonte wordt, is ze 
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de spits van een onderliggende ijsberg. Bij typische ‘open mondstand’ horen de volgende bijliggende 
symptomen:  
 

- Verzwakking of vorm- en liggingsverandering van de lippen-, de tong- en de kauwspieren.  
- Uiteindelijk kunnen alle mondfuncties verstoord geraken: het ademen, het kauwen, het 

slikken, het spreken, de mimische gebaren. 
- De ontwikkeling van de normale gebitsvormig en de harmonische inrichting van het op elkaar 

afgestemd zijn van de beiden tandenrijen geraakt door het verschoven krachtenspel van de 
omliggende spieren en ook van het zachte weefsel helemaal in wanorde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 

 
 
De mondademhaling is een zeer zwakke en oppervlakkige ademhaling – de zuurstofverzadiging van 
het bloed blijft gering. De mond mag alleen maar een noodventiel zijn (bijvoorbeeld bij een verkoud-
heid) voor de diepe neusademhaling, die trouwens zuivere lucht inbrengt. Er zijn oak verdere gevol-
gen: 

- en verkeerde houding met achteruitwijkend hoofdje, met een reflectorische naar voren 
verplaatste tongstand. 

- spanning- en concentratieverlies 
- er kunnen geen grote lichamelijke inspanningen gedaan worden. 

De constant openstaande mond en de openstaande tanden, waarbij de tanden elkaar niet meer kun-
nen raken, geeft ons het lichaamssignaal van ‘passiviteit’ en ‘onbesluitvaardigheid’. Men zal zich min-
der goed met de buitenwereld kunnen uiteenzetten, laat staan dat men zich ‘erin bijt’.  
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Beroepsvragen worden tot levensvragen. 
 
Waarom zuigt dit kindje nog? 
 

Veel zuig- en bijtgewoonten kunnen hun oorsprong hebben in 
een gestoorde zielsmatige betrokkenheid met de wereld om zich 
heen.  De constante duim en/of tutter in de mond kunnen wijzen 
op een grote behoefte naar eenheid en afgeslotenheid. Bij het 
duimen en tutten is de cirkel rond met zichzelf. Als te veel uiterlij-
ke prikkels of stimulansen op het kleine kind kunnen inwerken 
kan zich naast de ‘beet’ ook de persoonlijkheid moeilijker sluiten.  
Vorm en functie kunnen moeilijker ontwikkelen als niet actief aan 
de duim of aan de tut wordt gezogen of er omheen geknabbeld 
wordt. Zoeken deze kinderen wat extra tijd om zich te kunnen 
afsluiten en zich te mogen  terugtrekken uit het sociale veld en 
willen ze eerst nog wat emotioneel rijpen? 
 
Om zelf een foute zuigfunctie uit te kunnen sluiten en na te kij-
ken, kunnen we zelf als vader of moeder eens op de eigen vinger 
zuigen. Zo kunnen wij de zuigbewegingen van het gehemelte, de 
tong, de kaken, de lippen op hun correctheid navoelen. 
 

 

Hoe zuigt het kindje? Hoe afleren als het te lang duurt? 
 
Kinderen met een excessieve zuigbehoefte en gewoonte zal men niet met verboden kunnen benade-
ren, maar we kunnen hen zeker wel ernstig aanspreken: “ Ik heb vroeger ook wel eens geduimd, tot ik 
merkte dat mijn duim mij helemaal niet meer smaakte. Dan heb ik het gelaten…. Ik heb dan liever 
gekauwd, gebeten, boterhammetjes met korsten gegeten, mijn mama legde dan haar hand op mijn 
kaak om te voelen hoe goed ik al kon kauwen.” 
 
‘Kauwen, kauwen, alsmaar kauwen, 
met mijn tandjes op elkaar. 
Kauwen, kauwen, en nog eens kauwen, 
Neen, het kauwen is nog niet klaar 
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Speel na ieder drinken en zuigen actief met je kind in diepe empathische verbondenheid. 
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3 vorige foto’s Krankenhaus Herdecke:  
 
“Bakeren, lekker warm induffelen in een dekentje van wol, nabijheid, aanraking, lichaamswarmte, liefde, 
aandacht, warme en ademende natuur-babykleding ondersteunen de gezonde drinktechniek en geven de 
kleine baby een sterk makende omhulling en tevredenheid.” 

 
‘Bonding’ 
 
Het kleine kind hecht zich hiërarchisch aan de personen uit zijn omgeving. Het wil relatie, voelen, ruiken, 
horen, proeven, ondervinden, gewaarworden aan de huid en alle zintuigen. Het wil hierin ritme, herhaling 
en dagelijkse gewoontevorming. Vele veranderingen, verwisselingen van vertrouwenspersoon en onver-
wachtheden maken hem onzeker en geven hem een onveilig gevoel. Een levendig ritme in regelmaat en 
rust voor spel, waken, , eten, verluierd en verzorgd worden en slapen zal hij al vlug herkennen en genie-
ten. 

 
Wat kunnen wij doen? Hoe kan de tut-behoefte, als die er dan is, gestild 
worden? 
 
Men kan een speciale tut met ring nemen (latex zuigtrainer van NUK-medic). 
Ikzelf noem dit het kleinste sportapparaat ter wereld. Ik laat het kindje er ‘actief’ op zuigen – hiermee 
bedoel ik – ik trek met de ring de tut stelselmatig uit het mondje terwijl het kind harder gaat zuigen, dit 
gebeurt in een ritmisch samenspel en aanvoelen met de zuigbewegingen van het kind. Voor het kind is 
dit een echte krachtzaak. 
‘Maar een kijken wie het sterkst is.” De mimische uitdrukking kan door het verhogen van de spanning op 
de spieren helemaal veranderd worden. De spieren reageren bij deze kleine ‘krachtmeter’ beter als de 
afwisseling tussen spanning en de ontspanning ritmisch wordt. We spreken hier stafrijmpjes bij, gemaakt 
op de fout uitgesproken klanken die het kind dan ineens mee kan oefenen. Het kleine kind bootst vreug-
devol na en zegt mee. Dan geven we de duim, vingers, of tut weer vrij tot gebruik voor het kind. 
Gebit-orthopedische apparaatjes, zoals de mondplaat (in de voormond), de Bionator, de functieregelaar 
kunnen afwijkingen corrigeren en nieuwe impulsen in gang zetten. 
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Laat ze zuigen! (grappig slot) 
“Zuigen bevredigt een emotionele basisbehoefte, een aard, een afhankelijkheid – ook bij volwassenen – 
zoveel is zeker! Ik wordt er vrolijk van dat ook grote mensen vredebekwamer, evenwichtiger en daarmee 
maatschappijkundiger in onze samenleving zouden staan. Voor het jaar 2018 krijg ik de verrukte idee dat 
bij ieder congres en/of politieke zitting, waaraan men met verhit hoofd en gespannen gezichten deel-
neemt, de NUK-zuiger zou verdelen en iedereen tot excessief en langdurig tut-zuigen zou uitnodigen. Zou 
er dan niet minder gescholden, gestreden en gevochten worden?” Ingvo Braich 
  

 
 

 
eten tasten, speelgoed aftasten met de mond. 
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het gebakerd slapen stimuleert het experimenteren met klank bij het wakker worden. 
 

 
 
 
zuigen op de vingertjes kan ook een hongersignaal zijn                            net zoals bij deze houding. 
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Goed in je vel, tot in de vingertopjes. 
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Omhulling creëren, daar gaat het om. 
 

Een verhaal over de ontwikkeling van een warm initiatief voor het kleine kind, over de ‘Ouder-Kind-groep’ en 2 
kleine groepen voor kinderdagonthaal te Freiburg, St. Georgen, van Suzanne Weber, opgericht, recht uit het hart, 
vanuit het heldere begrijpen en  wilskrachtig in de wereld gezet! Dit zo enthousiasmerende artikel over hoe het 
soms via moeilijke en moedig te zetten stappen toch tot een verdere ontwikkeling kan komen van een kinderdag-
verblijf; dat wil ik jullie niet onthouden. 
 
Ute Hallaschka – vertaling Annelies Sysmans      uit: Erziehungskunst – Frühe Kindheit  Lente 2018 
 

Eigentlich braucht ein Kind drei Dinge: 
Es braucht Aufgaben, an denen es wachsen kann, 

es braucht Vorbilder, an denen es sich orientieren kann und 
es braucht Gemeinschaften, in denen es sich aufgehoben fühlt. 

 
Gerald Hüther 

 

 www.lindenbluete-vauban.de 

                      
 
"In de eerste drie jaar van zijn kinderlijke bestaan verwerft de mens die vaardigheid die hem hier op aarde de 
mogelijkheden geven voor zijn ‘mens-worden’.” Deze verklaring van Karl König wordt in de kribbe van Freiburg door 
Susanne Wegner en haar collega's op vele manieren doorleefd. De kinderen mogen in kleine groepjes spelen en zich 
ontwikkelen. De ouders worden getraind om hun kind en zichzelf te kunnen waarnemen. Individuele begeleiding, 
huisbezoeken en seminars over de meest uiteenlopende onderwerpen vinden plaats. Alles in uiterste rust, sereniteit 
en met gelatenheid (dit zijn kindheidskrachten).  
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De 'Kinderstube' in Freiburg in de wijk van St. Georgen. 
 
Het begon, zoals zo vaak, met een 'vraag' midden in het eigen leven van Susanne Wegner, moeder van 
drie kinderen. Ze nam een voorschools groepje dreumesjes op in haar eigen woning. De groep kleinsten 
voor de kleuterschool kwam met hun ouders in de woonkamer. Het paste! Al vlug rees de diepere vraag in 
haar op: Hoe kan ik recht doen aan wat deze kinderen nodig hebben? Hoe geef je ouders de juiste bege-
leiding, zodat ze gevoelig en aandachtig worden voor de specifieke situatie van hun kinderen in dit vroe-
ge ontwikkelingsstadium?  
Om hiervoor de nodige kennis op te doen, volgde de vrijeschoolleerkracht een stage als ouderconsulent 
op de boerderij Frankfurt-Niederursel. Alsof het noodlot hier alleen maar op gewacht had, werd in Frei-
burg meteen een kamer aangeboden. Een oudere dame, die een aparte woonkamer met eigen ingang 
had, was op zoek naar een nieuw gebruik van de kamers en zo kwam het tot kamer delen. Een half jaar 
lang huisvestte ze daar het initiatief tot het weer boven zichzelf uitgroeide. Susanne Wegner besloot zich 
aan te sluiten bij het familiecentrum Lindenblüte in het bekende woon- en leefmodel Freiburg van de wijk 
Vauban.  
De daar gebruikte panden bleken al snel problematisch te zijn. Het is een essentieel onderdeel van het 
concept van het kinderdagverblijf om de kamer zo voor te bereiden en in te richten dat deze het kinderlij-
ke wezen kan herbergen - de juiste omhulling en thuis kan zijn waarin het kind gezond en goed kan 
incarneren in het eigen lichaam. Dat is wat er vandaag in ons leven ontbreekt. Het is de machtige duiste-
re kant van onze beschaving. Terwijl de natuur steeds meer verdwijnt, zijn er nauwelijks nog openbare 
ruimtes die atmosferisch vrijgehouden worden voor het leven van de allerkleinsten, die wezentjes die zeer 
gevoelig zijn in al hun zintuigen. Enerzijds moet alles wat niet geschikt is voor kinderen worden uitgeslo-
ten uit deze kamers, anderzijds moet de kamer zelf de juiste achtzame zorg kunnen krijgen en dit iedere 
dag. 
 
Als er bijvoorbeeld 's avonds in de ene kamer een cursus vechtsport wordt gegeven, kan de sfeer de vol-
gende ochtend niet bevorderlijk zijn voor de kleintjes. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Dit brengt ons 
terug bij het denken van volwassenen en hun idee van wat goed of slecht is voor kinderen. Dus de be-
hoefte aan advies is één ding, de behoefte aan de juiste terminologie is iets anders. Aangezien dit con-
cepten van levenskrachten zijn, kunnen ze alleen worden verworven door overeenkomstige 
mogelijkheden van waarneming. Maar ze ontbreken in de openbare ruimte.  
 
Een rustige, eigen, natuurlijke ruimte en omgeving creëren voor de kinderen. 
 

  
 “In de eerste drie levensjaren verwerft de mens die vaardigheid die hem hier op aarde de mogelijkheden 

geven voor zijn ‘mens-worden’.”  Karl König 
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De crèche biedt kindgerichte ontwikkelingsvoorwaarden aan  
en betrekt hier ook de ouders bij. 

 
Het plan om een eigen plek in het familiecentrum te bemachtigen, werd aan diggelen geslagen 
en Susanne Wegner kreeg wat zij noemde "de productieve woede". Nu was ze zelf op zoek naar 
een geschikte plaats voor ‘de spirituele nederdaling’ van de zielen van de kleinsten. Zo vond ze 
een bouwgroep voor kindvriendelijk wonen, die op haar beurt nog steeds op zoek was naar deel-
nemers. In 2009 kwam het tot een waarlijk inwijdingsfeest van de huidige plaats ‘Kinderstube’. 
Susanne Wegner werkt al lang niet meer alleen, maar in teamverband met drie collega's: Uta 
Sander is vrijeschooldocent en ouderconsulent, Elisabeth Wahl is vrijeschooldocent en manager 
voor ontwikkelingsruimtes, Karin Stöcklin is pedagoog, heilpedagoog en doet paardensport 
springen.  
Een van de kenmerken van dit initiatief is dat het de ruimten voor privacy en de publieke ruim-
ten op een praktische en harmonieuze manier combineert. Er zijn zes initiatieven in het huis en 
één ervan is de kribbe. Alle ruimtes, ook de tuin, zijn duidelijk van elkaar onderscheiden, maar 
gaan ook vloeiend en organisch in elkaar over. Er zijn naast bedrijfsterreinen ook plaatsen van 
vrede en stilte, zodat het kleine-kind-initiatief er goed in kan huizen. 
 
Steeds meer wordt het vroege kinderleven van hoger af normeert, gestandaardiseerd en streng bepaald. 
Ook hoe een ideale kinderontwikkeling en crèche er naar de vele nieuwe normen zou moeten uitzien, dat 
alles wordt vastgelegd. Wat een kind wanneer moet kunnen en wat de ouders moeten doen als dat niet 
het geval is, dat alles staat neergeschreven. Dit regelgevend systeem is zeer vijandig tegenover het leven. 
Het houdt geen rekening met de aparte dynamiek en het langzame ritme van het zich ontwikkelende 
kleine kind.  
 

Ouders zijn er welkom.  

Maar hoeveel kracht, moed en zelfvertrouwen hebben ouders nodig om dit tegen zichzelf te zeggen? In de 
kribbe wordt er samen met de ouders geleerd om zelf te beoordelen of het kind in zijn eigen individuele 
ritme de juiste en nodige overgangen neemt en de juiste stapjes zet. In de ouder-kind-cursussen kunnen 
moeders en vaders hierover met elkaar praten. Ze krijgen er de gelegenheid om hun kind vanuit een heel 
nieuw perspectief en hoek te leren zien, het spel eens van buitenaf te mogen waarnemen en het eigen 
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kind beter te leren kennen. Daarnaast vinden er avondlessen en seminars met thema’s wederom uit het 
dagelijks leven, wordt er zintuigleer gestudeerd, komen er allerlei voedingsvragen aan bod en worden er 
poppencursussen gegeven. Zo ontstaat een fijn contact tussen ouders en crèchelei(d)sters. 

Het kinderdagverblijf biedt kindvriendelijke ontwikkelingsvoorwaarden en omvat ook ouders.  

Richtinggevend voor het verzorgende en pedagogische werk in de kribbe zijn de ervaringen van de Hon-
gaarse kinderarts Emmi Pikler, de Rudolf Steinerpedagogie en de antroposofische zorg. Een bijzonder 
kenmerk is het aanbod van een speciaal ontwikkelde elementaire kindereuritmie voor kinderen in het 3e 
levensjaar met een euritmiste.  

Het Wiegen-Nest. 

Inmiddels is het initiatief rond het Wiegen-Nest verder gegroeid. Dit is een zorgaanbod waarbij twee 
kleine groepen van vier kinderen elk hun eerste stappen in het leven zetten door op twee tot drie ochten-
den met anderen te spelen. In twee prachtig ingerichte kamers staat alles ten dienste van de ondersteu-
ning en het in evenwicht brengen van de kindheidskrachten. Het kinderdagverblijf wordt gefinancierd 
door ouderbijdragen. 

Individuele ouders worden ondersteund door het programma “Stärke”, een oudercompetentie-
programma van de staat. Wat de ouders hier kunnen leren is van onschatbare waarde. Ze krijgen hun 
eigen ruimte van waarneming en begrip. Zo leert de volwassen mens ook weer zichzelf te vertrouwen, 
ervaart hij de eigen wijsheid en voelt terug geborgenheid in het nieuw verworven zelfbewustzijn door 
liefdekrachten. 

https://www.lindenbluete-vauban.de/index.php 
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SLAAP, LEREN EN GEHEUGEN. 
 

artikel uit: Frühe Kindheit Herfst 2018     Dr. René Madeleyn  (Filderklinik DE)  vertaling: Annelies Sysmans 
 
 

Slaapstoornissen bij baby’s en kleine kinderen behoren met een frequentie van 15% tot 25% bij het fami-
lieleven vandaag. Zijn ze alleen maar lastig of beschadigen ze ook de gezondheid van onze allerkleinsten 
en kinderen? 
 

 
 
Het slaaponderzoek van de laatste 10 jaren. 
 
Ook al is het nog helemaal niet duidelijk waarom wij als mens méér dan 1/3 van onze gehele levensduur 
slapen – het waakbewustzijn dus moeten missen. Toch is één ding duidelijk geworden: in onze slaap 
gebeurt zoveel belangrijks, dat het zich loonde voor de Duitse onderzoek gemeenschap om de  grote prijs 
van 2,5 miljoen € in 2010 uit te reiken aan de psycholoog en slaaponderzoeker (Tübingen) Jan Born. 
 
In 1924 was het de psychiater Hans Berger (Jena) die de EEG, de hersenstroomcurve ontdekte. Met zijn 
hulp en verdere meetmethodes, zoals ze in moderne slaaplabo’s worden ingezet, ontdekte men dat er 
niet alleen een slaap-waakritme is maar dat er ook  een ritmische geleding is van de slaap zelf: een 
‘slaaparchitectuur’. Alle 40 tot 60 minuten doorloopt het kind vijf verschillende stadia in zijn slaap: 
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Na twee lichte slaapstadia komt het kind dat slaapt in twee verschillende diepslaapstadia terecht om dan 
via weer lichte slaapstadia in de ‘paradoxe slaap’ aan te komen, ook REM-slaap genoemd (1953 ontdekt). 
Deze naam komt van de snelle oogbewegingen (rapid eye movements) die onder de gesloten oogleden 
gemeten kunnen worden. Het EE.G. gelijkt in deze slaapfase op de hersenstroomcurve van een wakkere 
mes, vandaar het begrip ‘paradoxe slaap’. Dan begint er een nieuwe slaapcyclus, die bij een volwassenen 
langer is en 60 – 90 minuten duurt. In het begin van een nieuwe cyclus kan het kind nog gemakkelijk 
kort wakker worden, wat niet erg is, als het snel weer terug inslaapt. 
Als we naar de ontwikkeling van de verschillende slaapstadia in de loop van de kindertijd kijken, dan valt 
ons op dat zich enerzijds de slaapduur van 12 tot 16 uren bij de boreling naar 7 tot 9 uren bij de jeugdige 
verschuift, anderzijds reduceert zich de tijd van de REM-slaap van 50% bij de zuigeling naar 20% bij de 
jeugdige. 
 
Waarom slaapt het kleine kind in het totaal per dag veel meer? 
 
We weten dat het groeihormoon vooral in de slaap vrijkomt, meer nog: het volledige herstel en de ver-
nieuwing van onze lichaamscellen, de opbouw van afweercellen, genezing van wonden, al dat speelt zich 
af in de slaap. Een boreling verdrievoudigd zijn lichaamsgewicht in het eerste levensjaar! Dat is een pres-
tatie die wij als volwassene (godzijdank) niet meer kunnen waarmaken, en daarom moet het kleine kind 
zoveel slapen. Dagbewustzijn beleven we als een overmaat aan stress en afbouwkrachten. Bewustzijn 
doet de levensprocessen afnemen, die ons in de vorm van vermoeidheid ons erop duiden dat we moeten 
rusten en slapen. Daar het kleine kind veel zintuiglijk wakkerder is dan wij als volwassene, heeft het meer 
slaap nodig om hiervan te herstellen, te regenereren. 
 
Dit is ook zo als het kind ziek wordt. Onderzoekers merkten op dat ons immunologisch geheugen -  dat 
voor zorgt dat we vele infectieziekten slechts één maal krijgen en dan niet meer – op voldoende slaap is 
aangewezen. Na een inenting is de bescherming van de immuniteit duidelijk veel kleiner als we het inge-
ente kind slaap weerhouden. Dit betekent dus voor het kind: het moet tijdens een infectieziekte goed en 
voldoende slapen anders is het immuunsysteem geremd en zijn anti-lichaampjes tegen deze infectie vele 
lager geworden. 
 
Het geheugen heeft voldoende slaap nodig. 
 
Doch niet alleen het immunologisch geheugen, überhaupt het geheugen heeft veel slaap nodig. Dit nam 
men reeds 100 jaar geleden aan en ook Rudolf Steiner wees op de belangrijke rol van de slaap voor de 
geheugenvorming. Psychologische experimenten, in het bijzonder deze van jan Born en zijn werkgroep 
hebben in de laatste jaren onze wetenschap in deze samenhang bereikt. De REM-slaap speelt hierbij een 
geheel andere rol dan de diepteslaapfasen. 
 
Het grootste deel van onze dromen, de overgangsfase tussen waken en slapen, beleven wij in REM-slaap. 
Het hoge percentage aan REM-slaap in de slaap van kleine kinderen toont ons dat deze creatieve en 
fantasievolle bewustzijnstoestand met het leven van kleine kinderen is verwant, veel meer dan het leven 
van oude mensen die bijvoorbeeld met 70 jaar nog maar 14 % van hun slaap als REM-slaap hebben en 
hopelijk hun levensdroom dus al overwegend mogen hebben verwerkelijkt. In de REM-slaap gaan zich 
ook onze gevoelens vervasten en versterken en kunnen ze leiden tot een soort angstherinneringen, 
angstgeheugen of ook pijngeheugen van traumatisch geworden erva-ringen. Naast het emotionele ge-
heugen versterkt de REM-slaap ook het motorische geheugen, de handigheid, de vaardigheid voor een 
handelingsverloop dus voor ontwikkelingen van vaardigheden die in de vroege kindertijd liggen  -  dit is 
ook een verklaring waarom deze slaapfase bij de ontwik-keling van het kleine kind zo belangrijk is.  
 
De droomarme diepe slaap dient het consolideren van het zogenaamde declaratieve geheugen, het zich 
eigen maken van het weten, het leren van begrippen, het onthouden, woordenschat, het vanbuiten le-
ren,…  
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Uit onderzoek: 
• Zo speelde men met kinderen het bekende memoriespel waarbij kinderen zich de plaats van de 

omgedraaide paarsgewijze samen horende afbeeldingen moeten herinneren. De onderzoekers 
lieten een groep kinderen slapen, de andere groep niet. Na de slaap erkenden 86% van de 
kinderen de kaarten terug, zonder slaap 60%. Een belangrijk levenspraktisch besluit volgt uit zulk 
een studie, dat het voor scholieren eerder een nadeel is om voor een zware klasdag of bij een test 
of examen de nacht door te leren. 

 
• Te veel optisch-zintuiglijke indrukken die opgenomen werden in de dag versterken de 

diepteslaap, deze is herkenbaar aan de typische langzame golven met hoge amplitude in het 
EEG, terwijl als we de ogen overdag afbinden van de proefpersoon, worden de diepslaapfasen 
afgezwakt. 

 

 
 
Een in de psychologie nog weinig begrepen fenomeen is de verbetering van de vaardigheid tot inzicht,  de 
vaardigheid van het doorschouwen van bepaalde wetmatigheden, verkregen door slaap. Van de beroem-
de chemicus August Kekulé wordt verteld dat de structuur van de Benzolring hem in een droom ‘ver-
scheen’. We zeggen ook: eerst maal een nachtje hoierover slapen, als het over verwarrede, onverklaarbare 
belevingen in de dag gaat of als we complexe beslissingen moeten gaan nemen.  
 
Uit onderzoek: 
 

• Kinderen moesten meermaals na elkaar 8 knoppen indrukken, die vooraf, naar een niet zo snel 
doorschouwbare volgorde, hadden opgelicht. Een uur later konden de meerderheid van de 
kinderen de erin verborgen volgorde (model) niet herkennen. Wel echter na een nacht met 
voldoende slaap, zonder eerst geoefend te hebben. 

 
 
De blik vanuit ‘een hogere wacht’ 
 
Uitspraken over dergelijke pogingen wijzen nog niet op hele grote wereldwetmatigheden, maar roepen de 
vraag op in hoeverre we ons bewustzijn elke nacht losmaken van de aardse wereld, om ons bewustzijn 
aan het hogere zelf terug te geven.  
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* Vele Russische sprookjes eindigen met de uitspraak: “ja, de nacht is wijzer dan de dag”;  we worden dus 
in de nacht terug verbonden met ons hogere ‘wijzere’ ik. 
 
Het schijnt zo alsof wij vanuit een hogere wacht vanuit de nacht terugblikken op de ervaringen en ge-
beurtenissen van de dag, alsof we met onzichtbare handen ordenend ingrijpen in datgene wat we be-
leefd hebben, zodat we ‘ons huis’ ’s morgens opgeruimd en tegelijkertijd van nieuwe levenskracht vervuld, 
terugvinden. Deze niet-zintuiglijke hogere wacht beschrijft de antroposofische geestes-wetenschap. 
Goethe, die een zeer goede en deugddoende slaap had, bezag de slaap als één van zijn Goden en daar-
mee als de belichaming van een fundamentele wereldverbinding. 
 
Levendige beelden, verwant aan dromen hun levendige beweeglijkheid, worden als sprookjesbeelden 
door kinderen liefgehad en kunnen het kind ’s avonds goed voorbereiden op de slaap. Ook bezitten ze 
dikwijls veel meer wijsheid dan dat onze rationele geest kan overbrengen. Hoe goed kan zo’n klein 
sprookje als dat van ’De Sterrendaalder’ het kleine kind een morele cultuur overbrengen van bescheiden-
heid en zelfloosheid. Hoe zal de raad van toezicht van een grootbank handelen, als zijn leden als kind 
zulk een sprookje regelmatig mee in de slaap zouden hebben genomen? 

 
 

Zo we de slaap van onze kinderen willen bevorderen, is het belangrijk, zichzelf duidelijk te maken, dat wij 
de slaap noch voor onszelf noch voor onze kinderen kunnen afdwingen, juist volledig tegenovergesteld: 
Wij moeten leren om los te laten, wij moeten zelf afscheid leren nemen van de vele zintuigindrukken en 
zintuiglijke animatie gedurende een dag. Dan kan zich ’s nachts alles ordenen, het wezenlijke kan zich 
afscheiden van het onwezenlijke en het geheugen kan ‘incarneren’ (beklijven). 
 

 
Zo we de slaap van onze kinderen willen bevorderen, is het belangrijk, zichzelf duidelijk te maken, dat wij 
de slaap, noch voor onszelf noch voor onze kinderen kunnen afdwingen. 
 
Daarvoor moeten we de uiterlijke prikkels voor het slapen gaan verminderen. Technische media in de 
slaapkamer van het kind bevorderen slaapstoornissen. Veel gunstiger is een rustige terugblik van de dag 
waarbij we ons bezinnen over wat gebeurt is en een vooruitblik op de nacht; dit bijvoorbeeld aan de rand 
van het bed met het kind of na het avondverhaal. De ‘heiligheid’, (* de sacraliteit), van de slaap kan door 
een avondgebed, een lied of een geschikt sprookje worden voorvoeld en de beschermengel kan de autori-
teit worden die als wachter waakt over de diepere zin van onze dagelijkse ervaringen. 
 
Over de auteur: 
Dr. René Madeleyn was een leidend arts in de Kinderafdeling in de Filderkliniek (Stuttgart)  en is sinds 
april 2018 daar een vrije medewerker. 
 

• verduidelijking van de vertaler 
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Warmte, liefde, rust en duur in geborgenheid, dat  
schenkt het kleine kind zijn heilige slaap. 

 

 
 
 

 
2 foto’s: IASWECE 
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foto: unsplash 

natuurlijk moederschap, zo wijs ingericht… buiten slapen in warmte en geborgenheid 
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Bereidingen met bijenwas  
wasdoekjes, kneedbijenwas, bijenwasplasticine. 

Het voorbereiden van de was.  

 

Ruwe bijenwas van gesmolten bijenraten bevat nog honing, propolis, onzuiverheden van het broed. De 
blokken ruwe was kan je tussen een oude handdoek in kleine blokjes kloppen met een hamer. In hoge 
blikken koffiebussen verzamelen voor het smelten au-bain-marie. Bij het smelten zinken de onzuiverhe-
den naar de bodem. De was wordt dan nog door een fijne zeef of neteldoek gegoten om reine bijenwas 
te bekomen voor verwerking. 

 



39 
 

 

nog lege, natuurlijk gebouwde bijenraat. 
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Wasdoekjes zelf maken. Een wasdoek om iets af te schermen, in te pakken, te bewaren is een 
volledig natuurlijk product. Het kan veel plastiek en aluminium materiaal in de keuken en bij de knutsel-
tafel vervangen zoals de klassieke plastieken of metalen brooddoos. Met een in was gedrenkt bio-
katoendoekje kan je een schotel afdekken, een pot sluiten, het schoolbrood inpakken, je picknick inpak-
ken en ook bijvoorbeeld je boetseerbijenplaatjes inpakken tot de volgende boetseer-workshop. Het was-
doekje kan altijd weer opnieuw vochtig gereinigd worden en vervangt de aluminiumfolie die niet 
natuurvriendelijk is. 

Benodigdheden 
ca. 640 vierkante cm stof (bio-katoen) / 85g 100% bijenwas, 15 g jojoba-olie. 
Eerste stap: 
De was met de olie in een pot met verwarmd water laten smelten. 
De vooraf geknipte stukken stof (eenvoudige bio-katoenen stofjes, knippen met zig-zagschaar) in de 
natte massa drenken, goed laten uitdruppen en op een watervaste ondergrond vlak uitleggen (siliconen-
mat, bakpapier,…) 
 
Tweede stap: 
De gedrenkte stofjes op een ondergrond van veel krantenpapier en keukenpapier uitleggen en met een 
droger verwarmen (een föhn uit de bouw nemen), met keukenpapier het overtollige water opzuigen. 
 
Je hebt wel heel wat keukenpapier nodig en toch ook veel elektrische energie voor het drogen. In de hete 
zomer kan het drogen in de warme schaduw. Jojoba-olie is ook erg duur. 
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Kneedbijenwas zelf maken.Bijenwas is een welgeurend en aangenaam, warm boetseermate-
riaal voor kinderen. Maar het is wel wat hard voor kleine kinderhandjes: met wolvet  (Adeps Lanae) ge-
mengd wordt het wat kneedbaarder. Het grote voordeel bij het bijenwas kneden is de heerlijke geur van 
was, honing en propolis tijdens het werken ermee. Kinderen worden er helemaal warm van.Voor een 
kindergroep van 25 kinderen (kleuters) heb je ca. 2kg klaargemaakt was nodig. 

Recept 
1 kg bijenwas 
60 gr wolvet  
(! Rein wolvet, lanoline is hier bedoeld (in apothekers wordt een met water toegevoegde emulsie ver-
kocht). Reine lanoline is krachtig geel en van een taaie, honingachtige consistentie. In de apotheek is het 
zeer duur, beter online kopen bij ‘cosmeticabenodigdheden’ bv. www.behawe.com 
 

• Leg een werkblad, werkplank, houtschijf, krantenpapier,…  op je tafel 
• De was en de lanoline in een edelstalen pot (of in de oven bij 70 °C, of in waterbad) goed met 

elkaar vermengen.  
• Dan laten afkoelen, aan de rand kleine porties van de kneedmassa afnemen en kleine bolletjes, 

of nog beter platte plaatjes vormen. 

Voorverwarmen: 

1. Boven heet water: 
Als je wil gaan boetseren met kinderen leg je deze plaatjes of bolletjes even in heet water (een 
kwartiertje en niet te heet water, anders smelt de was!) zodat ze kneedbaar worden. De kinderen 
terwijl of vooraf de handen laten wassen! Eén na één reik je de wasplaatjes aan de kinderen aan. 
Je kan de kneedwas-plaatjes ook even opwarmen in de oven op bakpapier. 

2. In de oven: 
Of verwarm de bijenwas zo een uurtje voor het kneden in de oven. Doe de bijenwasplaatjes even 
in een pot, de oven op 50°C en kijk goed toe dat de bijenwas niet smelt en blijf er goed bij staan! 
Is de was kneedbaar, is het klaar. 

TIPS: 

• Geef de kinderen ‘de handen vol’ met bijenwas. Zo gaat men niet in kleine brokjes en ‘steentjes’ 
bouwen, maar wordt er echt vanuit één klomp een vorm tevoorschijn gekneed. 

• Wat gemaakt werd wordt opnieuw in de pot gelegd en verwarmd en tot plaatjes of bolletjes 
gevormd voor de volgende boetseerdag. Zo ontstaat steeds iets nieuw uit hetzelfde. 

• Als de kneedbijenwas wat vaal wordt na een tijd kan je hem uitkoken (de onreinheden zakken op 
de bodem van de pot en je kan de reine was voor het kaarsentrekken gebruiken. 

• Je kan de vloeibare kneedwas ook op het bakpapier gieten en zo in plaatjes snijden; dat gaat 
sneller. Je kan de kneedwas eventueel ook licht verven met Stockmarkrijtjes. Tijdens het 
boetseren met de bijenwas kunnen we over het bijenvolkje vertellen: ‘Het bijenboekje’ of ‘Kleine 
Biene Sonnenstrahl van Jakob Streit. 
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Bijenwasplasticine zelf maken 
150 gr bijenwas 
150 gr vaseline   -  samen goed mengen in een oude pot au-bain-marie. 
260 gr maïsmeel beetje bij beetje onder roeren. 
 
Laten afkoelen, maar steeds even blijven roeren, zodat het goed gemengd en kneedbaar droogt. 
Bewaren kan in een wasdoek of in een gesloten doos in kleine bolletjes of plaatjes. 
Het voordeel van deze kneedplasticine is dat het niet moet worden opgewarmd voor het boetseren. 
 

  
De bijtjes en de hartjes zijn van bijenwasplasticine gevormd. 

 
Laat ons welgeurende kaarsjes aansteken voor het Kerstkind. 
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ALLIANZ ELIANT, april 2018 - 2019 
 

Liebe ELIANT-Freundinnen und Freunde, 

Eine altersgerechte Digitalisierung entscheidet darüber, wie autonom denkend und zukunftsfähig die 
neuen Generationen heranwachsen dürfen. Deshalb hat ELIANT im Jahr 2018 das Schwergewicht der 
Arbeit auf altersgerechten Einsatz der digitalen Medien gesetzt. 

Was haben wir bisher erreicht und wie geht es weiter? 

Petition und Bürgerbewegung für humane Bildung 
Die Petition "Nein zur Zwangsdigitalisierung des Unterrichts" hat trotz solider wissenschaftlicher Basis 
noch nicht die gewünschte Resonanz erreicht. Zur Unterstützung lancierten wir Videos zu den Folgen 
einer zu frühen Digitalisierung. Weitere Aktionen sind geplant. 

CULT-Bericht 
Der EU Ausschuss für Bildung und Kultur veröffentlichte Empfehlungen für die digitale Bildung an die 
Mitgliedstaaten. Zusammen mit unserer Mitgliedorganisation ECSWE erarbeiteten wir Änderungs-
vorschläge mit starker Betonung auf altersgerechte Digitalisierung. Sie wurden grösstenteils berücksich-
tigt. 

Altersgerechter Medienratgeber 
ELIANT wurde gebeten, das Vorwort für den altersgerechten Medienratgeber zu schreiben, der von einem 
Team hervorragender Fachleute verfasst wurde. Er ist jetzt in deutscher Sprache erschienen. ELIANT setzt 
sich nun für Übersetzung und Drucklegung in acht weiteren EU-Sprachen ein. 

Workshop und Positionspapier 
In einem Workshop liessen wir uns über die neusten, zum Teil aufrüttelnden Forschungsresultate zum 
Thema informieren. Auf dieser Basis ist ein Positionspapier in Arbeit, was Anfang 2019 EU-weit an die 
zuständigen Stellen geschickt werden soll. 

Weiterführung der Kampagne in 2019 
Wir wollen unsere EU-weite Kampagne für humane Bildung und die Petition noch durch das ganze Jahr 
2019 weiterführen, weil es angesichts der ungebrochen agressiven wirtschaftspolitischen Werbung für 
eine flächendeckende Frühdigitalisierung in Deutschland und anderen EU-Staaten noch weit mehr Über-
zeugungsarbeit braucht als gedacht. 

All dies war und ist nur durch Ihre Unterstützung in 2018 möglich – dafür möchten wir uns allerherzlichst 
bedanken! Damit wir auch im Jahr 2019 engagiert weiter arbeiten und neue Impulse setzen können, hof-
fen wir auch weiterhin auf Spenden unserer ELIANT- Freundinnen und Freunde. 

Mit den besten Wünschen für ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr grüsst Sie alle nah 
und fern 

Ihre Michaela Glöckler 
Für die Allianz ELIANT  



44 
 

 



45 
 

Hoe de vroomheid van het kind niet leeft in de voorstel-
ling van het denken, maar in zijn aandacht en overgave 

die het aan deze wereld schenkt. 
 

 
zomer-bijenkind. 

 
 

Ik herinner me nog heel goed hoe ik als tweede jongste van een gezin met zusjes en een broer bij de 
kerststal en de kerstboom stond. Ik en mijn zusje kwamen net boven het hoge kastje uit waarop de stille 
kerstfiguren glansden in het licht van vele kleine waskaarsjes. We stonden op onze tenen om de oogjes 
van het kindje in de kribbe te kunnen zien. De oudsten zongen en keken naast, achter en boven ons uit. 
Dat was zo iedere avond, vanaf één advent tot laat na Drie-Koningen, iedere avond voor het slapengaan, 
er werd geen kerstavond overgeslaan. Dan sloot deze winterse Kersttijd zich af met de vuurlichtjes op het 
water bij het feest van Maria-Lichtmis. We verlangden naar deze ogenblikken van aandacht, stilte en 
eerbiedigheid. Ik neem nog de geur waar van de bijenwas als de rookpluimpjes langs mijn neus voorbij 
vlogen. Voor onze ouders was dit vanzelfsprekend – een kind draagt in zich de innerlijke rust tot be-
schouwen, tot achten, tot vereren, tot vroomheid en wij, als volwassene bekomen hierdoor dan zelf deze 
innigheid van het kind geschonken. Dat wisten mijn ouders en ik ben hen hier erg dankbaar voor. Als we 
een kleine baby, dreumes, peuter ongestoord laten, ook in zijn beweeglijk en avontuurlijk spelen, dan blijft 
deze diepe vrome religiositeit van zijn kinderziel ‘heel’. Reeds de kleine baby is zo vol reine overgave in 
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zijn zintuiglijke ervaringsspel. Hij laat zich niet afleiden door iets uit de omgeving, als hij niet wordt ‘ge-
stoord’ in zijn geconcentreerd en verwonderd zijn. De hoge graad van leerbereidheid, leercapaciteit en 
overgave aan het ontdekken, waarnemen en in het innerlijk van de ziel opnemen, wat het kleine kind ons 
voorleeft in zijn spel als we de stilte in zijn omgeving hoog dragen, dat niveau bereiken we niet meer in 
onze latere levensjaren, hoe hard we ook leren. De diep religieuze overgave is iets zeer uitzonderlijks wat 
het kleine kind meebrengt uit zijn verre kosmische verleden. Schenken we het kind rust en stilte, dan 
straalt een lichtende innigheid oak over onze dag.  
 
zie filmpje van www.beginningwell.org       info@beginningwell.org 
Development of play in the second year. 
https://www.youtube.com/watch?v=6lgdixHXVFk 
 
Datgene wat je als kind in een levendige, ritmische herhaling hebt mogen beleven, wordt je ‘thuis’. Frank 
Hörtreiter, priester van de Christengemeenschap DE beschrijft dit zo mooi in zijn thematekst: 
 
“”… en als dit ritme in dag- en jaarverloop steeds weer terug komt, kan een kind dit als zijn ‘thuis’ erva-
ren: steeds als het ontbijt, het middagmaal, het avondbrood op tafel staat, wordt eerst samen een spreuk 
(of lied, of gebarenlied) gedaan, om überhaupt de handen en daarmee onze geest te ‘bundelen”. Door 
herhaling ontstaat de vertrouwde “dat doen wij altijd zo”- beleving en dit schenkt geborgenheid en be-
waart het oervertrouwen van het kleine kind. Het kind is er immers zeker van dat het, daar het noodlij-
dend is, dat het verzorgd wordt en wordt liefgehad. Zo wordt de ontwikkeling van waarnemingsvreugde 
en later van een vanzelfsprekende relatie met de wereld mogelijk.” 
 
Een mooi avondlied bij het bedje of na het verhaal zou kunnen zijn: 
 
Sterrenvlokjes dalen 
 
Sterrenvlokjes dalen, tot de aardezacht. 
Dat aan ’t sluimerend zaadje, dekking werd gebracht. 
Zal het eenmaal machtig groeien, 
Zullen bonte bloemen bloeien? 
Harten, waakt, o waakt. 
 
Iedere klein, aandachtsvol, eerbiedsvol ritueel is religieus opvoedend. We kunnen juist voor de feestdagen 
nieuwe originele gebruiken tot gewoonten maken, dat geeft zoveel vreugde  aan het kind! 
Frank Hörtreiter spreekt hier van “de altijd wanneer we …-belevenis”. Het gaat hierbij niet over of het 
goed is of verkeerd wat we doen, maar of het authentiek is en uit diepe, vrome eerbiedskrachten voort-
komt,  voor alles wat in de schepping is, voor alle krachten, alle scheppingskrachten en voor steen, wortel, 
blad en bloem, vrucht, boom, dier en mens. 
 
 
Intellectuele eenzijdige verstandsopvoeding of warme opvoeding rijk aan veelzijdige en natuurlijke zin-
tuigindrukken. Wat prikkelt het kind tot ware eerbiedskrachten en wijsheid in vrijheid? 
 
We zien hier twee even mooie foto’s van een peutertje in zijn spel. Deze twee peutertjes zijn even oud, 
beiden blozen ze en hebben een gezond potentieel voor hun ontwikkeling. Zijn deze kinderen allebei even 
‘vrij’ aan het spelen? Als beide kinderen vele uren bewegend buiten mogen spelen in vreugde en met 
andere vriendjes en ook regelmatig met het gehele lichaam ritmisch bewegend stappen en wandelen 
gaan, ja, dan mag de impact van de schermuren, beperkt tot een half uurtje per dag, hopelijk de ontwik-
keling niet te arm maken. 
De warme, rijke, zintuiglijke werkelijkheid van de natuur in al haar majestatische pracht,  met haar be-
wonderenswaardige beeldkracht en met haar diepe echte gewaarwordingen, die de geest en het gevoels-
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leven vervullen tot in de lichamelijke wil, vervult het kind op een geheel andere wijze dan dat de techni-
sche, mechanische-elektronische indrukken, die het schermbeeld ons maar geven kan, doen. 
Echt een goed idee om de schermtijd te beperken of totaal weg te denken in de speel-, leef- en werk-
ruimte van het kind, want verslaafd worden begint soms al op jonge leeftijd. Al de uren dat een kind 
bewegend en ontdekkend buiten speelt, tellen dubbel voor wat betreft het vrij mogen worden. 
   

      
 

Raadgevingen en voorzorgsmaatregels om kleine 
kinderen te beschermen tegen WLAN! 
https://www.diagnose-funk.org/ratgeber/vorsicht-wlan!/empfehlungen-und-
vorsorgemassnahmen/empfehlungen-zum-schutz-von-kindern-insbesondere-in-kindergaerten-und-
grundschulen 

1. radiografische besturing 

WLAN ontvangt en zendt met microgolfstraling met een frequentie van 2,450 MHz. Smartphones, tablet-
pc's en spelconsoles maken gebruik van WLAN. Het dringt steeds meer door in onze private en publieke 
omgeving en wordt momenteel op de markt gebracht als een schijnbaar risicoloze basistechnologie: 
hotels, bibliotheken, restaurants, recreatieparken, bussen en treinen, zelfs steden en gemeenschappen 
adverteren met hun gratis WLAN-hotspots. Ook WLAN wordt in steeds meer scholen gebruikt. WLAN is 
een risicotechnologie, de WHO heeft het geclassificeerd als potentieel kankerverwekkend, veel individuele 
studies tonen gezondheidsrisico's aan. 

In deze gids wordt hierop gewezen, 

• dat de gezondheidsrisico's, met name voor kinderen en jongeren, aanzienlijk zijn als gevolg van 
de toenemende radiostraling;  

• dat er voor scholen toegankelijke manieren zijn om de risico's van WLAN-straling te beperken;  
• Welke mogelijkheden hebben scholen om hun leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers 

zoveel mogelijk te beschermen tegen WLAN-straling?  
• via welke maatregelen iedereen zijn persoonlijke blootstelling aan straling via WLAN tot een 

minimum kan beperken;  
• dat er een technisch veel krachtiger alternatief is voor het huidige WLAN. 
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De auteurs hebben vele jaren professionele ervaring met de ontwikkeling van communicatienetwerken, 
met de problematiek van straling en gezondheid en met de situatie op scholen. 

2. aanbevelingen voor de bescherming van kinderen, met name in kleuter- en basisscholen  

Aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen: 

De reeds waarneembare risico's voor kinderen en jongeren vereisen dringend voorzorgsmaatregelen, met 
name voor kinderen. In september 2013 publiceerde het Federaal Milieuagentschap samen met het 
Federaal Bureau voor Stralingsbescherming (BfS) en anderen een gids voor ouders met als titel "Milieu en 
de gezondheid van kinderen - Gezonder opgroeien", waarin deze eis wordt bevestigd en passende 
preventieve maatregelen worden aanbevolen.  

In het hoofdstuk "Elektromagnetische velden" staat dat: 

"Vanwege de lange duur van kanker en de relatief korte gebruiksduur van gsm-technologie in de 
algemene bevolking is het echter nog onvoldoende duidelijk of een langdurige blootstelling over een 
periode van meer dan 10 jaar een gezondheidsrisico kan inhouden. Dit geldt in het bijzonder voor 
kinderen en adolescenten, die waarschijnlijk veel langer gebruik zullen maken van radiotechnieken dan 
volwassenen van vandaag en die ook gevoeliger kunnen zijn dan volwassenen. Daarom blijft BfS 
preventieve maatregelen adviseren - vooral voor kinderen. … 

Momenteel wordt draadloos LAN (WLAN) gebruikt in aanvulling op mobiele radio voor draadloze en 
mobiele internettoegang. ... Vanwege het toenemende gebruik van radiotoepassingen moet u ervoor 
zorgen dat de belasting voor elke afzonderlijke radiotoepassing zo laag mogelijk is. ...  

De twee basisregels "afstand houden" en "de duur van de stress verminderen" helpen een mogelijk 
risico te beperken...". 

In het infovak van de BfS-gids staat dat: 

• Plaats het WLAN-toegangspunt of de router indien mogelijk niet in de onmiddellijke nabijheid 
van de plaatsen waar u en uw kind voortdurend aanwezig zijn. 

• Als u het internet alleen op een vaste werkplek thuis gebruikt, verdient een kabelverbinding 
tussen modem en computer de voorkeur. 

• Schakel indien mogelijk het WLAN Access Point of de router 's nachts volledig uit". 

De onzekerheid bij de beoordeling van langetermijnrisico's, d.w.z. risico's met een nuttige levensduur van 
meer dan tien jaar, zelfs wanneer de stralingsintensiteit lager is dan de grenswaarden, is voor BfS het 
grootste probleem en de belangrijkste reden voor preventieve maatregelen. Dat dit probleem zeer ernstig 
kan worden genomen, blijkt uit de toenemende verslechtering van de gezondheidstoestand van kinderen 
en jongeren in de afgelopen tien jaar, waarbij blootstelling aan mobiele telefoons een niet onaanzienlijke 
rol heeft gespeeld. 

In het algemeen hebben scholen geen reden om bij de ontwikkeling van mediacompetentie gebruik te 
maken van digitale terminals op radiobasis en de daarop draadloos lopende toepassingen (WLAN). 
Digitaal leren moet altijd bekabeld zijn en het gemak van volledige bewegingsvrijheid via mobiele 
apparaten moet worden afgeschaft totdat landelijke op VLC gebaseerde infrastructuren tot stand kunnen 
worden gebracht. Verder dienen opvoeders, het aanwezige onderwijzend personeel en ouders hun eigen 
mobiele telefoon / smartphone in de "flight mode" te zetten zodat de afzonderlijke stralingscomponenten 
zich niet kunnen ophopen. 
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• Kindergartens moeten daarom geen WLAN instellen en het gebruik van digitale apparaten 
vermijden. Anders zou de hersenontwikkeling van kinderen onverantwoord in gevaar komen, 
omdat zij worden blootgesteld aan een verhoogd risico op het ontwikkelen van 
gedragsstoornissen (zie paragraaf 5.5). Vanuit ontwikkelingspsychologisch en neurologisch 
oogpunt wordt dit ook beschreven in de boeken van Lembke en Spitzer. 

• Basisscholen moeten in de eerste plaats vertrouwen op bekabelde oplossingen bij het gebruik 
van internet! Leerlingen van klas 1 en 2 mogen niet worden blootgesteld aan enige vorm van 
straling. Bovendien moeten kinderen en jongeren in de realiteit  hun wortels vinden alvoorens  ze 
aan de virtualiteit worden blootgesteld. Onze hersenen ontwikkelen zich beter als geen enkele 
TabletPC of smartphone de echte ervaringen verhindert. We hebben in ieder geval tot en met de 
basisschool mobielvrij onderwijs en een spaarzaam gebruik van bekabelde computers nodig, 
zodat kinderen de leerervaringen hebben die passen bij hun cognitieve ontwikkeling. 

• Als de WLAN al in gebruik is en niet door een kabel kan worden vervangen, vindt u op de 
volgende pagina aanbevelingen. De gebruiksduur moet zo kort mogelijk zijn en de WLAN-zenders 
van de apparaten die dicht bij het lichaam staan en ook de toegangspunten moeten altijd 
worden uitgeschakeld als ze niet worden gebruikt. 

https://www.diagnose-funk.org/ratgeber/vorsicht-wlan!/empfehlungen-und-
vorsorgemassnahmen/empfehlungen-fuer-den-privaten-bereich 

3. aanbevelingen voor de particuliere sector: 
	  

Aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen 
Het Federaal Bureau voor Stralingsbescherming (BfS) beveelt in het algemeen aan de persoonlijke 
blootstelling aan straling tot een minimum te beperken. Beschermings- en voorzorgsmaatregelen tegen 
(verhoogde) mobiele straling zijn onder te verdelen in drie groepen:  
3. voorzorgsmaatregelen, door het gebruik van radioapparatuur te beperken, zo nodig tot de vervanging 
ervan door stralingsvrije alternatieven. 
 
Dit betekent in detail: 

• Vermijding van continue straling - vooral door lage stralingsintensiteiten: De celspanning die 
hierdoor wordt veroorzaakt vraagt voortdurend om de compenserende middelen van het lichaam. 
Dit maakt aannemelijk waarom veel ziekten zich pas na lange tijd ontwikkelen en pas duidelijk 
worden wanneer de compensatiemogelijkheden van het lichaam niet meer toereikend of zelfs 
uitgeput zijn. 

• Uitstralingsapparaten vervangen door apparaten met weinig of zelfs geen straling: draadloze 
DECT-telefoons vervangen door draadloze telefoons, WLAN-printers met bedrade printers, 
babymonitoren met apparaten met weinig straling en nog veel meer. 

• Beperk de WLAN-gebruikstijd tot wat u nodig hebt: Schakel de WLAN uit op uw smartphone, 
tablet, computer en andere apparaten wanneer u deze niet nodig hebt. WLAN-routers kunnen in 
de regel zo worden ingesteld, dat ze b.v. als u niet thuis bent en vooral 's nachts de straling 
automatisch uitschakelen en op het gewenste tijdstip weer inschakelen. Meestal bevindt zich ook 
een uitschakelknop direct op het apparaat. 

 
In het algemeen, in alle gevallen waarin gegevens moeten worden verzonden tussen een vast begin- en 
eindpunt, dient u de voorkeur te geven aan bedrade informatieoverdracht boven goedkopere, draadloze 
datatransmissie.  Met veel tablets (Android- en iOS-gebaseerd) kunt u verbinding maken met het 
internet via een kleine USB LAN-adapter. Controleer de aanwezigheid van deze mogelijkheid op uw 
tabletten! Zie: 2. Voorzichtigheid door hoge stralingsintensiteiten te vermijden: http://t1p.de/o1g0 
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digitaalvrij kinderonthaal  (uit de film “Kindheit” van margreth Olin) (Noorwegen) 
 
Bestellen bij: www.glomer.com 
 
https://www.glomer.com/kindheit-dvd/a-
18268/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Klangvolles+und+Neues 
 
 

 
 

Kindheit (DVD) 
De kinderen voor Margreth Olins camera zijn tussen één en zeven jaar oud. Ze spelen, knutselen, vieren verjaardag, 
bekvechten eens – steeds liefdevol begeleid door hun opvoeders, die echter niet opvoeden maar toestaan en 
mogelijk magen dat de kinderen zich kunnen ontvouwen.  
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4. voorzorgsmaatregelen door hoge stralingsintensiteiten te vermijden: 
Dit kan worden bereikt door afstand tot de stralingsbron en/of door vermindering van het zendvermogen.  
Want: Hoe dichter je bij de stralingsbron bent, hoe hoger de stralingsintensiteit en dus je 
gezondheidsrisico! Het volgt: 
 
Want: Hoe dichter je bij de stralingsbron bent, hoe hoger de stralingsintensiteit en dus je 
gezondheidsrisico! Het volgt: 

• Apparaten die u in de directe omgeving van uw lichaam met ingeschakelde radiografische 
straling bedient, vormen een groot gevaar voor uw gezondheid! 

• Plaats geen centrale WLAN-toegangspunten (routers of toegangspunten) in de onmiddellijke 
nabijheid van plaatsen waar mensen langer blijven. Ook in klaslokalen moet een zo groot 
mogelijke afstand tot de leerlingen worden gegarandeerd. 

• Stel, indien aanwezig, de reikwijdtelimiet op uw WLAN-router in door het uitgangsvermogen te 
verlagen. Dit reduceert het maximaal uitgestraalde vermogen en daarmee het bereik van uw 
WLAN. Dit vermindert ook elektrosmog voor uw buren, maakt hun systeem minder gevoelig voor 
storingen en maakt het moeilijker voor hackers om uw netwerk te vinden. Sommige WLAN-
routers (b.v. Fritz Box 7170) bieden de mogelijkheid, het zendvermogen afzonderlijk aan de eisen 
van de geregistreerde WLAN-apparaten aan te passen. Bovendien kunt u het maximale 
zendvermogen voor het gehele WLAN-netwerk stapsgewijs (bijv. tot minimaal 6%) beperken. 
Instructies zijn te vinden op: http://t1p.de/dskb   . 

• Gebruik de WLAN-dimmer, wanneer het zendvermogen van de router niet kan worden 
gereduceerd! WLAN-routers zijn vaak te groot voor normaal gebruik in hun zendvermogen en 
strekken zich uit tot ver buiten uw eigen vier muren. Dit betekent zowel een veiligheidsrisico als 
een gezondheidsrisico voor de huisgenoten van een gebouw. WLAN-dimmers reduceren de 
WLAN-intensiteit tot het kleinste vereiste niveau. Ze zijn gebruiksvriendelijk en zowel geschikt 
voor appartementen als voor kantoren, cafés, hotels of scholen. Ze zijn verkrijgbaar in drie 
uitvoeringen: a) als schermhuls, die over de WLAN-antenne geschoven wordt, en b) als 
dimmerzak voor routers zonder antenne of c) als box. Meer informatie vindt u op 
http://t1p.de/mefm . Indien mogelijk moet het effect van de dimmer door een meting worden 
gecontroleerd! 

Beperking: Als het zendvermogen van de router kan worden gereduceerd of zelfs geregeld (TPC), is 
dimmen niet nodig. Het wordt zelfs contraproductief zodra eindapparaten met TPC worden gebruikt: 
Omdat het zendsignaal van de gedimde router het eindapparaat zeer zwak bereikt, schakelt het 
eindapparaat zijn zendvermogen onnodig op. 

• Als u bijvoorbeeld een WLAN USB-stick op een 5 m USB-verlengkabel aansluit, kunt u de in de 
pc/laptop ingebouwde stralingsbron uitschakelen en de WLAN USB-stick op 5 m afstand 
gebruiken. Door de grotere afstand kunt u uw persoonlijke blootstelling aan straling aanzienlijk 
verminderen. 

• Een andere optie is om uw eigen femtocel aan te sluiten op uw DSL-verbinding of router, die 
fungeert als een kleine radiocel voor het UMTS-netwerk (bereik ongeveer 25 m, afhankelijk van 
het product). Dit zorgt voor een goede ontvangst van spraak en data op elke in de handel 
verkrijgbare smartphone. Femtocellen (ook bekend als kleine cellen) zijn nu beschikbaar op de 
Duitse markt en worden aangeboden door exploitanten van mobiele telefoons. "Vergeleken met 
WLAN zenden de minibasisstations beduidend minder straling uit: een WLAN zendt met ongeveer 
100 mW, een femtocel met maximaal een tiende daarvan, d.w.z. 10 mW. Tests tonen aan dat de 
radiobelasting lager is dan 10 µW/m2 op een afstand van 10 m van de cel en dat 
transmissiesnelheden van 20 MBit/s naar de smartphone nog steeds mogelijk zijn. Chip biedt 
hiervoor een introductie: http://t1p.de/ncel 
 

Voor een effectieve preventie moeten naast het vermijden van hoge stralingsintensiteiten langere 
stralingsvrije pauzes worden ingelast voor het lichaam, in het bijzonder moet de slaapkamer zo 
stralingsvrij mogelijk worden gehouden.  
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5. bescherming door gebruik te maken van technische mogelijkheden die de blootstelling van personen 
aan straling tot een minimum te beperken,  
 
bv. door muren en ramen af te schermen of door gebruik te maken van nieuwe technologieën die een 
alternatief vormen voor het huidige WLAN, zoals datatransmissie via thuisnetwerken van POF of LED-licht 
(Visible Light Communication (VLC), zie hoofdstuk 4.1). 
 

• Als u internet alleen op een vaste werkplek thuis gebruikt, verdient een kabelverbinding (LAN-
kabel) tussen modem en computer de voorkeur. Gebruik kabelaansluitingen, zelfs als het minder 
comfortabel lijkt en het opzetten/aanbieden van de bijbehorende aansluitingen meestal een 
eenmalige inspanning vergt. 

• Voor een thuisnetwerk met meerdere apparaten (pc's, printers) aangesloten, worden polymere 
optische vezels (POF) aanbevolen. Als uw elektriciteitsleidingen bijvoorbeeld in lege leidingen 
worden gelegd, kunt u daar ook de zeer dunne POF-kabel installeren. Het kan ook onopvallend 
onder het behang worden gelegd. Gedetailleerde informatie vindt u op 'diemount.com' 
http://t1p.de/p80r en verdere technische informatie op Wikipedia http://t1p.de/60z0. Bij de 
bouw van een nieuw huis is het aan te bevelen om datakabels voor alle benodigde ruimtes 
samen met de elektrische kabels te installeren. Meer informatie in de bouw links: 
http://t1p.de/p0zh 

• Een minder aanbevolen alternatief voor WLAN is Powerline (PLC) - ook wel dLAN genoemd - voor 
de overdracht van gegevens van de router / modem naar het pc-werkstation (zie Wikipedia 
http://t1p.de/t142) De reeds in de wand aanwezige stroomkabels worden gebruikt voor de 
overdracht van datasignalen. Aan elke aansluiting kan dan met behulp van een geschikte 
adapter een kabelverbinding met de pc tot stand worden gebracht. Het lastige is dat de PLC-
adapter alle lijnen straalt die de PLC-signalen, hoogfrequente velden naar de omgeving sturen: 
Een ingeschakeld PLC-systeem zendt bij elke datatransmissie elektromagnetische velden uit in 
het frequentiebereik van ongeveer 4-21 MHz. Deze immissies van elektromagnetische straling 
kunnen in het hele huis worden gemeten. Ondanks het lagere zendvermogen in vergelijking met 
de WLAN-zenders van de nabije omgeving is het niet eenvoudig om te concluderen dat er minder 
gezondheidseffecten zijn: De ervaring leert dat PLC-straling slaapstoornissen en andere klachten 
kan veroorzaken bij elektrogevoelige personen. 

• Er zijn veel manieren om de mobiele straling fysiek af te schermen. 
 
Let op: De volgende aanbevelingen gelden alleen als er geen mobiele, op radiotechniek gebaseerde eind-
apparatuur in de afgeschermde ruimte wordt gebruikt. Bezoekers moeten erop worden gewezen dat 
radiocommunicatie in dergelijke beschermde gebieden de gevaren voor de gezondheid verhoogt. 
 
In principe kan er in openingen niet of slechts weinig straling doordringen in metalen houders (met vol-
ledige coating). Daarom bestaan veel afschermingsmaterialen uit fijn geweven draadnetten of bevatten 
ze metalen draden (bijvoorbeeld in stoffen zoals gordijnen en luifels, tassen, kleding, enz.) of sporen van 
metaal in de fijnste distributie, bijv. in behang, muurverven en zelfs in transparante folies die op ruiten en 
ramen kunnen worden gelijmd. Deze reflecteren grotendeels de invallende straling.  
 
Daarnaast zijn er grafiet-houdende gipsplaten die de straling in verschillende mate kunnen verminderen. 
Afschermingsmaatregelen aan gebouwen mogen echter nooit zonder een specialist en alleen op basis 
van een gefundeerd concept op basis van metingen worden uitgevoerd. 
 
Een gratis brochure van het Beierse Staatsbureau voor milieubescherming (LfU) met de titel "Bescher-
ming van elektromagnetische golven in de persoonlijke omgeving", beschikbaar als pdf-bestand op 
http://t1p.de/873j of op http://t1p.de/s5t6. Verschillende bedrijven presenteren hun producten voor af-
scherming, verstrekken gedetailleerde informatie en verstrekken contactadressen aan gekwalificeerde 
deskundigen op het internetportaal www.ohne-elektrosmog-wohnen.de 
http://t1p.de/o1g0 



53 
 

 

 
alle zintuigen scherpen in de natuur! 
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Ratgeber Heft 3, Vorsicht WLAN   
met bijlage WLAN-Studien  
 
van Dr. Klaus Scheler en Dipl. Ing. (FH) Gerrit Krause 
 
Risico's en alternatieven bij het gebruik van WLAN op school, op het werk en thuis 
56 pagina's, A5  
3. herziene en bijgewerkte versie van maart 2016. 
met bijlage 8 pagina's, A5         3,00 € 

 

1. WLAN ontvangt en zendt met microgolfstraling met een frequentie van 
2,450 MHz. Smartphones, tablet-pc's en spelconsoles maken gebruik van 
WLAN.  
 

Het dringt steeds meer door in onze private en publieke omgeving en wordt momenteel op de markt 
gebracht als een schijnbaar risicoloze basistechnologie: hotels, bibliotheken, restaurants, recreatieparken, 
bussen en treinen, zelfs steden en gemeenschappen adverteren met hun gratis WLAN-hotspots. Ook 
WLAN wordt in steeds meer scholen gebruikt. WLAN is een risicotechnologie, de WHO heeft het 
geclassificeerd als potentieel kankerverwekkend, veel individuele studies tonen gezondheidsrisico's aan. 

In deze gids wordt hierop gewezen, 

• dat de gezondheidsrisico's, met name voor kinderen en jongeren, aanzienlijk zijn als gevolg van 
de toenemende radiostraling;  

• dat er voor scholen toegankelijke manieren zijn om de risico's van WLAN-straling te beperken;  
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• welke mogelijkheden  scholen hebben om hun leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers 
zoveel mogelijk te beschermen tegen WLAN-straling.  

• via welke maatregelen iedereen zijn persoonlijke blootstelling aan straling via WLAN tot een 
minimum kan beperken;  

• dat er een technisch veel krachtiger alternatief is voor het huidige WLAN. 

De auteurs hebben vele jaren professionele ervaring met de ontwikkeling van communicatienetwerken, 
met de problematiek van straling en gezondheid en met de situatie op scholen. 

https://www.diagnose-funk.org/ratgeber/vorsicht-wlan!/empfehlungen-und-
vorsorgemassnahmen/empfehlungen-zum-schutz-von-kindern-insbesondere-in-kindergaerten-und-
grundschulen 

2. Aanbevelingen voor de bescherming van kinderen, met name in kleuter- 
en basisscholen. 

Aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen 

De reeds waarneembare risico's voor kinderen en jongeren vereisen dringend voorzorgs-
maatregelen, met name voor kinderen. In september 2013 publiceerde het Federaal 
Milieuagentschap samen met het Federaal Bureau voor Stralingsbescherming (BfS) en anderen 
een gids voor ouders met als titel "Milieu en de gezondheid van kinderen - Gezonder opgroeien", 
waarin deze eis wordt bevestigd en passende preventieve maatregelen worden aanbevolen.  

In het hoofdstuk "Elektromagnetische velden" staat dat: 

"Vanwege de lange duur van kanker en de relatief korte gebruiksduur van gsm-technologie in de 
algemene bevolking is het echter nog onvoldoende duidelijk of een langdurige blootstelling over 
een periode van meer dan 10 jaar een gezondheidsrisico kan inhouden. Dit geldt in het bijzonder 
voor kinderen en adolescenten, die waarschijnlijk veel langer gebruik zullen maken van 
radiotechnieken dan volwassenen van vandaag en die ook gevoeliger kunnen zijn dan 
volwassenen. Daarom blijft BfS preventieve maatregelen adviseren - vooral voor kinderen. … 

Momenteel wordt draadloos LAN (WLAN) gebruikt in aanvulling op mobiele radio voor draadloze 
en mobiele internettoegang. ... Vanwege het toenemende gebruik van radio-toepassingen moet 
u ervoor zorgen dat de belasting voor elke afzonderlijke radiotoepassing zo laag mogelijk is. ... 
De twee basisregels "afstand houden" en "de duur van de stress verminderen" helpen een 
mogelijk risico te beperken...". 

In het infovak van de BfS-gids staat dat: 

• Plaats het WLAN-toegangspunt of de router indien mogelijk niet in de onmiddellijke nabijheid 
van de plaatsen waar u en uw kind voortdurend aanwezig zijn. 

• Als u het internet alleen op een vaste werkplek thuis gebruikt, verdient een kabelverbinding 
tussen modem en computer de voorkeur. 

• Schakel indien mogelijk het WLAN Access Point of de router 's nachts volledig uit". 
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De onzekerheid bij de beoordeling van langetermijnrisico's, d.w.z. risico's met een nuttige 
levensduur van meer dan tien jaar, zelfs wanneer de stralingsintensiteit lager is dan de 
grenswaarden, is voor BfS het grootste probleem en de belangrijkste reden voor preventieve 
maatregelen. Dat dit probleem zeer ernstig kan worden genomen, blijkt uit de toenemende 
verslechtering van de gezondheidstoestand van kinderen en jongeren in de afgelopen tien jaar, 
waarbij blootstelling aan mobiele telefoons een niet onaanzienlijke rol heeft gespeeld. 

In het algemeen hebben scholen geen reden om bij de ontwikkeling van mediacompetentie 
gebruik te maken van digitale terminals op radiobasis en de daarop draadloos lopende 
toepassingen (WLAN). Digitaal leren moet altijd bekabeld zijn en het gemak van volledige 
bewegingsvrijheid via mobiele apparaten moet worden afgeschaft totdat landelijke op VLC 
gebaseerde infrastructuren tot stand kunnen worden gebracht. Verder dienen opvoeders, het 
aanwezige onderwijzend personeel en ouders hun eigen mobiele telefoon / smartphone in de 
"flight mode" te zetten zodat de afzonderlijke stralingscomponenten zich niet kunnen ophopen. 

• Peuter- en kleuterscholen en kinderonthaal moeten daarom geen WLAN instellen en het gebruik 
van digitale apparaten vermijden. Anders zou de hersenontwikkeling van kinderen 
onverantwoord in gevaar komen, omdat zij worden blootgesteld aan een verhoogd risico op het 
ontwikkelen van gedragsstoornissen (zie paragraaf 5.5). Dit wordt ook tot in detail bewezen 
vanuit een ontwikkelings- en neurologisch oogpunt in de boeken van Lembke en Spitzer. 

• Basisscholen moeten in de eerste plaats vertrouwen op bekabelde oplossingen bij het gebruik 
van internet! Studenten in de rangen 1 en 2 mogen niet worden blootgesteld aan enige vorm van 
straling. Bovendien moeten kinderen en jongeren geworteld zijn in de realiteit voordat ze aan de 
virtualiteit worden blootgesteld. Je hersenen ontwikkelen zich beter als geen enkele TabletPC of 
smartphone echte ervaring verhindert. We hebben in ieder geval tot en met de basisschool 
mobielvrij onderwijs en een spaarzaam gebruik van bekabelde computers nodig, zodat kinderen 
de leerervaringen hebben die passen bij hun cognitieve ontwikkeling. 

Als de WLAN al in gebruik is en niet door een kabel kan worden vervangen,  

vindt u op de volgende pagina stapsgewijze aanbevelingen.  

De gebruiksduur moet zo kort mogelijk zijn en de WLAN-zenders van de mobiele apparaten die 
dichtbij het lichaam zijn, alsook de toegangspunten moeten steeds worden uitgeschakeld als ze 
niet worden gebruikt! 

https://www.diagnose-funk.org/ratgeber/vorsicht-wlan!/empfehlungen-und-
vorsorgemassnahmen/empfehlungen-fuer-den-privaten-bereich 

3. aanbevelingen voor de particuliere sector 
 

Aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen: 
 
Het Federaal Bureau voor Stralingsbescherming DE (BfS) beveelt in het algemeen aan om de 
persoonlijke blootstelling aan straling tot een minimum te beperken. Beschermings- en voor-
zorgsmaatregelen tegen (verhoogde) mobiele straling zijn onder te verdelen in drie groepen:  

1. Voorzorg door beperking van het gebruik. 
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Je kan het gebruik van stralingsapparatuur beperken door ze te vervangen door stralingsvrije 
alternatieven, indien nodig. 
 
Dit betekent in detail: 
 

• Vermijding van continue straling - vooral door lage stralingsintensiteiten: De celspanning die 
hierdoor wordt veroorzaakt spreekt voortdurend de compenserende bronnen van het lichaam 
aan. Dit maakt aannemelijk waarom veel ziekten zich pas na lange tijd ontwikkelen en pas 
duidelijk worden wanneer de compensatiemogelijkheden van het lichaam niet meer toereikend 
of zelfs uitgeput zijn. 

• Uitstralingsapparaten vervangen door apparaten met weinig of zelfs geen straling: draadloze 
DECT-telefoons vervangen door draadloze telefoons, WLAN-printers met bedrade printers, 
babymonitoren met apparaten met weinig straling en nog veel meer. 

• Beperk de WLAN-gebruikstijd tot wat u nodig hebt: Schakel de WLAN uit op uw smartphone, 
tablet, computer en andere apparaten wanneer u deze niet nodig hebt. WLAN-routers kunnen in 
de regel zo worden ingesteld, dat ze b.v. als u niet thuis bent en vooral 's nachts de straling 
automatisch uitschakelen en op het gewenste tijdstip weer inschakelen. Meestal bevindt zich ook 
een uitschakelknop direct op het apparaat. 

In het algemeen, in alle gevallen waarin gegevens moeten worden verzonden tussen een vast 
begin- en eindpunt, dient u de voorkeur te geven aan bedrade informatieoverdracht boven 
goedkopere, draadloze datatransmissie.  Met veel tablets (Android- en iOS-gebaseerd) kunt u 
verbinding maken met het internet via een kleine USB LAN-adapter. Controleer de aanwezigheid 
van deze mogelijkheid op uw tabletten! Zie: 2. Voorzichtigheid door hoge stralingsintensiteiten 
te vermijden: http://t1p.de/o1g0 
 
 

2. voorzorgsmaatregelen door hoge stralingsintensiteiten te vermijden: 
 

Dit kan worden bereikt door afstand tot de stralingsbron en/of door vermindering van het 
zendvermogen toe te passen. 
 
Want: Hoe dichter je bij de stralingsbron bent, hoe hoger de stralingsintensiteit en dus je ge-
zondheidsrisico!  
 
Hieruit volgt: 
 

• Apparaten die u in de directe omgeving van uw lichaam met ingeschakelde radiografische 
straling bedient, vormen een groot gevaar voor uw gezondheid! 

• Plaats geen centrale WLAN-toegangspunten (routers of toegangspunten) in de onmiddellijke 
nabijheid van plaatsen waar mensen langer blijven. Ook in klaslokalen moet een zo groot 
mogelijke afstand tot de leerlingen worden gegarandeerd. 

• Stel, indien aanwezig, de reikwijdtelimiet op uw WLAN-router in door het uitgangsvermogen te 
verlagen. Dit reduceert het maximaal uitgestraalde vermogen en daarmee het bereik van uw 
WLAN. Dit vermindert ook elektrosmog voor uw buren, maakt hun systeem minder gevoelig voor 
storingen en maakt het moeilijker voor hackers om uw netwerk te vinden. Sommige WLAN-
routers (b.v. Fritz Box 7170) bieden de mogelijkheid, het zendvermogen afzonderlijk aan de eisen 
van de geregistreerde WLAN-apparaten aan te passen. Bovendien kunt u het maximale 
zendvermogen voor het gehele WLAN-netwerk stapsgewijs (bijv. tot minimaal 6%) beperken. 
Instructies zijn te vinden op: http://t1p.de/dskb. 
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• Gebruik de WLAN-dimmer, wanneer het zendvermogen van de router niet kan worden 
gereduceerd! WLAN-routers zijn vaak te groot voor normaal gebruik in hun zendvermogen en 
strekken zich uit tot ver buiten uw eigen vier muren. Dit betekent zowel een veiligheidsrisico als 
een gezondheidsrisico voor de huisgenoten van een gebouw. WLAN-dimmers reduceren de 
WLAN-intensiteit tot het kleinste vereiste niveau. Ze zijn gebruiksvriendelijk en zowel geschikt 
voor appartementen als voor kantoren, cafés, hotels of scholen. Ze zijn verkrijgbaar in drie 
uitvoeringen: a) als schermhuls, die over de WLAN-antenne geschoven wordt, en b) als 
dimmerzak voor routers zonder antenne of c) als box. Meer informatie vindt u op 
http://t1p.de/mefm. Indien mogelijk moet het effect van de dimmer door een meting worden 
gecontroleerd! 

 
Beperking: Als het zendvermogen van de router kan worden gereduceerd of zelfs geregeld (TPC), 
is dimmen niet nodig. Het wordt zelfs contraproductief zodra eindapparaten met TPC worden 
gebruikt: Omdat het zendsignaal van de gedimde router het eindapparaat zeer zwak bereikt, 
schakelt het eindapparaat zijn zendvermogen onnodig op. 
 

• Als u bijvoorbeeld een WLAN USB-stick op een 5 m USB-verlengkabel aansluit, kunt u de in de 
pc/laptop ingebouwde stralingsbron uitschakelen en de WLAN USB-stick op 5 m afstand 
gebruiken. Door de grotere afstand kunt u uw persoonlijke blootstelling aan straling aanzienlijk 
verminderen. 

• Een andere optie is om uw eigen femtocel aan te sluiten op uw DSL-verbinding of router, die 
fungeert als een kleine radiocel voor het UMTS-netwerk (bereik ongeveer 25 m, afhankelijk van 
het product). Dit zorgt voor een goede ontvangst van spraak en data op elke in de handel 
verkrijgbare smartphone. Femtocellen (ook bekend als kleine cellen) zijn nu beschikbaar op de 
Duitse markt en worden aangeboden door exploitanten van mobiele telefoons. "Vergeleken met 
WLAN zenden de minibasisstations beduidend minder straling uit: een WLAN zendt met ongeveer 
100 mW, een femtocel met maximaal een tiende daarvan, d.w.z. 10 mW. Tests tonen aan dat de 
radiobelasting lager is dan 10 µW/m2 op een afstand van 10 m van de cel en dat 
transmissiesnelheden van 20 MBit/s naar de smartphone nog steeds mogelijk zijn. Chip biedt 
hiervoor een introductie: http://t1p.de/ncel 
 

Voor een effectieve preventie moeten niet alleen hoge stralingsintensiteiten worden vermeden, 
maar moet het lichaam ook regelmatig langer van de straling pauzeren, in het bijzonder moet de 
slaapkamer zo stralingsvrij mogelijk worden gehouden. 
 
 

3. Bescherming door gebruik te maken van technische mogelijkheden. 
 

De blootstelling van personen aan straling moeten we tot een minimum beperken, bv. door 
muren en ramen af te schermen of door gebruik te maken van nieuwe technologieën die een 
alternatief vormen voor het huidige WLAN, zoals datatransmissie via thuisnetwerken van POF 
of LED-licht (Visible Light Communication (VLC), zie hoofdstuk 4.1). 
 

• Als u internet alleen op een vaste werkplek thuis gebruikt, verdient een kabelverbinding (LAN-
kabel) tussen modem en computer de voorkeur. Gebruik kabelaansluitingen, zelfs als het minder 
comfortabel lijkt en het opzetten/aanbieden van de bijbehorende aansluitingen meestal een 
eenmalige inspanning vergt. 

• Voor een thuisnetwerk met meerdere apparaten (pc's, printers) aangesloten, worden polymere 
optische vezels (POF) aanbevolen. Als uw elektriciteitsleidingen bijvoorbeeld in lege leidingen 
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worden gelegd, kunt u daar ook de zeer dunne POF-kabel installeren. Het kan ook onopvallend 
onder het behang worden gelegd. Gedetailleerde informatie vindt u op 'diemount.com' 
http://t1p.de/p80r en verdere technische informatie op Wikipedia http://t1p.de/60z0 Bij de bouw 
van een nieuw huis is het aan te bevelen om datakabels voor alle benodigde ruimtes samen met 
de elektrische kabels te installeren. Meer informatie in de bouw links: http://t1p.de/p0zh 

• Een minder aanbevolen alternatief voor WLAN is Powerline (PLC) - ook wel dLAN genoemd - voor 
de overdracht van gegevens van de router / modem naar het pc-werkstation  - zie Wikipedia 
http://t1p.de/t142 
De reeds in de wand aanwezige stroomkabels worden gebruikt voor de overdracht van 
datasignalen. Aan elke aansluiting kan dan met behulp van een geschikte adapter een 
kabelverbinding met de pc tot stand worden gebracht. Het lastige is dat de PLC-adapter alle 
lijnen straalt die de PLC-signalen, hoogfrequente velden naar de omgeving sturen: Een 
ingeschakeld PLC-systeem zendt bij elke datatransmissie elektromagnetische velden uit in het 
frequentiebereik van ongeveer 4-21 MHz. Deze immissies van elektromagnetische straling 
kunnen in het hele huis worden gemeten. Ondanks het lagere zendvermogen in vergelijking met 
de WLAN-zenders van de nabije omgeving is het niet eenvoudig om te concluderen dat er minder 
gezondheidseffecten zijn: De ervaring leert dat PLC-straling slaapstoornissen en andere klachten 
kan veroorzaken bij elektrogevoelige personen. 

• Er zijn veel manieren om de mobiele straling fysiek af te schermen. 
 
Let op: De volgende aanbevelingen gelden alleen als er geen mobiele, op radiotechniek gebaseerde 
eindapparatuur in de afgeschermde ruimte wordt gebruikt. Bezoekers moeten erop worden gewezen dat 
radiocommunicatie in dergelijke beschermde gebieden de gevaren voor de gezondheid verhoogt. 
 
In principe kan er in openingen niet of slechts weinig straling doordringen in metalen houders 
(met volledige coating). Daarom bestaan veel afschermingsmaterialen uit fijn geweven draad-
netten of bevatten ze metalen draden (bijvoorbeeld in stoffen zoals gordijnen en luifels, tassen, 
kleding, enz.) of sporen van metaal in de fijnste distributie, bijv. in behang, muurverven en zelfs 
in transparante folies die op ruiten en ramen kunnen worden gelijmd. Deze reflecteren groten-
deels de invallende straling. Daarnaast zijn er grafiet-houdende gipsplaten die de straling in 
verschillende mate kunnen verminderen. 
 Afschermingsmaatregelen aan gebouwen mogen echter nooit zonder een specialist en alleen op 
basis van een gefundeerd concept op basis van metingen worden uitgevoerd. 
 
Een gratis brochure van het Beierse Staatsbureau voor milieubescherming (LfU) met de titel 
"Bescherming van elektromagnetische golven in de persoonlijke omgeving", is beschikbaar als 
pdf-bestand op http://t1p.de/873j of op http://t1p.de/s5t6 
Verschillende bedrijven presenteren hun producten voor afscherming, verstrekken gedetailleerde 
informatie en verstrekken contactadressen aan gekwalificeerde deskundigen op het internetpor-
taal www.ohne-elektrosmog-wohnen.de 
 
http://t1p.de/o1g0 
 
!!!   Binnenkort is de Nederlandstalige info-folder verkrijgbaar, u aangereikt door 
de Federatie van Steinerscholen België vertaald uit het Duits. Voor crèches en ont-
haalouders zijn er dan exemplaren te verkrijgen bij vzw Saluto-Genese. 
mail ons: slutogenese@skynet.be 
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Media hebben op kinderen  
een ander effect

Voor volwassenen zijn media een toegangspoort tot de 
wereld. Ze lijken vandaag de dag onmisbaar. 
Voor kinderen is dit anders.
Hoe kleiner het kind, hoe groter de mogelijke schade. Hoe 
langer de tijd voor het scherm, hoe sterker de invloed op 
de ontwikkeling kan zijn. Hoe komt dit? 
Een pasgeborene mist jaren en decennia ervaring. 
Bij oudere mensen helpen deze ervaringen om indrukken 
een plek te geven en te verwerken. Voor de rijping en groei 
van de hersenen zijn verschillende zintuiglijke ervaringen 
nodig: zien, zwaartekracht voelen, tasten, horen, proeven, 
bewegen, ruiken, ronddraaien.

Computer, televisie, gameboy enz. doen enkel beroep op 
de ogen en de oren. 
Voor de de sensomotorische integratie, de verbinding tus-
sen beweging en waarneming, zijn alle zintuigen nodig. 
Dit is de voorwaarde voor de gezonde groei van de herse-
nen en het latere succesvol leren. Het directe contact met 
de wereld en andere mensen is daarvoor onmisbaar. Dit is 
voor de ontwikkeling belangrijker dan om het even welk 
elektronisch toestel.

Tekort aan oogcontact en  
verminderd taalgebruik
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Winter-recepten met honing: lekker verwarmend in Kerst! 
 

 
 
Knuspermüsli 
½ tas zonnebloempitten droog roosteren, tot helbruin 
6 eetlepels zonnebloemolie bijvoegen en 4 tassen havervlokken erbij roosteren 
½ ts water bijgieten en verder roeren 
Laten afkoelen 
200 gr honing bijvoegen, snuifje zout, vanille en kaneel toevoegen. 
De geroerde massa op een bakpapier op ovenschaal verdelen 
Bakken bij 180°C   (de massa regelmatig omdraaien zodat mogelijke vochtigheid kan verdampen tot de 
massa goud-bruin is. 
! Wees attent: er kan lange tijd niets gebeuren en dan gaat het plots heel snel, niet l. Verbranden! 
Nu het droogfruit toevoegen (rozijntjes, droge appeltjes, dadels, abrikozen, gedroogde bessen,…) 
 
Bewaren kan 14 dagen in een droge blikken koekendoos. 
 
In zakjes verpakt, een mooi Kerstgeschenk! 
 

* 

Perenquiche met geitenkaas en honing 
 
Bladerdeegtaart voorbakken lichtbruin 
Bodem met geitensmeerkaas besmeren en halve peertjes (zachte, frisse Williams Christ-peren geschild 
en ontkernt). 
Tussen de peertjes  stukjes geitencamenbert tussen leggen. 
Beetje zwarte peper over strooien 
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Bakken (175°C) tot de geitencamambert gesmolten is en lichtbruin is. 
Vloeibaren honing over de quiche druppelen en een beetje tymkruid. 
 
Serveren met een frisse sla. 

* 

Speltgrutten- botermelk brood ( Hildegard vonm Bingen) 
 
500 g grof gemalen spelt (grutten) 
500 g fijn speltmeel 
2 EL zout 
1 TL honing 
1 lepel droge gist 
850 ml botermelk   (of amandelmelk)    
  
Gist, honing en boter- of amandelmelk lauw-warm mengen in een tas. 
Speltgrutten en speltmeel goed met elkaar mengen en gaatje maken in het midden 
Gist/melkoplossing er in gieten en alles zachtjes roeren, en oak alle botermelk en zout toevoegen. 
Deeg 10 minuten kneden en 1 uur laten rijzen. 
Nog 10 minuten kneden en beetje meel of havervlokken bijvoegen 
Vormen tot een brood 
15 minuten laten rijzen – in broodvorm doen (vorm instrijken met beetje olie) 
Brood bakken ged. 50 minuten bij 220°C (waterkommetje in oven zetten) 
 
Smakelijk! 
 

* 
Zonnebroodjes 
 
250 gr speltmeel 
250 gr roggenmeel 
50 gr zonnebloempitten  
30 gr sesamzaad 
10 gr gist (droog) 
10 gr zout 
360 gr water (warm) 
20 gr honing (ca 1 theelepel) 
20 gr boter 
 
De melen mengen 
Honing oplossen in het warme water 
Boter, pitjes bijvoegen 
10 minuten goed kneden tot een deeg 
in vuurvaste kom in over deeg laten rijzen bij 50°C ged 20 minuten. 
 
10 minuten doorkneden 
14 tot 16 pistoleetjes vormen – versieren met de zaadjes bovenaan 
op bakpapier 20 minuten in de oven laten rijzen bij 50°C 
16 minuten bakken in voorverwarmde oven op 240° tot 260°C 
Goed opletten! Lichtb ruin bakken! 
 
Heerlijke ontbijtbrooodjes! 
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Honing-speculaas 
 

 
 
150 gr zachte boter 
110 gr stroop 
15 gr honing 
1 eetlepel melk (of rijst- of amandelmelk) 
 
300 gr gebuild meel of fijn tarwemeel  (je kan ook 100 gr vervangen door amandelmeel) 
10 gr speculaaskruiden (ruim 1 eetlepel) 
½ theelepel zuiveringszout 
beetje gember 
dadels of abrikoosjes fijn gesneden 
een houten speculaasvorm 
rijstmeel voor de vorm 
bakpapier voor ovenplaat 
 
BEREIDING 
 
Roer de stroop en honing door de zachte boter 
Voeg de melk bij 
Meng de melen, specerijen en het zuiveringszout door de botermassa 
Laat het deeg minstens 1 uur rusten op een koele plaats (niet in de ijskast). 
Bestuif de speculaasvorm met rijstmeel en druk het deeg erin – goed aandrukken en glad maken achter-
aan. 
Draai de plank omen tik de speculaasjes eruit op een taartenschep en leg ze voorzichtig op de bakplaat 
(met bakpapier) 
 
Bak de speculaasjes mooi warm bruin (randjes niet laten zwart worden) ca. 10 min bij 175°C 
 
TIP: je kan er ook dikkere speculaasbrokjes van maken. Je kan de plakjes dan nog met melk of losgeklopt 
ei bestrijken en versieren met een gepelde halve amandel. 
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Wist je datjes? 
 
Wist je dat? je nog een belangrijke petitie voor de gezondheid van de mens kan ondertekenen name-
lijk de petitie voor keuzevrijheid van Licht:  
 
https://www.change.org/p/european-commission-s-directorate-general-for-energy-keuzevrijheid-voor-
gezond-licht-2?recruiter=65172096&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink 
 
Wist je dat? het grootste geschenk dat we onze kinderen kunnen geven ons empathische bewustzijn 
is: de behoeften van het kind fijn leren aanvoelen, present zijn, zonder verwachtingen en vooroordelen: 
de vraag is alleen, hoe je dit kunt klaarspelen in een stressvolle dag? 

  

 

Beginning Well als Boek  
 
Hoe we achtzaam en empa-
thisch kunnen zijn  in onze 
relatie en verzorging tot het 
kind, dat is het thema van het 
pas verschenen boek van Be-
ginning Well.  
 
Het boek is in samenwerking 
met de Waldorfvereinigung für 
frühe Kindheit van Nordameri-
ka ontstaan en is vanaf nu ver-
krijgbaar in het Engels. 
 
Een mooi kerstgeschenk mis-
schien?  
 
amazone.com, WECAN und ab 
Februar 2019 auch Floris books 
uk.  

 

 

 

  

 
Wist je dat?  er een prachtige film (gesponsord vooral door Weleda) komt in première in Mün-
chen, Berlijn en Keulen, over het belang van de natuurlijke geboorte? www.die-sichere-
geburt.de/finanzierung.html  
 
Wist je dat? je bij leenhaagdorens@fastmail.FM   een heel mooie dubbele CD of een gegraveerde stick 
met alle jaarfeestenliederen van kleuter- en lagere school van de Rudolf Steineschool ‘De Zonnewijzer’ 
kan bestellen voor 15 €? Een aanrader! Erg mooi gezongen! 
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Wist je dat? je bij saltogenese@skynet.be het boekje en CD  ‘Gouden Liedjes & Versjes voor de Gouds-
kinderen’ nu bestellen kan voor slechts 28 €  (ipv 32 €) het zijn de laatste exemplaren. 
 
 
 
Wist je dat? je een interssante Audio over koorts kan beluisteren bij: 
https://www.gesundheit-aktiv.de/ en filmpje over koorts van prof. dr. med. David Martin   
www.warmuptofever.org          https://youtu.be/iVURD9lmteU 
 
 
Wist je dat?  de grootste overzichtsstudie over ‘WLAN-invloeden’ verschenen is? 

 
De tot nu grootste overzichtsstudie over ‘Wlan, biologische en pathologische werkingen van de stralen op 
cellen,  op onze waarnemingscapaciteit en op ons gedrag” van Isabel Wilke bevat meer dan 100 studies, 
die de schadelijkheid voor onze gezondheid van de dragersfrequentie 2,456 Hz en haar gepulste variante, 
onderbouwen. 
In de samenvatting van het overzicht lezen we o.a.: “De geldende grens en SAR-waarde beschermen niet 
voor de gezondheidsrisico’s van de WLAN-stralen. De negatieve uitwerkingen op leren, op opmerkzaam-
heid en op gedrag geven de grond om van WLAN-gebruik af te zien in alle opvoedingsinstituten voor alle 
leeftijden. Op basis van de toxische werkingen is WLAN als technologie in ziekenhuizen en voor de tele- 
geneeskunde niet geëigend. 
WLAN zal niet in slaapkamers, niet op werkplaatsen, niet in opvangruimten, ziekenkamers, aula’s, klassen 
en niet in openbaren verkeersvoertuigen gebruikt worden. 

 
Red./diagnose-Funk    uit Erziehungskunst april 20128 
www.diagnose-funk.de 
www.diagnose-funk.org/ratgeber/vorsicht-wlan! 

 
Wist je dat? Erzieuhungskunst- Frühe Kindheit, een prachtig tijdschrift is, de moei-
te om je te abonneren! 
 

 

“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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Aanbevolen literatuur 

 
NIEUW!  Te bestellen bij salutogenese@skynet.be 

 
 
NIEUW! Te bestellen bij salutogenese@skynet.be  

HERDRUK! sinds april 2018 

 

“Diepe verbondenheid en hiermee 
samenhangende zelfreflectie, hoe 
passen ze in een dagverloop van het 
kinderdagverblijf.” 
Een werkboek om tot zelfreflectie te komen 
in onze dagdagelijkse dag met de 
allerkleinsten van 0 tot 3 jaar.  
 
Teksten waarin de natuur van het kind beschre-
ven 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 onszelf durven te stellen. Een 
fijn boek om met je team aan de slag te gaan in 
kinderonthaal of in het gezin.           82 pag. 17 € 
 
Vertaald uit de Duitse reader, opgemaakt met eigen 
foto’s, bevindingen en waarnemingen uit kinderont-
haal rond onze vrije Steinerscholen.  
met warme dank aan de ‘Vereinigung der Waldorf-
kindergärten”. 
 

"Rudolf Steinerpedagogie in de eer-
ste drie levensjaren van het kind – 
een project in het spanningsveld van 
ideaal en werkelijkheid.”  
Saluto-Genese vzw, www.salutogenese.be heeft het 
besluit genomen om het werkplan heruit te geven. 
Voor diegenen die er voor willen zorgen dat het kleine 
kind van 0 tot 3 jaar, zo gezond mogelijk mag op-
groeien en dit ook buiten het gezin in kleinschalig 
gezins- onthaal of in een kleinschalige crèche vreug-
devol mogen ervaren, is dit een inspirerende, grondi-
ge pedagogische en methodische reader. 
Kwaliteitsonthaal voor het kleine kind staat of valt 
met de mogelijkheid voor ieder kind om een hechte 
en diepe relatie te kunnen aangaan met zijn vertrou-
wenspersoon, in ongedeelde aandacht en liefdevolle 
omhulling. Zo blijkt de personeelssleutel van cruciaal 
belang te zijn voor een goede hechting en opgroei en 
ontwikkeling in vertrouwen. Een gezonde opvoeding 
en verzorging van het kleine kind kan het verschil 
maken! Aan alle opvoeders willen wij veel vreugde 
toewensen bij het lezen van dit pedagogische werk-
plan!                      Vzw Saluto-Genese     97 pag. 24 €  

 

 

 

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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NIEUW! Te bestellen bij salutogenese@skynet.be 

HERDRUK! Leverbaar in oktober ‘18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“GEBAREN VAN LEVEN’ A4 formaat 
VOOR NATUURLIJKE GEBOORTEZORG, 
KRAAMVERZORGENDEN,VERPLEGERS, 
OPVOEDERS, OUDERS en voor al die-
genen die het willen lezen… 

ca 140 pag, met gekleefde rug 

Hier bestellen leverbaar in september 2018  
bij salutogenese@skynet.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 €   Freies Geisteleben  www.geistesleben.de 

 

Kinderen hebben een ongebreidelde creativiteit, als 
we deze immers niet wegnemen door ze te 
overspoelen met media-info. 

Hier lees je jarenlange ervaring van kleuterju Hanne 
Huber die het boetseren met reine bijenwas 
aanreikte in haar kindergroep. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GEBAREN VAN LEVEN 
Hoe groei- en omhullingsgebaren ons kunnen 
inspireren bij de opvoeding van het kleine kind  

voor kraamverzorgers  
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Hierbij de mailing van IASWECE met een mooie Kerstwens voor U allen! 

  

 

 

 

I feel my destiny 
My destiny finds me 

I feel my star 
My star finds me 

I feel my goals in life 
My goals in life are finding me 

My soul and the great world are one.  
Rudolf Steiner, Verse of Destiny, 1914 

 
Ich fühle mein Schicksal, 

Mein Schicksal findet mich. 
Ich fühle meinen Stern, 
Mein Stern findet mich. 
Ich fühle meine Ziele, 

Meine Ziele finden mich. 
Meine Seele und die Welt sind Eines nur. 

Rudolf Steiner, Friedenstanz, 1914 
 

Warmest light-filled greetings 
from your friends and colleagues at IASWECE! 

Herzliche, lichtvolle Grüße  
von Ihren Freunden und Kollegen bei IASWECE! 

 
Clara Aerts, Susan Howard and Philipp Reubke 
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Warme en ontwakende Kerstgroeten 
van licht en inzicht 

en 
ideeën en kracht 

voor het Nieuwe Jaar  
dat weldra geboren wil worden. 

 
Karin, 
Erna 

Cristina, 
Rik, 

Annelies 
Kerst, 22 december 2018 
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