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Wolkengebaren Sint Jan 2019

Sint Jansnacht 2019 22.30u – 23.00u
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Zonnenlicht, regelmatig, maar matig.
Till Reckert, Juli 2019 uit’Frühe Kindheit Sommer 2019’

We hebben zonlicht nodig om te leven. Planten vormen koolhydraten: ze binden uiteindelijk het hemellicht aan
de stoffelijke substantie van de aarde en maken er zo voedsel van dat ons voedt. Maar we hebben ook direct
zonlicht nodig in een dosering en kwaliteit die wordt aangepast aan de aardatmosfeer. We worden ziek als het
ons ontbreekt.
In extreme gevallen krijgt een kind rachitis als gevolg van een vitamine D-tekort. Anderzijds is het de dosis die
zonlicht tot gif kan maken: "zonnebrand", een acute zonvergiftiging. Chronische zonlichtvergiftiging verhoogt
het risico op huidkanker. Daarom moeten we een evenwicht bewaren tussen een gebrek aan zonlicht en een
teveel aan zonlicht. De huidskleur als meest oppervlakkige eigenschap is een verstandige aanpassing van de
evolutie aan de lokale lichtintensiteit om het voordeel en de schade van het zonlicht in evenwicht te brengen. In
onze mobiele levensstijl wordt dit evenwicht vaak genegeerd, wat kan leiden tot gezondheidsschade.

De interactie tussen zon, aarde en huid
De lagen van de zonne- en aardatmosfeer en de lagen van onze huid komen op een bijzondere manier met
elkaar overeen. De buitenste zonnelaag, de corona, gaat voortdurend op in de zonnewind. De vijandige straling
wordt afgebogen en geabsorbeerd door de buitenste lagen van de aarde, de magnetosfeer en de thermosfeer.
Slechts in uitzonderlijke gevallen passeren resten van het zeer kortstondige, onzichtbare ultraviolette UV-C-licht
door de atmosfeer van de aarde - bijvoorbeeld in het hooggebergte. Dit UV-C-licht wordt dan al geabsorbeerd
in de buitenste epidermis.
De diepere chromosfeer van de zon straalt een aanzienlijk deel van het UV-B licht uit. 90 tot 100 procent ervan
wordt geabsorbeerd in de atmosfeer, voornamelijk door de ozon in de stratosfeer. Het resterende UV-B licht
wordt geabsorbeerd in de basale epidermis en bereikt de buitenste levende huidcellen. Het ultraviolette, onzichtbare UV-A-licht wordt minder door de atmosfeer gefilterd en is daarom goed voor 95 tot 100 procent van
het UV-spectrum op het aardoppervlak. UV-A dringt veel dieper door in de zogenaamde dermis. De fotosfeer
van de zon komt overeen met het normaal zichtbare zonneoppervlak. Het grootste deel van dit zichtbare licht en
de opwarming, maar ook het niet meer zichtbare infrarood licht wordt van hieruit uitgestraald. Het verlicht en
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verwarmt de troposfeer waarin we leven, drijft het warmteregulerende weer aan en kan doordringen in de subcutis, waar de menselijke warmtebalans wordt geregeld door de bloedcirculatie.

Effecten van Uv-licht in de huid
De hoorncellen delen zich in de basale laag van de opperhuid en migreren dan naar buiten. Ze sterven, verhoornen en uiteindelijk schilferen ze af. De huid vormt zo een lichaamsrand die van binnenuit voortdurend wordt
vernieuwd en langzaam afsterft naar buiten toe. De cellen die de huidskleur vormen, liggen direct op de basislaag tussen de hoorncellen en "vullen " deze met donkerbruin pigment, melanine, wanneer de huid is blootgesteld aan ultraviolet zonlicht. Deze cellen slaan dit op als een beschermend schild aan de kant die naar het licht
gericht is. De van buitenaf inwerkende lichtkrachten worden zo door zwartbruin materiaal van binnenuit tegengegaan. Dit absorbeert het UV-licht zodanig dat het wordt omgezet in onschadelijke warmte.
Enerzijds is UV-B-licht de voorwaarde voor de vorming van vitamine D in de huidcellen. Aan de andere kant kan
het zonnebrand veroorzaken en specifiek het genetisch materiaal van de huidcellen beschadigen, wat kan leiden tot kanker. UV-A-licht veroorzaakt verouderingsprocessen in de bindweefselvezels en versterkt het kankerverwekkende effect van UV-B-licht door middel van immunosuppressie. Het draagt daarentegen niet bij tot de
vorming van vitamine D en is alleen minder effectief bij verbranding door de zon.
Vooral de UV-B sterkte is afhankelijk van vele lokale factoren in de atmosfeer nabij de grond.

UV-intensiteit op maaiveldniveau
Het tijdstip van de dag, het seizoen en ook de geografische breedtegraad zijn dus bepalend. Als je eigen schaduw veel langer is dan jij, kun je concluderen dat er nauwelijks nog UV-B-licht in de atmosfeer aanwezig is. Aan
de andere kant is de intensiteit het hoogst onder een wolkeloze hemel. Maar zelfs een licht wolkendek laat 80
procent van het Uv-licht door en verstrooit het. Schaduwen verminderen hun intensiteit met ongeveer 60 procent. Ongeveer elke 1000 meter boven de zeespiegel neemt de UV-intensiteit met 10-12 procent toe. Maar ook
de reflectie van licht is een beslissende factor, vooral in de zee en de bergen: 80 procent van het Uv-licht wordt
gereflecteerd door sneeuw, 25 procent door water en 15 procent door droog zand.
Zelfs onder het wateroppervlak heeft het licht nog steeds bijna de helft van zijn intensiteit. Raamglas en autoruiten daarentegen filteren UV-B-licht volledig, maar niet UV-A-licht. Kinderen die alleen binnenshuis spelen,
krijgen dus geen enkel voedzaam zonlicht.

Bescherming tegen zonnebrand en zonnebrand
Als al deze factoren samen worden genomen, wordt het duidelijk dat de lichtbescherming individueel en afhankelijk van de situatie, het tijdstip van de dag en het huidtype moet worden geregeld. Met name bij de uiterst
gevoelige huid van baby's en kinderen moet erop worden gelet dat zij altijd een kleine hoed dragen en niet in de
felle zon liggen of spelen. Als ze uitgekleed zijn, moet de huid bedekt worden met een zonnecrème met een
hoge beschermingsfactor voor de zon. Zonnebrandcrème is niet bedoeld om langer in de zon te blijven. Het
dient om de risico's van onvermijdelijke UV-blootstelling te beperken.
Zonnebrand wordt veroorzaakt door de cumulatieve UV-blootstelling van één dag. Het genetisch materiaal van
de huidcellen verdeelt zich overdag en is gevoelig voor schade overdag, terwijl 's nachts herstelprocessen actief
zijn. Het is ook belangrijk om aandacht te besteden aan hoe lang de kinderen buiten zijn. UV-straling wordt niet
direct gevoeld. Als de zonnestralen warm aanvoelen, komt dat door de bijbehorende infraroodstraling. In het
bijzonder misrekent men zich daarom in het voorjaar op heldere, maar nog verse frisse dagen en in de bergen.

Risico op huidkanker
De niet-melanistische huidkanker is van oudsher een ziekte van oude boeren of bouwvakkers, aangezien het
risico toeneemt met de levenslange blootstelling aan UV-straling.
Gevreesder is echter de zwarte huidkanker, het melanoom: 90 procent ontwikkelt zich wereldwijd bij mensen
met een zeer lichte huid of bij weinig gebruinde mensen, vooral als deze zich naar equatoriale streken begeven,
aan wier licht ze niet zijn aangepast. In Duitsland was melanoom de vijfde meest gediagnosticeerde tumor in
2010. De gemiddelde leeftijd waarop de ziekte begint is 58 jaar bij vrouwen en 66 jaar bij mannen, er zijn geen
gevallen gemeld bij kinderen en adolescenten.
De belangrijkste risicofactor is de blootstelling aan UV-straling aan de zon of solaria, in het bijzonder de intermitterende intensieve blootstelling aan UV-B: melanomen komen vaker voor bij werknemers binnenshuis die
alleen tijdens hun vakantie aan zonlicht worden blootgesteld, vooral wanneer de huid alleen in zwemkleding
wordt blootgesteld. Hieruit kan worden geconcludeerd hoe kwetsbaar kinderen zijn als ze grotendeels binnenshuis spelen en dan de hele dag onbeschermd naar de zee op vakantie gaan.

Zon, vitamine D en gezondheid
Lage vitamine D-niveaus worden geassocieerd met een groot aantal aandoeningen. Het is echter niet altijd
duidelijk of een laag vitamine D-gehalte een oorzaak is voor deze ziektetendensen die gemakkelijk kunnen
worden gecorrigeerd door tabletten, of dat het slechts een bijwerking is die verband houdt met een veelheid van
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andere aandoeningen, zoals chronische ontstekingsprocessen, en dit omdat vitamine D steeds meer wordt
geconsumeerd. Waarschijnlijk kunnen beide waar zijn.

Hoe wordt vitamine D geproduceerd?
We internaliseren de effectiviteit van zonlicht met behulp van vitamine D over vier niveaus:
1.

2.

3.
4.

huid: vorming van vitamine D3 door UV-B-licht in een fysisch-chemisch stroomevenwicht tot een
bepaalde dagelijkse bovengrens. In de UV-B lichtvrije "Vitamine D-polaire winter" (in Duitsland is 4-5
maanden donker) produceert de huid nauwelijks nog vitamine D. De mens leeft dan met zijn innerlijke
lichtvoorraad. Men kan dit aanvullen door vitamine D in te nemen met voedsel (vooral vette vis) of
door kunstmatig geproduceerde preparaten voor zuigelingen en kleine kinderen in de eerste twee
winters dagelijks 500IE. Deze fase kan worden beschouwd als die van het fysieke lichaam, deze
processen zouden ook in de reageerbuis op dezelfde manier functioneren.
lever: De lever vormt 25-Hydroxy-Vitamine D3 uit vitamine D op een ongereguleerde manier. Dit is de
opslagvorm van vitamine D3 die in het bloed gemeten kan worden, maar nog niet hormonaal actief is.
Het komt overeen met een min of meer gevulde, innerlijke "batterij" van gemetamorfoseerd zonlicht.
Dit niveau komt het meest overeen met het effect van het levenslichaam (etherisch lichaam).
nieren (en andere weefsels voor autocrien gebruik): Hier wordt vitamine D-3 op een sterk
gereguleerde manier gedifferentieerd en geactiveerd. De effectiviteit van zonlicht wordt geabsorbeerd
in de sfeer van het astrale lichaam.
succesorganen: Deze vorm van vitamine D-3 activeert op zijn beurt zijn eveneens geregelde
intracellulaire vitamine D-receptor (VDR), die 3% van de menselijke genen in de celkernen controleert,
waarbij context-afhankelijke celgroei, celdifferentiatie en -functie alsmede gecontroleerde celdood in
de zin van het hele organisme worden geïntegreerd. Deze processen zijn in nauwe wisselwerking met
verschillende invloeden op de menselijke gezondheid met betrekking tot het beendergestel, kanker,
auto-immuunziekten, allergieën, infecties, hart- en vaatziekten, het metabolisch syndroom, totale
mortaliteit. Hier werkt het zonlicht dat in de vorige stadia is gemetamorfoseerd, centraal in het
organisme in de zin van de ik-organisatie.
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Botontwikkeling tussen licht en zwaarte
In het menselijk botsysteem wordt de effectiviteit van vitamine D-gemedieerd zonlicht in het organisme het
duidelijkst: de botten ontwikkelen zich gezond door hun functionele belasting en worden zo een beeld van de
opgerichtheid van de mens.
Dit vereist een goede regeling tussen de opbouw en afbraak van vaste stoffen op de juiste plaats in het bot. Het
gemetamorfoseerde zonlicht behoudt de vorm van het bot voor de creatieve kracht van de persoon die zich
integreert in het gewicht van de mens. Tegelijkertijd is er echter ook behoefte aan dagelijkse beweging, d.w.z.
een onderzoek naar de zwaarte zelf. Want symbolisch gezien ontwikkelt het bot zich tussen licht en zwaar: Het
is een vormfunctie geworden, een organisch gevormd lichtgewicht kunstwerk waaruit men direct de statische
en dynamische bewegingen kan aflezen.
Langdurige astronauten moeten het gewicht simuleren met geavanceerde krachttrainingsapparatuur en dagelijks 1000IE vitamine D innemen om hun botten gezond te houden. Zo wordt tot in de fijnste fysiologie duidelijk
hoe de mens een wezen is dat actief en in balans tussen hemel en aarde moet leven om gezond te zijn.
Opmerking: Wereldwijd, dagelijks geactualiseerde UV-meetwaarden met omzetting in een UV-index in kleurgecodeerde grafieken voor bewolkt weer en een heldere hemel kunnen hier worden verkregen:
http://kunden.dwd.de/uvi/

Over de auteur: Dr. Till Reckert is kinderarts en jeugdarts in een gezamenlijke praktijk in Reutlingen. Kleuterschool en schoolarts van de vrijeschool aan de Alb in Engstingen.
Literatuur: G. Soldner: Hoe leven we met de zon? "The Staff of Mercury" 64, 544-558, 2011 | Deutscher Wetterdienst - Klima und Umwelt - Medizin Metereologie. De Global Solar UV-index en de gezondheidseffecten van
UV-blootstelling, 2010 | Federal Office for Radiation Protection. UV-index, 2013 | Global Solar UV Index: Een
praktische gids, WHO 2002 | Internationale Commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming. Richtsnoeren voor grenswaarden voor blootstelling aan ultraviolette straling met golflengten tussen 180 nm en 400 nm
(incoherente optische straling). Health Phys 87, 171-186, 2004 C. Garbe: Risicofactoren voor de ontwikkeling van
kwaadaardige melanomen en de identificatie van risicopersonen in Duitstalige landen. "Dermatoloog" 46, 309314, 1995 T. Reckert: Zonlicht, vitamine D, incarnatie. "The Staff of Mercury" 62, 577-593, 2009...
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Een mooie zomertijd, met genieten van het zonlicht, regelmatig maar… matig!
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Kalender
Cursussen vzw Saluto-Genese 2019 -2020
Uitwisselingsdagen: “MET KINDEREN ACHTZAAM SAMENLEVEN.”
Wanneer? Deze bijeenkomsten gaan door op zaterdagvoormiddag telkens van 09.15u tot 13.00u
Waar?
Telkens op één van de adressen waar Kinderdagonthaal is. (Kessel-Lo, Gent, Turnhout,
Antwerpen…) We beginnen met een euritmische en/of muzikale opmaat en sluiten af met een
bezinnend ogenblik en verhaal.
Voor wie? Voor alle onthaalouders en crècheleid(st)ers en ouders die willen opvoeden vanuit antroposofische
inzichten.
19 oktober 2019:

IN JOUW TROUW ONTWIKKEL IK VERTROUWEN VOOR EEN NIEUWE STAP.
Grensbelevingen, overgangen, drempelervaringen in de vroege kindertijd. Onze gebaren,
onze nabijheid, onze geborgenheid, onze grenzen trekken.
Aanvang: muzikale opmaat, afsluiting: verhaal.
30 november 2019: IN JOUW LIEFDE EN VRIJ ZIJN, WORD IK MOEDIG EN ZELFSTANDIG
Hoe kunnen we de ontwikkeling van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en moed in de
vroege kindertijd ondersteunen? (hierbij de omgang met angst, pijn, verdriet, ziek zijn,
afscheid nemen, onzekerheid, verlatenheid, boosheid, koppigheid,…bespreken)
Aanvang: euritmie met Erna Kint, afsluiting: verhaal.
22 februari 2020: IN JOUW LIEFDEVOLLE OGEN VOEL IK ME GOED. De kracht van de liefde in mijn ziel.
Relatierijke verzorging (verzorgingstafel, potjesogenblik, kwaaltjes, vermoeidheid) een kans
geven (a.d.h.v. onze filmpjes en nabespreking). Ook luisterende aandacht voor vragen en
meningen van ouders. Het goede gesprek.
Aanvang: euritmie met Erna Kint, afsluiting: verhaal.
21 maart 2O20:
IN FRISSE LUCHT ADEMT OOK MIJN ZIEL
Buiten spelen, buiten leven, werken, wandelen, dromen, hoe kunnen we dit dagelijks
verwezenlijken en verintensiveren?
Aanvang: euritmie met Erna Kint, afsluiting: verhaal.
We gebruiken hierbij ons werkboek : “Diepe verbondenheid en hiermee samenhangende zelfreflectie, hoe passen ze
in het dagverloop van het kinderdagverblijf.” Vragen die we ons bij alle bijeenkomsten zullen stellen: Hoe kunnen we
de ouders helpen in het zelfstandig bemeesteren van een moeilijke situatie met het kind? Het goede gesprek. Luisterend oor naar de vragen en/of meningen van ouders. Hoe richten we het praktisch zo in dat de kleine kinderen
meer kunnen buiten spelen, natuurervaringen mogen beleven, beter tot spelen komen, beter slapen… Hoe verbeteren we de kwaliteit van het kinderonthaal?
De nieuwe flyer met alle gedetailleerde info volgt nog. Inschrijven vanaf 1 september 2019.
Annelies, Rik, Karin, Erna

Cursussen lerarenopleiding
Ook onthaalouders en crèchebegeleiders kunnen deelnemen.
Neem een kijkje naar het programma: o.a. Kennismaking met Steinerpedagogie/ Teken in peuter- en kleuterleeftijd
/ Houtsnijden in de kleuterklas/ Menskunde Zomercursus van 4 tot 18 augustus 2019 in Avioth (Franse Ardennen)….
03/213 23 33
info@steinerscholen.be
www.steinerscholen.be
https://www.steinerscholen.be/vorming/
http://steinerscholen-pbd.be/leraren-liefhebbers-overzicht/
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ZOMERKAMPJES te Kampenhout
Drie heel bijzondere zomerkampjes voor kinderen van 5 tot 9 jaar te Kampenhout, bij “Vrouwtje Weltevree”. Wat
gaan we doen?: fijn samen handwerkjes maken, elkaar helpen & elkaar inspireren… met Valentine Smit
Inschrijven: valentine.smit@hotmail.com

Zomerkampje bij Vrouwtje Weltevree
Voor kindjes van 5 tot 9 jaar

Wanneer:
kampje 1: van 1 juli -> 5 juli

2019

kampje 2: van 29 juli -> 2 augustus

2019

KOM JIJ OOK?

kampje 3: van 26 aug. -> 30 augustus

Even zonder druk
Even gewoon gezellig met anderen

Steeds van 9 uur tot en met 16 uur

2019

(Neem gerust contact met me op als er opvang voor of na nodig blijkt te zijn)

Fijn samen handwerkjes maken, elkaar helpen en
inspireren

Vilten, kleien, schilderen, …

Hoeveel:
25euro

per dag of voor de reeks 100 euro

(er mag ook gekozen worden voor losse dagen)

Af en toe een pauze; onze ogen even in de verte
doen afdwalen, een wandeling door het bos, een
massage met een zelf gemaakte olie om helemaal
te rust te komen…

Samen gezellig en gezonde maar oozo
heerlijke gebakjes maken…

Waar:
Hubert Tobbackstraat 60
1910 Kampenhout

Wie: Valentine Smit
(mama van Leila uit de tweede klas)

Inschrijven: valentine.smit@hotmail.com
Ik nodig jullie kindjes uit bij mij thuis om dit
allemaal te beleven

onder mijn warme begeleiding

Welkom!
Valentine …
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INTERNATIONAAL CONGRES:

CONGRES: WIR – VON ANFANG AN’ 25 – 26 OKTOBER 2019 STUTTGART
https://wir-von-anfang-an.de/
ZWANGERSCHAP & GEBOORTE als basis voor gezondheid.
Op 25 en 26 oktober vindt er een congres plaats te Stuttgart in het Stadhuis (Rathaus) dat ouders, kinderartsen,
vroedvrouwen, gynaecologen samenbrengt in gesprek en discussie rond zwangerschap en geboorte als basis voor
gezondheid. Een forum over oudercompetentie zal er geleid worden door Dr. Georg Soldner en Lydia Abdallah (Motherhood) die ook initiatiefnemers zijn van het congres.
Ook ouders zijn dus uitgenodigd om samen met artsen, gynaecologen en vroedvrouwen in gesprek te komen over
wat er zich kan veranderen in de toekomst.
– over samen zoeken naar nieuwe oplossingen waarbij zwangeren weer terug meer vertrouwen kunnen winnen en
er zich weer meer respect in beide richtingen kan ontwikkelen voor de geboorte van de baby. In Duitsland is er een
toename van vroeggeboorten, nu bijna 10%, (in 1984 was dit 6%). Ook liggen de keizersnede-geboorten nu in een
waardengetal van 30%. Dit willen we beperken. We willen voor de nieuwgeborenen en hun familie een betere,
angstvrije start mogelijk maken. Het congres werd gedurende 4 jaar voorbereid. Iedereen zal er aan het woord
komen.
Het congres wil oplossingen bieden voor de dringende problemen die er zijn in de geboortehulp:
•
Een versterking van de natuurlijke geboorte
•
Nieuwe concepten die komen uit de verzorging van vroeggeborenen
•
Ideeën voor deugddoende netwerken voor families
•
Sterken van de oudercompetentie
•
Wetenschappelijk werken hierrond.
Oudercompetentie
“Wetenschappelijk wordt het ontstaan van leven gedetailleerd verklaard. Dit begrijpen is echter niet voldoende om
haar innerlijke betekenis te vatten. Er is een diepere kijk nodig op zwangerschap, geboorte en op kinderen, want
stress en angst ontstaan als er geen begrijpen wordt ontwikkeld voor dit grote mysterie. Er bestaan heel vele initiatieven die een omgeving van vertrouwen en van warmte aanbieden voor de ouders en voor de jonge boreling.”
Franka Henn
“Ik ervaar vele ouders als zeer geëngageerd om alles goed te doen, zelfs wanneer ze niet beiden samen leven, beiden werken en/of beiden uit een verschillende cultuur komen. Wat ouders allemaal moeten klaarspelen is sterk
toegenomen, ook hun ambitie is toegenomen, maar anderzijds staan vele ouders onder druk op het werk. Wat ouders sterker maakt is, als we naar hen willen luisteren en hen de toegang en het contact met de ongeborene of
boreling meer tastbaar maken. Het sterkt ouders als ze samenwerking ervaren met de vroedvrouw, de vrouwenen/of kinderarts, wat echter nog zeer in de beginfase is. Wat willen de ouders? En daarop dan hulp bij besluitvaardigheid en zekerheid geven zonder hen in het nauw te drijven en zonder constant met angst te opereren. Ouders
willen en mogen vandaag veel mee beslissen. Vele goede gesprekken van in het begin zijn een goed geïnvesteerde
tijd en helpen ouders om moeilijke situaties zelfstandig meester te blijven.”
Franka Henn
Iedereen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit opbouwende congres!
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INTERNATIONALE TAGUNG “DIE WÜRDE DES KINDES.”

10 - 13 JUNI 2020! GOETHEANUM “ICH FÜHLE MICH IN DEINE AUGEN GUT.”
schrijf deze datum alvast in je agenda!
www.antromedics.org

Welcome! Willkommen! Bienvenue!
The 10th "Soul of Europe"- Conference:
23 - 25 august 2019 / Residence Palace Brussels (B)
Wetstraat 155, 1040 Brussels (B)

SOULE OF EUROPE-CONGRES 23-25 AUG BRUSSELS (B)
http://soulofeurope2019.eu/

http://soulofeurope2019.eu/#schedule

mail@soulofeurope2019.eu

FACING EUROPE’S CHALLENGES: BALANCING DIVERSITY, SOLIDARITY AND UNITY
Conferentie in Engels, Duits, Frans met simultaanvertaling
sprekers: o.a. Susan van Kempen, Christine Gruwez, Andrej Ziltsov, Christiane Haid, Gerald Häfner, Mario Damen,
Stephan Kirste, Jaap Sijmons, Simone Cuomo, Paul Mackay, Luc Vandecasteele, Alexander Gerber, Michaëla Glöckler
Je registreren via eventbrite.nl
https://www.eventbrite.nl/e/soul-of-europe-2019-brussels-registration-53722966840?utmmedium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utmterm=listing

https://www.individuelle-impfentscheidung.de/petition
Beste ELIANT vrienden,
Van onze alliantiepartner "Gesundheit Aktiv e.V." kregen we de verwijzing naar een petitie, die de "Ärzte für
individuelle Impfentscheidung e.V." (artsen voor individuele inentingsbeslissingen) georganiseerd hebben in
Duitsland . Wij vinden het belangrijk, omdat het hier niet gaat om het tegengaan van vaccinatie, maar om
gedifferentieerde informatie en het behoud van keuzemogelijkheden binnen onze basiswet. Uitgebreide informatie
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vindt u hier. In de plaats van een wettelijk verplichte vaccinatie, moet de voorlichting van burgers over de voor- en
nadelen van vaccinatie voorrang krijgen, evenals de individuele beslissing over wanneer het beste moment is voor
elk individueel kind. Vanuit de visie van ELIANT vinden wij de door de STIKO aanbevolen vaccinaties in Duitsland
zinvol - maar wij willen ons voor de individuele vaccinatiebeslissingsmogelijkheid blijven inzetten. Daarom willen wij
u graag informeren over deze Petition
Met warme voorjaarsgroeten Voor het ELIANT team Michaela Glöckler....

Alliantie Eliant schreef nog net voor deze zomervakantie dit hoopgevende bericht:
ELIANT BERICHT 27 juni 2019
Beste ELIANT vrienden,
De Europese verkiezingen hebben aangetoond dat de bereidheid van de Europese bevolking om een actieve rol te
spelen bij de vormgeving van Europa steeds groter wordt. Twee constructieve perspectieven zijn onmiskenbaar:
•
•

de toenemende bezorgdheid over het welzijn van de planeet aarde....
het besef dat het maatschappelijk middenveld een beslissende verantwoordelijkheid
draagt bij de aanpak van de grote mondiale problemen.
In de "Agenda 2030" van de Verenigde Naties werden 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) vastgesteld om de menselijke waardigheid, de bescherming van de planeet, vrede en welvaart voor iedereen te waarborgen en wereldwijde partnerschappen te bevorderen.
De Wetenschappelijke Adviesraad van de Duitse Bondsregering heeft hierover een commentaar geschreven dat de
moeite van het lezen waard is. Niet alleen merkt zij op dat digitalisering nauwelijks voorkomt in Agenda 2030, maar
dat zij wel een grote invloed heeft op de uitvoering ervan. Hij spoort ons ook aan om verder te denken dan 2030
met het oog op de verstrekkende en langetermijneffecten van de nieuwe technologieën op ons allemaal, op ons
privé-leven en op de economische en politieke gevolgen die daarmee gepaard gaan.
ELIANT deelt deze mening. We hebben behoefte aan culturele veranderingen op de lange termijn, met inbegrip van
veranderingen in gewoonten en levensstijlen. Deze kunnen zich met korte regeringsperiodes nauwelijks met politieke middelen veroorloven. Wat hier nodig is, is de steun van het maatschappelijk middenveld, waar ELIANT ook voor
staat.
Wie hier meer wil weten, is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de internationale conferentie in Brussel,
die van 23 tot 25 augustus in het Résidence Palace zal plaatsvinden met als thema: Soul of Europe - Facing Europe's challenges: Balancing diversity, solidarity and unity.
En nog een ander goed nieuws: onze petitie komt in een stroomversnelling. Steeds meer mensen begrijpen waarom
een burgerbeweging nodig is voor een humane opleiding. Technologie moet ten dienste staan van mensen - en niet
andersom. Hoe belangrijk digitalisering ook is, ze mag niet ten koste gaan van een gezonde ontwikkeling in de
kindertijd en de adolescentie.
Wij willen onze oprechte dank uitspreken voor elke ondersteunende handtekening en voor het afdrukken en tonen
van de handtekeningenlijsten van onze petitie.
EN WIJ DANKEN ELIANT HIERVOOR DAT ZIJ DIT ALLEMAAL INRICHTTEN! Vzw Saluto-Genese
Allianz ELIANT | Rue du Trône 194 | 1050 Brüssel | Belgien | info@eliant.eu

www.eliant.eu
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Julikinder
Wir Kinder im Juli geboren
Lieben den Duft des weißen Jasmin,
Wir wandern an blühenden Gärten hin,
Still und in schwere Träume verloren.
Unser Bruder ist der scharlachene Mohn,
Der brennt in flackernden roten Schauern
Im Ährenfeld und auf den heißen Mauern,
Dann treibt seine Blätter der Wind davon.
Wie eine Julinacht will unser Leben
Traumbeladen seinen Reigen vollenden,
Träumen und heißen Erntefesten ergebe
Kränze von Ähren und rotem Mohn in den Händen.
Herman Hesse, Mei 1904

Herman Hesse met zijn zoontje in de tuin, 1908

schilderwerk 21 sept ‘26
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Laat ons onze kinderen de werkelijkheid geven, de werkelijke horizon beleven, de reële einder in zijn verten en
breedten beleven. Laat ons onze kinderen voor écht nemen, hen niet beetnemen, afhankelijk maken of ontgoochelen als ze merken hoe onvrij ze zijn. Bij kinderen gaat het hebben van een brede einder gepaard met diepe eerbied
voor ieder klein wonder! Laat ons mee met een kind verwonderd zijn over iedere kleine, grote werkelijkheid.
Eerst reëel, dan analoog, (overeenkomstig, overeenstemmend), dan pas digitaal.

17

Er zijn zo van die dagen…
Er zijn zo van die dagen
dat wolken levend baren
schapen sprekend blaren
Dat het licht worde moe
en wolkenkudden
dekken liefdevol gebarend
de zonne
toe.
Er zijn zo van die dagen
dat hemelen scherp breken
wolken ritmisch spreken
Dat duisternis ontwake
en hemelgewelven
versproeien hun laatste
gloedgouden regenbaken.
Er zijn zo van die dagen
dat indigoblauwen wegen
wateren zwevend zweten
Dat de geweldklepel zwaar luidt
en watervormen
zingen vocaal boetserend
hun rechtsoordeel
uit.
Er zijn zo van die dagen
van zegening
en lof en rede
van diepe ontroering
en vrede,
van heilige eerbied
en bede.
A.S. vrijdag, 14 juni 2019

Samen met kinderen naar de wolken kijken…..
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Er zijn zo van die dagen

dat wolken levend baren
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schapen sprekend blaren

dat het licht worde moe
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wolkenkudden dekken liefdevol gebarend de zonne toe.
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Er zijn zo van die dagen dat hemelen scherp breken, wolken ritmisch spreken
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dat duisternis ontwake
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en hemelgewelven versproeien hun laatste gloedgouden regenbaken.
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Er zijn zo van die dagen van zegening en lof en rede
van diepe ontroering en vrede,
van heilige eerbied en bede.

Foto’s Holsbeek, Sint-Jansavond 2019
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Een spirituele begeleiding van het kind aan de hand van
de 4 basiszintuigen.
Uit de inleiding van het boek van Hennig Köhler:
“ Over angstige, treurige en onrustige kinderen.” Samenvatting A. Sysmans

Algemeen
Hennig Köhler, heilpedagoog en opvoedkundig raadgever, hield vele mondelinge voordrachten in de jaren 1991-’92,
over kinderen met een opvallend gedrag zoals: zeer sterk droevige kinderen die zich uitgesloten voelen, angstige
kinderen die zich verlaten voelen, zenuwachtige en onrustige kinderen die zich zwak en ongezond voelen. Hij bracht
dit i.v.m. het niet kunnen uitrijpen van bepaalde zintuigen.
Vanuit een levendig, liefdevol denken en tevens wetenschappelijk onderbouwd, met een geschoolde waarneming
beschrijft hij deze kinderen en hun therapie. Het boek is tegelijkertijd beschouwelijk en zéér praktisch.
Een spirituele begeleiding van het kind – onze eigen innerlijke houding.
Dit betekent: begeleiden van het kind in liefde en uit inzicht (vanuit een behoefte aan studie van de mens).
Je hebt niet het juiste inzicht en je zegt: ‘Ik zal er eens over slapen’. Hier gebeurt méér dan gewoon maar slapen.
Rudolf Steiner beschrijft ons hoe we, door in de dag:
- een juist intellectueel dagbewustzijn aan te werven
- wakker en scherp waar te nemen
- zelfkritisch waar te nemen ( je eigen subjectieve mening terugnemen)
- vorsend samenhangen trachten te ontsluiten
- wakker besluiten te trekken,
we doorheen de nacht geholpen worden vanuit de geestelijke wereld. We verwerven de morele fantasie, wat
betekent dat we bruikbare ideeën ontvangen uit de nacht, impulsen merken in onszelf en we invallen en
aanwijzingen krijgen die ons helpen om juist te handelen de volgende dag.

Stel je, elke avond, het kind voor in een beeld gedurende 5 minuten:
vb: dit druk, schreeuwerige, bokkige, wilde kind zie ik ook als een angstig vogeltje.
De volgende dag krijg je een soort ‘fingerspitsengefühl’ voor de begeleiding van dit kindje. Je toon, je stem en je
gebaren veranderen zich. Je wordt zachter, melodieuzer, rustiger en je geeft het kind méér veiligheid.
Doordat je het probleem meditatief in je ziel hebt bewogen, en dan deze levendige beelden en vragen opdraagt aan
de wezens en de krachten van de nacht, niet voor jezelf maar omwille van het welzijn van het kind, merk je dat je
nieuwe ideeën krijgt de volgende dag.
Als we géén egoïstische vraag stellen, maar het juiste beeld van het kind voorstellen, dan roepen we een diep in ons
wortelende wijsheid op tot hulp!
Wel moet je eerst goed pedagogie studeren, dat je de mensenkundige achtergronden van de ontwikkelingscrisis van
een kind kent. Daarbij ligt ook diep in onszelf de wens om inzicht te krijgen in dit bepaald kind.
Pas als we een hele vóórarbeid hebben gepresteerd, zal de ‘slaap’ voor ons wat bereiden.
Je kan met het engelwezen van het kind in contact komen! Door dit geestelijke, meditatieve verkeer voor te
bereiden, ontmoeten we dit kind in de nacht als geestwezen. De engel is een waarheidsbeeld, géén fantasterij. Voor
de ontwikkeling van onze bewustzijnsziel heeft de mens deze waarheidsbeelden moeten afleggen, maar hierdoor
hebben we ook een heel stuk levensmoed verworven.
Hennig Köhler getuigt ervan dat het aannemen van het bestaan van de engel van ieder kind, zeer nuttig is en we
ons er ook zeer goed mee verbinden kunnen.
De wijsheid van de slaap is een sociale wijsheid.
Ze leert ons onze liefdegevoelens in ‘daden’ om te zetten. Het is het hogere ‘ik’, het ‘Geestzelf’ van het kind dat ons
in de nacht de goede raad geeft.
Iedere mens wordt door een ‘boven hem staand’, ‘een levenslot voerend’ wezen begeleidt. Deze tilt hem in zijn
persoonlijkheid op. Engelen zijn onzichtbaar en slechts denkend beleefbaar! Een engel dringt zich niet op maar
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moet actief door de mens gezocht worden. Onze gedachten zijn niet vrij maar in ‘ons denken’ zijn we vrij. Het is dan
geen onderbewustzijn, maar een Engel als we een goede inval waarnemen bij onszelf. (Het onderbewuste zijn abstracte psychodynamische verworvenheden die zich in het evenzo abstracte, onbewuste en automatische afspelenbewust geestelijk contact berust op meditatieve inzet)
Dus beeldende vragen stellen aan de engel van het kind, kan waargenomen worden door de geestelijke begeleider
van het kind.
vb.: dit kind is als een steeds opfladderende vlinder die ik graag bij zijn bloem zou willen brengen. Als je oefent om
beeldende vragen te stellen, dan ontwikkel je bij jezelf tegelijkertijd de juiste organen om de engelboodschap ook te
kunnen opnemen.
Dr. Michaëla Glöckler schrijft hierover: “Iedere voorbede waarin men niet egoïstische vragen stelt, maar zulke vragen
die het kind zullen helpen om zijn doel te leren stellen, gelijk met zijn levenslot, is een roep die de engel van het kind
opneemt.”

Rudolf Steiner spreekt hierbij over de vraag die de bruggenwachter ons stelt.
De bruggenwachter staat tussen jou en het kind dat jij waarneemt. Hij wil duidelijkheid en altruïsme van jou.
Als we een kind uit onze groep ‘liefdevol en wakker’ waarnemen, één minuut per dag, mét aandacht voor al het
kleine, mét Liefde, zonder eigen oordelen, wensen, verwachtingen en voorstellingen hierbij te hebben, maar deze
terugnemen, zonder ergernis, maar gewoon constateren, met interesse voor alles, met ‘zachtheid en begrip voor de
zwakten en onkundigheden van dit kind’, met ‘verwonderde opmerkzaamheid’ naar het verschijningsbeeld van het
kind in het hier en nu, dan hoort de geestelijke wereld onze vraag en nood.
De ‘bruggenwachter’ vraagt ons dan:
Vraag 1: “ Heb je een duidelijk, klaar en doordacht probleem meegebracht, dat zich niet om eigen nut en voordeel
beweegt, maar om het willen van het kind zélf?”
Vraag 2: “ Draag je in jezelf een duidelijk beeld van het kind?”
Dan komt er een punt waarop je zegt: “ Waarmee heeft dit kind een ‘lijden’?”
Vb.: het kind is heel frank:
- het komt in die dagen met zijn lichaam niet goed terecht.
-

het kind beleeft zich als ingesnoerd in het eigen lichaam.
het kind vindt voedsel heel belangrijk, echter zoet en dierlijke eiwitten lijken schadelijk voor hem.
Dit kind moét zich frank gedragen alhoewel het eigenlijk lief wil zijn, daar zijn eigen lichaam hem steeds
tot vijand wordt.
In samenwerking met de engel van het kind begin je de nood van het kind te verstaan, al is het nog maar één
puntje van de sluier.

Samenvattend:
ü
ü
ü

een klare vraag
een duidelijk beeld ( vanuit eigen menskundig denken, in exactheid met aandacht voor het kind)
iedere avond je waarneming en wat je hierbij hebt gedacht doorgeven.

Dan komt er vrijheid, zekerheid, zelfvertrouwen en rust in je werk dat zich ook overdraagt op het kind.
Je kan het beeld krijgen van een kind waarbij de ziel té groot is voor het lichaam!
Of: het lichaam is té koud voor de ziel!
Dan stel je jezelf best eerst vragen rond voeding, lichaamsverzorging en kleding. Je merkt ook dat de huid té star is,
té ondoorgrondelijk. De huid is niet ademend of elastisch.
Beeld 1: té grote ziel voor een té koud lichaam ( warmtezintuig, levenszintuig,...)
Beeld 2: een ondoorlaatbare lichaamsgrens ( tastzintuig is ondervraagd...)
Beeld 3: voortdurend koude handen en voeten (levenszintuig, bewegingszintuig,..)
Slechts in warmte en ademende beweeglijkheid kan de ziel in het lichaam incarneren.
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Als het kindje koud is, moet het zichzelf opwarmen en verliest het al deze levenskracht om nog iets anders te
kunnen doen dan zichzelf tot opwarming te brengen. Onze ziel ontwikkelt zich slechts in warmte.
Kleine kinderen kunnen zich eigenlijk nog niet zelf opwarmen zonder hierdoor ongezond te worden.
Als het fysieke lichaam té sterk is overgeleverd aan koude, dan wordt het zielsmatige in zijn uitbreidingsdrang niet
alleen ingeperkt maar ook onderdrukt! Een kind waarbij het zielsmatige wordt onderdrukt is in NOOD!
Tussen het vierde en vijfde levensjaar, alsook in het achtste à negende levensjaar (voor de Rubicon) wil de ziel van
het kind met een grote dynamiek naar buiten komen. Deze kinderen moeten we daarom nog heel warm aankleden,
net als het kleine kind! Heel warm aankleden blijft echter een symptomatische aanpak. De échte reden van een té
koud lichaam is dat men het kind véél te vroeg in het koude, intellectuele proces van de verstandskrachten trekt!
Kinderen die té vroeg in het intellectuele denkproces worden getrokken, hebben een ‘koud’ lichaam. Ze voelen dit als
een ‘nood’ waarbij een koudezone wordt ervaren tussen henzelf en de wereld.
Door het kind vroeg in de ontwaking van het verstand te brengen, wordt de gehele sfeer van de emoties, de
gemoedsbewegingen, van het eigenlijke zielsmatige, teruggedrongen. De warmtewerkzaamheid wordt vanuit de
emotionele sfeer naar het hoofd gestuwd, naar de zintuigorganen omdat men verstandelijke klaarheid, geordend
denken van het kleine kind verlangt. Het kind moet een koele afstand bewaren tot zichzelf en de wereld. Wil het die
koele afstand toch overspringen om zijn ziel in beweging te brengen, dan moet het steeds zelf deze ‘koudezone’
overwinnen. Dat vraagt veel gezondheidskrachten.
Bij het kleine kind tussen 0 en 7 jaar gaat alles wat zich in het zielegeestesgebied afspeelt dadelijk lichamelijke
functionele gevolgen hebben in de organen en hun functies: koude, verkrampingen, onrust,...
Het is vreselijk schadelijk om bij het kleine kind zielewarmte te onderdrukken, daarom:

Warme kleedjes + verwarmende dingen doen voor de ziel!
Je kan bij de kleine baby al warmte uitlokken tot in de huid, tot in de vingertjes!
Door liefdevol lichaamscontact alvorens het kind verbaal aan te spreken
– het belang van zachte gebaren!
- creatief, scheppend en kunstzinnig te werken!
- veel te zingen en ritmische, klankrijke spelletjes te doen!
- fantasievol met het kind om te gaan in juiste en waarachtige beelden!
- iedere avond beschouwen wat je zelf hebt waargenomen en hierbij zelf hebt gedacht. Je wordt hierdoor
onafhankelijk van experts en krijgt zelf meer zelfvertrouwen, meer rust en zekerheid, wat men dan ook weer op
het kind overdraagt.

Welke begeleiding voert tot moraliteit?
Het is mogelijk om het kind zó te begeleiden dat het de eigen ‘ idealistische motivatie’ in zijn spel, taal en handelingen vindt. Het is de ‘idealistische motivatie in onszelf’ die onze disharmonie die er tussen ons individueel streven en
onze sociale verantwoordelijkheid heerst, in evenwicht brengt.
Ieder kind kan in zijn persoonlijkheidsontwikkeling zó begeleid worden dat deze impuls van de idealistische
motivatie in hem geboren wordt.
We kunnen van de hypothese vertrekken dat als een kind ‘zelfloos’ begint te helpen, leert zorgen voor, leert
medelijden voelen, naastenliefde leert, dat dit dan niet de vrucht van een autoritaire moraal ( zoals de
psychoanalyse zegt) moet zijn, maar van zijn ‘Engel’.
De grote vraag bij de begeleiding tot moraliteit is:
“ Het kind leert natuurlijk de sociale deugden kennen via de volwassene die ze voorleeft, maar hoe ontwikkelt hij
SYMPATHIE TOT zulke deugden?”
Een ‘moraliserende opvoeding’ is een opvoeding waarin het kind alles doet om lof te krijgen, een beloning te krijgen,
om niet gestraft te worden, uit angst. Deze ‘afgedwongen’ moraliteit leidt tot leegte en opportunisme. Deze
afgedwongen moraliteit staat de autonome ideaalvorming en moraliteit in de weg!
Moraliserende opvoeding is een tegenspraak op zich, daar het kind immers pas kan ontwikkelen als het zélf en
alleen, autonoom en authentiek moreel kan worden.
Er bestaan nog vele negatieve opvoedingssystemen waarin het kind wordt aangeleerd dat het van iets moet afzien
omdat dit hem voordelen kan opleveren. De zelfloosheid (als mogelijke vrije ontwikkeling) wordt hierdoor in een
beklemmend daglicht gezet.
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Ook worden kinderen zo opgevoed dat als ze delen, lief zijn, iets wegschenken, enz... ze dan een beloning krijgen of
als ze zich sociaal gedragen punten en hoge scoren krijgen. Dit is een ‘on-goede’ logica en doet bij het kind morele
prestatiedruk ontstaan. Er komt faalangst en we geven hiermee de aanzet om een diplomatische, berekende
sluwheid, die in zijn kern hoogst on-sociaal is, te gaan ontwikkelen!
Ook een moraal prediken spreekt de mens niet aan in zijn vrijheid.
Beter is het de moraal ‘voor te leven’!
Doordat het kind jou in je morele handelen kan nabootsen, ontwikkelt het nabootsende sympathie voor sociale
deugden op zich. De sociale deugden worden niet opgeëist en afgedwongen maar vóórgeleefd! Het levendige
voorbeeld werkt, zonder ergens enige vorm van eigen voordeel!
In het kind is een vreugdevolle, spontane nabootsingsdrang aanwezig. Het is zijn ‘Engel’ die zich openbaart in het
nabootsingbereid zijn. De affiniteit tot het ‘Goede’ wordt nu ontwikkeld door dit vertrouwen van het goede
voorbeeld.
Het is niet door ‘opvoeding’ dat deze geneigdheid om het goede te willen nabootsen wordt opgeroepen, maar door
de eigen innerlijke houding van ‘sympathie voor het goede’ bootst het kind graag het ‘goede’ na!
Als we aan een klein kind een legende van bijvoorbeeld de goede Sint Nicolaas vertellen, glanzen de ogen van het
kind op. Kinderen van de lagere school zijn trots op goede daden van hun ouders. Op gemeenheden reageren
kinderen met verwarring en wantrouwen. Bij kinderen die echter met moraalpreken zijn belast, schuiven deze
heiligenlegenden af en hebben ze nog maar weinig lichtgevend effect.

Het waarnemingsproces als wereldscheppend proces.
Het is de engel van het kind die zich openbaart in de nabootsingbereidheid en in de kracht en overgave die het ons
toont bij het doen van het goede. Het kind is daarom niet altijd goed, maar het heeft de overgave om het goede te
doen én het wil ons ‘tonen’ dat het deze heeft. Een positieve instelling tegenover de inzet en kracht van het kleine
kind brengt het bij zijn eigen, authentieke moraliteitszintuig.
De affiniteit tot het goede kan dan groeien.
Nu is het zo dat de Engel van het kind in een verbond met de ouders, de voorwaarden voorbereidt om op deze
‘affiniteit tot het goede’ te kunnen ontwikkelen.
We zullen zien dat deze vóórarbeid absoluut geen enkel belerend karakter heeft (zeker niet in de eerste 12 jaar).
Integendeel! Ze laat bij het kind de waarnemingsorganen en de uitdrukkingsorganen zich zo gezond mogelijk
ontwikkelen. De zintuigorganen (waarnemingsorganen) dienen als ‘vaten’ waarin de uiterlijke wereld een reactie
ondergaat, nl. wat we waargenomen hebben gaan we ‘verteren’ (omzetten) en wordt totaal afgebroken of gedood
om dan weer opnieuw te worden herschapen in een ‘willende’ creativiteit.
Vb. We zien een rozenstruik, verinnerlijken het beeld, doden het beeld, voelen geluk, herscheppen het beeld,…
Zo we niet alles wat we gezien, gehoord, gevoeld,… hebben eerst vernietigen, dan zouden we dit alles vergeten.
Maar doordat we het vergeten-verteren, onthouden we het.
Als het kleine kind dus kan nabootsen is dat omdat het kan verteren!
Het kind kan het beeld dat hij waarnam, teniet maken en weer opnieuw scheppen en vanuit een eigen willen
terugproduceren.
NABOOTSEN is dus géén automatisch ‘gewoon maar imiteren’ en afspiegelen van de uiterlijke werkelijkheid! Neen!
NABOOTSEN is een compleet verwandelen van het eerst waargenomen beeld of de zintuiglijke indruk. (de
naturalistische kunst zou tot niets dienen als ze maar gewoon een spiegel was van de werkelijkheid).
De nabootsing en het verlangen naar het goede.

Aan de nabootsende overgave tot alle wereldverschijnselen ontwaakt de creativiteit.
Creativiteit is meer dan expressie, het is verwandelde nabootsing die doorheen het gehele lichaam is gegaan.
Nabootsing is steeds creatief, daar ze ‘verteerde’ waarneming is. In de nabootsing ligt de kiem tot ‘vrijheid’.
Dikwijls verwisselt men dit zeer creatieve, ik-doortrokken nabootsen met het oncreatieve na-apen.
Het vertrouwen en de overgave van het kleine kind worden dus niet misbruikt tot dressuur en moraliserend
lesgeven, maar het vertrouwen wordt ingezet : eerst vb. om te kijken, dan lief te hebben wat het zag en dan dit na te
bootsen. Eerst moeten er dus waarnemingsorganen worden opgebouwd, dan worden deze gebruikt, het
waargenomene wordt verinnerlijkt en dan treden er opzichzelfstaande, scheppende wilsimpulsen naar voren
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doordat er een affiniteit, een overgave kwam voor het waargenomene en het kind bootst na. Als onze daden, onze
woorden, onze gedachten tot de andere mensen Liefde uitstralen, dan antwoordt het kind met een vreugdevolle en
liefdevolle nabootsing. Kinderen die dit nu niet kunnen, bij wie het waargenomene dus niet ‘verteerd’ geraakt en
gedood, waardoor dus de nabootsingkracht ontoereikend wordt ontwikkeld, worden onrustig en kennen
concentratiezwakte. Onrustige en concentratiezwakke kinderen hebben daarom zoveel baat bij een dagelijks half
uurtje van nabootsingspelen! (ze leren zo de waarneming doden en verteren en verinnerlijken)
Concentratie- en nabootsingspelen zijn veel beter voor 8 en 10-jarigen dan klassieke intellectuele bijlessen.

Negatieve invloeden die onverschilligheid geven voor de nabootsing
Virtuele beelden, overvloedige beeldeninfo via het scherm is de ergste vijand van de nabootsing!
Overvoeden we het kind dan wordt het onverschillig en verveelt zich en we bederven het! Het komt niet meer tot
verteren van het waargenomene en bovendien bederven we de liefhebbende kracht van de affiniteit voor het goede.
In aandacht dicht bij zichzelf leert het kind de eigen diepe gevoelens oak waar te nemeo. Dat is een heel rijk gebied
in de mens, net zoals onze voorstellingen en gedachten kunnen wordne waargenomen als we hiervoor stilte, tijd en
ruimte maken.
Eindeloze beleringen, morele druk, vrome uitleg veroorzaken ook onverschilligheid.

Waar komt het op aan?
Bij de begeleiding van het kleine kind komt het er dus op aan wat wij onnadrukkelijk vóórleven!
Het is een houding in de eigen ziel waarbij verondersteld wordt dat we de waarnemingskunst ontwikkelen.
Leren waarnemen hoe de Engel van het kind de vaten bouwt waarin hij de kracht neerlegt van de morele fantasie,
daar komt het op aan!
De Engel wil impulsen van Liefde in de mensenziel gieten en maakt hiervoor in de eerste levensjaren deze ‘vaten’
(de zintuigen).
Audrey Mac Allen omschrijft deze zintuigen die aangelegd zijn als ‘diamanten op een gouden kelk waarin de Liefde
wordt opgevangen!!!!’
Leren waarnemen hoe de Engel van het kind in een verbond met de ouders, de opvoeders, alle mensen die om het
kind zijn, eraan werkt om deze (onderste) zintuigen te wekken!! Daar komt het op aan.

De vier basiszintuigen, beschermers bij angst, onrustigheid (zenuw-achtigheid), treurigheid en
twijfel.
Als wij het kleine kind helpen om zijn vier onderste basiszintuigen al zeker te ontwikkelen, dan helpen we het kind
bij het bouwen van zijn kelk met de diamanten erop, die de instromende Liefde kunnen waarnemen en omzetten in
willend handelen.
Aan de hand van een goed ontwikkeld tastzintuig kan het kind tot het ik-zintuig komen.
ANGST wordt MOED.
Aan de hand van een goed ontwikkeld levenszintuig kan het kind tot een levendig denken komen. ONRUST wordt
GEZONDHEID EN OVERSCHOT (reservekracht)
Aan de hand van een goed ontwikkeld bewegingszintuig (bijv dansen) kan het kind tot een bewegend spreken
komen. DROEfHEID, TREURIGHEID wordt VROLIJKHEID en LEVENSVREUGDE
Aan de hand van een goed ontwikkeld evenwichtszintuig kan het kind tot invoelend luisteren komen. (innerlijke
balans) TWIJFEL, ONZEKERHEID wordt ZELFBEWUSTZIJN, ZELFZEKERHEID, BESLUITKRACHT.
De vier basale , fysieke zintuigen zijn met de ontwikkeling van de WIL verwant en daarom zo belangrijk als
voorwaarde voor de nabootsingmogelijkheid bij het kleine kind.
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Met al mijn zintuigen verbind ik mij. Ik voel me zo blij!

Met al mijn moed en kracht ben ik hier zelf opgeklommen. Ik voel me zo vrij!
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Een verslag
uit ‘Das Goetheanum ausgabe 17, 26 april 2019

Dornach - werkgroep ‘CARE 1’
Duitsland richt een nieuw netwerk op voor meer natuurlijke geboorten!

Inzet voor het pasgeboren kind.

“Reeds de vroege kindheid, vanaf in de zwangerschapstijd, werkt bepalend voor de gezondheid in het
gehele verdere leven.”
In de werkgroep ‘care 1’ die voor zwangerschap, geboorte, vroege kindheid en leven met familieondersteuning werd opgebouwd, werken gynaecologen, vroedvrouwen, artsen, verplegenden, pedagogen, therapeuten en sociaalwerkers als vakmensen samen voor het kinderwelzijn. Het is gelukt om een
gemeenschappelijke houding te vinden. Dat is erg vruchtbaar binnen de vrije hogeschool. Ter ondersteuning van al degenen die op dit gebied actief zijn, moeten concrete geesteswetenschappelijke begrippen
worden ontwikkeld. Op basis hiervan worden begrijpelijke, ervaringsgerichte en praktisch toepasbare
concepten voor de betreffende vragen en stoornissen ontworpen. Deze zullen worden aangevuld met
communicatievormen met zwangere vrouwen en ouders. In een eerste open colloquium van 20 tot 22
juni 2019 te Stuttgart, Rathaus worden de desbetreffende inhouden neergelegd en ter discussie gesteld.”
Claudia Grah-Wittich

Berichten uit ‘Der Hof’ in Niederursel.
Bouwen op waardengemeenschappen.

Claudia Grah-Wittich werkt in de begeleiding van ouders, de begeleiding van het jonge kind en de opleidingen voor volwassenen in het vrije opleidingscentrum ‘Der Hof’. Sinds 1974 is daar kinderopvang, ouderbegeleiding, wijkwerkzaamheden en is er een pedagogisch-therapeutisch centrum. Sinds kort is er
een natuurpedagogisch aanbod bijgekomen.

Wat is het bijzondere voor het kind dat ‘Der Hof-inrichtingen’ bezoekt?
Cl G. W.: Om een kind op te voeden, is een geheel dorp nodig – zegt een Afrikaans spreekwoord. In plaats
van een dorp is een waardengemeenschap omheen het kind van vandaag nodig, dat betekent dat een
gemeenschappelijke visie belangrijk is. Het wezenlijke voor het kleine kind is het stemmingsvol en goed
overeenkomen met elkaar en de innerlijke houding van alle mensen van die gemeenschap. Het kind is
een zichzelf opvoedend wezen aan de omgeving, dat wij respecteren. Zo vinden kinderen een vrij-ruimte
voor hun autonome ontwikkeling.

Wat is er anders voor de ouders?
Cl. G. W.: Ouders vinden hier tal van pedagogische en therapeutische begeleiding aangeboden. Doch is
het beslissend jonge ouders uit het hard draaiende ‘rad’ te halen en hun kind(eren) weer in hun doen en
wezen te leren waarnemen. Dat we weer creatief kunnen worden, stimuleert het ouderschap en werkt de
ontmoediging en vermoeidheid tegen. Leren waarnemen heeft een omhulling nodig. Deze biedt ‘Der Hof’.

Hoe kunnen we toekomstige gemeenschappen voor families vorm geven?
Cl. G. W.: In de toekomst zal het verder om netwerken gaan. Inrichtingen kunnen dat voorleven. Met gelijkaardige waarden kunnen zich dan families samen vinden en elkander ondersteuning bieden. Het is
belangrijk om families een plaats te geven waar zij zich als ‘één geheel’ waargenomen voelen. We proberen om al onze workshops zintuiglijk, verstaanbaar, hapbaar en handhaafbaar te maken. Dat geeft ook
rechtstreeks op zijn beurt zekerheid aan kinderen en ondersteuning voor hun incarnatie.
Meer op: Der Hof
Opleiding Pedagogie van het kleine kind: http://www.tiny.cc/eltern-beraten
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Zomer en nazomer, ook de tijd van zaadjes verzamelen en zaden bewonderen!
Het is een warme en hete zomer. Krachtig van kleur en geur tonen de bloemen zich, overdadig van bloei, maar even
snel weer overgaand, zich samentrekkend naar hun stille zaadvorming. Samen op zaadwandeling plukken en verzamelen we onze bloemenzaadjes, ook gehele zaaddoosjes. We nemen mandjes mee met onderin een wit papiertje.
Zo bewonderen we onze ontdekkingen in alle rust. Wat een variëteit, wat een pracht aan kleuren, vormen, geuren,
smaken en gebaren. De vruchtdoosjes zijn ware beeldhouwwerkjes. Zo heet het kaasjeskruid, ‘kaasjes’kruid omdat
zijn zaaddoosjes werkelijk op een kleine kaasbol lijken. En wat een mooie geluiden als de zaadjes rammelen en
rieselen. Na dagen van bewonderen, strooien we ze buiten uit op een stukje klaargemaakte inzaai-aarde. De verwondering van al deze natuurpracht is groot! We maken papaverbloemenkindjes en graspopjes. We snuiven de
geuren op.
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We maken graspopjes, allerlei klaproos-zaaddoos-popjes en een mooi bloemenkroontje.
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pedagogisch-verzorgende toelichting
De babyhuid verzorgen.
Caroline Hosmann
Artikel uit “Erziehungskunst - frühe Kindheit” Frühling 2019 vertaling A. Sysmans

Auteur: Caroline Hosmann is met haar ‘NATURKINDER-Gruppe’ het hele jaar door onderweg in de natuur en schrijft
hierover op www.naturkinder.com Caroline schreef ook een heel fijngevoelig boekje over natuurlijke kinderverzorging, kleding, materiaal en natuurlijk speelgoed. Hier volgt een vertaling van haar bijdrage aan het tijdschrift ‘Frühe
Kindheit’ Frühling 2019 uitg Erziehungskunst.
“Minder is meer” – zo Caroline Hosmann. Ze gebruikt geen gangbare huidverzorgingsproducten die we in overgrote
getale op onze verkoopmarkt vinden – de huid van de kleine baby is zeer gevoelig en alleen natuurproducten, in
kleine mate aangebracht, zullen de babyhuid niet beschadigen, zo Hosmann.
Tijdens de zwangerschap is de baby heel goed verzorgd en in een beschermde, warme omgeving geborgen. Als het
dit goed beschermd en veilig oord verlaat, wordt het in een vredevolle, warme en liefdevolle omgeving opgenomen,
“in een perzikbloesem lichtschemer en in een aangename warme ruimte, gehuld in zachte warme handdoeken,
ontvangen” zoals Ingeborg Stadelmann dit in haar boek ‘Die Hebammensprechstunde’ beschrijft.

De bestseller voor zwangere vrouwen: volledig herzien en uitgebreid:
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Zwangerschap, bevalling, kraambed, kraambed, lactatie
Een empathische begeleiding met aromatherapie, Bach-bloemen, homeopathie en
kruidengeneeskunde.
Deze gids begeleidt u vakkundig en betrouwbaar vanaf het begin van uw zwangerschap tot het eerste levensjaar van uw kind. Hier vinden aanstaande moeders, vaders en vroedvrouwen alles wat ze willen weten:
Zwangerschap, geboorte, kraambed en borstvoeding
Prenatale diagnostiek en preventieve onderzoeken
Huidige wetenschappelijke bevindingen
Hormonen en hun invloed op het lichaam en de psyché
Tips voor een gezonde voeding
Praktische hulp bij borstvoeding
Natuurgeneeskundige ondersteuning met aromatherapie, homeopathie, Bach-bloemen en kruidengeneeskunde
Ingeborg Stadelmann, verloskundige en natuurheelkunde-expert, begeleidt u op een gevoelige, deskundige en realistische manier door de tijd
van de zwangerschap, de geboorte, het kraambed en de borstvoeding. Ze versterkt je in je zelfbeschikking en persoonlijke verantwoordelijkheid
en neemt je zachtjes bij de hand in moeilijke momenten. Meestal zijn het "reddingswerkers" uit de natuur die de situatie helpen en kalmeren, of
het nu gaat om aroma's, homeopathische bolletjes, Bach-bloemen of theeën.
Sinds 1994 heeft het "verloskundigenoverleg" talloze ouders geholpen om in deze vormende levensfase een natuurlijke geboorte-ervaring en
meer zelfvertrouwen te hebben. Eigen hoofdstukken voor de aanstaande vader helpen hem ook om bewust en weloverwogen zwangerschap,
geboorte en kraambed te ervaren.
"Sinds de oprichting van 'The Midwife Consultation' is de zelfverzekerde behandeling van zwangerschap, geboorte, kraambed en borstvoeding
door aanstaande ouders merkbaar veranderd. Ingeborg Stadelmann stimuleert toekomstige moeders en vaders om verantwoordelijkheid te
nemen voor hun eigen leven en te vertrouwen op hun eigen kracht.
Dr. Christiane Schwarz, hoogleraar verloskunde aan de universiteit van Lübeck.
Dat is nieuw:
160 pagina's meer inhoud in een nieuwe, kleurrijke lay-out
De moeite waard om meer te weten te komen over hormonen en hun invloed op het lichaam en de psyché.
Meer gedetailleerde informatie over preventief medisch onderzoek, prenatale diagnostiek en keizersnede
Nog meer aanbevelingen voor natuurgeneeskundige zelfbehandeling....
Nu ook met Bach-bloesemtherapie - waardevolle tips voor een gezonde voeding
Ingeborg Stadelmann (*1956), freelance verloskundige en meervoudige moeder en grootmoeder, woont in de Allgäu. Zij is mede-oprichter van de
verloskundigenpraktijk "Erdenlicht" in Kempten en heeft vele jaren in de verloskunde gewerkt. De focus lag op de holistische zorg voor zwangere
vrouwen en moeders, waarbij Stadelmann naast de klassieke homeopathie, Bach-bloesems en kruidengeneeskunde met succes aromatherapie
toepaste. Tegenwoordig geeft Ingeborg Stadelmann lezingen, seminars en trainingen in de hele Duitstalige wereld.

https://www.stadelmann-verlag.de/buch-hebammen-sprechstunde.html

Met reden zijn jonge ouders bezorgd over de beste verzorging die ze hun kindje kunnen toedienen. De huid is het
grootste en meest veelzijdige orgaan van de mens. Ze dient voor onze begrenzing, afgrenzing, onze omhulling en
bescherming, ze is mee voor de stofwisseling verantwoordelijk en reguleert de warmte- en vochtigheidshuishouding. Als contact- en zintuigorgaan beschikt ze over omvangrijke regulatie- en genezingsmechanismen. Bij de baby
zijn al deze functies echter nog niet volledig opgebouwd. Hun huid is dunner als die van de volwassene en daardoor
gevoelig voor alle invloeden vanuit de omgeving en omwereld.
Minder is meer
Voor de babyverzorging hebben we geen winkel aan producten nodig.
Water, moedermelk en een basisolie (koudgeperste plantenolie in biologische kwaliteit) zijn in de regel voldoende
voor de verzorging van de babyhuid. Té veel van het goede, kan de gevoelige babyhuid overprikkelen. Zelfs wanneer
de huid voorbijgaand droog is of hier en daar rode vlekken vertoont – zulke irritaties van de huid gaan meestal
vanzelf weer over.
Ook bij het aanbrengen van geuren is terughouding erg nodig. Babyneusjes zijn nog erg gevoelig, daarom zal men
zeker geen synthetische geurproducten gebruiken en etherische oliën slechts zeer spaarzaam aanbrengen en/of in
de ruimte gebruiken.
Vanzelfsprekend wordt het kindje zijn huid gewassen in de omgeving van de luier, ook de huidplooien van de oksels-, hals en liesstreek moeten regelmatig met zuiver water gereinigd en vooral goed afgedroogd worden. Dan
kunnen we het kindje lichtjes inwrijven met een kwaliteitsvolle, biologische plantaardige olie, en dit als avondritueel
invoegen iedere dag.
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Wasbare waslap
Vochtige doekjes voor de billetjes van de baby belasten het milieu - dit vanaf de productie tot de afvalverwerking. Ze zijn moeilijk afbreekbaar en mogen niet in het toilet worden gegooid. Van de kunstmatige inhouden geurstoffen die aan de babyhuid worden afgegeven, nog gezwegen. Je kan gewoon uit oude handdoeken, ondergoed of luiers kleine, eenvoudige waslapjes vervaardigen, die kunnen worden hergebruikt en zijn niet schadelijk voor
het milieu bij het wassen en zeker niet minder praktisch . Ze kunnen zelfs voor onderweg – gedrenkt in water of in
een huidolie – in kleine goed afsluitende dozen worden getransporteerd. Knip zo’n 25 x 25cm lapjes uit een zacht,
zuigsterke katoenstof (Jersey, handdoekenstof of flanel). Zoom de kanten zuiver om.

Het babybadje
Vroeger werd een baby dagelijks een badje gegeven. Vandaag wordt een ritme van zo’n 2 badjes per week aanbevolen. De andere dagen volstaat het om het kindje grondig te wassen, zoals hierboven beschreven en met een extra
olielaagje in te wrijven. Je kan het babybadje gewoon in de leefkamer plaatsen, als het kindje nog klein is; het is dan
lekker aangenaam warm op de omkleedtafel. Het badje is zo’n 36°C tot 37°C warm en je geeft een badje gedurende
zo’n 5 à 10 minuutjes. Voor de kleine baby kan je het badwater wat verrijken met enkele druppels moedermelk of
een paar druppeltjes amandelolie, die je vooraf emulgeerde met een beetje melk, room of klei. Vroedvrouwen bevelen ook de volgende etherische olies aan, maar… in zeer kleine mate : roos, lavendel, honing of vanille. Ze geven
rust en voeden de huid.

Billetjescrème? Camelina Sativa-olie (vlashuttentut-olie) (kleinzadige huttentut , een waterplant)
Babybilletjes zijn uiterst gevoelig voor irritatie. Zeker bij het gebruik van plastieken wegwerpluiers is de huid vlug
rood en verwond. Dan is het goed om veel lucht aan de huid te laten komen en stoffen luiers te gebruiken. Zomerbaby’s hebben hier een voordeel, daar men ze lang met blote billetjes op een dekentje of schapenvelletje kan leggen. Maar er is nog een geheimrecept! De vlashuttentutolie – Camelina Sativa-olie is ook voor het gehele lichaam
goed. Deze olie zal altijd op een vochtige huid worden ingewreven, daar de huid de olie door vermenging met water
beter opnemen kan.
Camelina Sativa is een relatief droge olie en trekt zeer snel in de huid. Deze olie is vanwege het snelle intrekken een goede
aanvulling voor mengsels voor de gecombineerde tot vette huid. De olie is een sterke antioxidant (hoog vit E.) en heeft een
goede anti-aging eigenschappen. Het hoge gehalte aan Omega 3-vetzuren is het kenmerk waarom Camelina Sativa veel wordt
toegepast in huidverzorging. Omega 3 heeft in wetenschappelijke studies aangetoond de droge huid te herstellen. Gebruik
Camelina Sativa als kuurtje om te kort aan vocht aan te pakken of meng dagelijks 1-2 druppels door de gebruikelijke dag- en
nachtverzorging.

Baby-inwrijvingen.

amandelolie, lavendelolie, rozenolie of een beetje turfolie zijn aan te bevelen.
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De huidmassage, een inwrijving eerder, voor de jonge baby van één maand is meer dan alleen maar een zich herhalende en regelmatige lichaamsoefening – men schenkt het kind tijd en toewending. Daarom is het belangrijk dit
dagelijks een paar minuten in te voegen in het dagritme van het kind, zo mogelijk altijd op hetzelfde dagtijdstip;
een ogenblik waarop men met rust en concentratie bij de zaak kan zijn, om het borstje, het buikje, de benen, de rug,
het zitvlakje, de handjes en voetjes, het gezichtje in te wrijven.
Deze tast-zintuiglijke beleving voor het kind, kan men met een goed uitgezochte massageolie afronden. Zo zijn
amandel-, sesam- of olijfolie, koudgeperst en natuurlijk, de eerste keuze. Vroedvrouwen geven de aanbeveling om
hoogstens een paar druppeltjes etherische rozenolie toe te voegen. De olie wordt voor de massage een beetje verwarmd. Ook zullen onze handen aangenaam warm zijn. Men kan zich laten leiden door een handleiding voor een
kleinkind-massage, bijvoorbeeld deze van Fréderick Leboyer: “Zachte handen” – of je kan een babymassagecursus
volgen. Als je je er goed bij voelt, kan je je baby ook naar eigen aanvoelen strelen en inwrijven. Doe je dit zo gedurende een lange periode, wordt het een gewoonte in het weekschema, wat zowel het kind als ook ons goed doet.

Eén minuut alleen voor jou.
Overigens, grotere kinderen verheugen zich ook op zulk een moment van aparte toewending. Dat moet niet meer
een gehele lichaamsmassage zijn: een hand- en voetenmassage met de hierboven beschreven olies is een geschenk
in de vorm van aandachtsvolle tijd, die juist daar waar vele broertjes en zusjes zijn, erg beperkt is. Voor het eten is
het volgende ritueel erg geliefd: na elkaar krijgt ieder kind na het handen wassen een oliedruppeltje op de hand
gedroppeld. Dan masseer je de olie in bij het versje:
Plak, gaat naar de markt,
Koop een koe,
Koop een kalf,
Koop een stukje pens,
voor een zieke mens,
een stukje longen,
voor een zieke jongen,
een stukje lever,
voor een zieke wever,
Een kar met zand,…
Kriebele, kriebele in de hand.

(Bij de laatste zin wordt in de handpalm gekieteld.)
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Een geneeskundige toelichting
Verklaring naar aanleiding van levensbedreigende kinderziekte ‘mazelen’ en over de samenhang
tussen het doormaken van koorts en de individualisering van het lichaam van het kind.

Hoe positioneren we ons wereldwijd op het gebied van vaccinatie?
-

Medizinische Sektion Goetheanum Dornach , George Soldner -

Op 15 april 2019 hebben de Medische Sectie en de Internationale Vereniging van Antroposofische Medische
Verenigingen (IVAA) - op verzoek van antroposofische artsen - een verklaring gepubliceerd over het onderwerp
vaccinatie. Georg Soldner, plaatsvervangend hoofd van de afdeling, legt de context van deze verklaring uit.
Uit: Anthroposophie Weltweit nr. 6/19

Titelbeeld: Für eine differenzierte Impf-Haltung (Symbolbild). Foto: IVAA.

Antroposofische artsen worden in het kader van wereldwijde vaccinatiecampagnes als 'vaccinatietegenstanders'
belasterd. Bovendien wordt onder dit voorwendsel geprobeerd om de antroposofische geneeskunde te verbieden.
Omgekeerd zijn er eenzijdige vaccinatiecampagnes die tegen 'het inenten' ten strijde trekken.
In deze situatie was het het doel om de discussie objectiever te maken en de antropofische geneeskunde te
beschermen tegen eenzijdige aanvallen. Al snel werd duidelijk dat deze uitspraak van groot belang was voor de
publieke positie van de antroposofische geneeskunde in de afzonderlijke landen en dat ze op instemming kon
rekenen. Anderen uitten echter ook duidelijke kritiek, vaak vanwege misverstanden. Dit wordt daarom gevolgd door
het gemeenschappelijk standpunt, dat ik in hoofdstukken zal toelichten.

Gedifferentieerd beeld van het type van de ziekte
"Samen met gezondheidsvoorlichting, hygiëne en adequate voeding zijn vaccinaties een essentieel instrument voor
de preventie van infectieziekten. Zij hebben sinds de vorige eeuw geholpen om talloze levens te redden. Dankzij
vaccins is de pokken uitgeroeid en is het nu mogelijk om polio te elimineren".
Goede communicatie vereist eerst erkenning en positiviteit waar nodig. Onze collega's uit India benadrukken
bijvoorbeeld de bijdrage die bepaalde vaccinaties leveren aan het terugdringen van de kindersterfte in hun land.
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«Anthroposophische Medizin würdigt ausdrücklich den Beitrag von Impfungen zur weltweiten Gesundheit und
unterstützt sie als wichtige Maßnahme zur Vermeidung lebensbedrohlicher Erkrankungen. Anthroposophische
Medizin vertritt keine Anti-Impf-Haltung und unterstützt keine Anti-Impf-Bewegungen.»
"De antroposofische geneeskunde erkent uitdrukkelijk de bijdrage van vaccinaties aan de wereldwijde gezondheid
en ondersteunt deze als een belangrijke maatregel om levensbedreigende ziekten te voorkomen. Antroposofische
geneeskunde vertegenwoordigt geen anti-vaccinatie houding en ondersteunt geen anti-vaccinatie bewegingen".
Hier is het duidelijk gedifferentieerd dat het gaat om vaccinaties tegen levensbedreigende ziekten. Dit geldt
bijvoorbeeld niet voor vaccinaties tegen bof en waterpokken, terwijl vaccinatie tegen mazelen, wereldwijd gezien,
veel kinderen tegen de dood beschermt.
De verklaring is duidelijk tegen een ongedifferentieerde anti-vaccinatiehouding. Terwijl bijvoorbeeld velen geloven
en verspreiden dat de mazelen/bof/rode hond-inenting de oorzaak is van een epidemie-achtige toename van
autistische stoornissen, rechtvaardigen noch hun eigen ervaring, noch wetenschappelijke gegevens een dergelijke
stelling.
Dit betekent niet dat de veiligheid van dit vaccin voldoende is verduidelijkt. Als zogenaamde 'levende vaccinatie' kan
vaccinatie tegen mazelen ook bijdragen aan een positieve rijping van het immuunsysteem (in arme landen
vermindert het ook de kindersterfte door andere ziekten).

Landenspecifieke behandeling van vaccinaties
"Van artsen die zijn opgeleid in de antroposofische geneeskunde wordt verwacht dat zij handelen in
overeenstemming met de nationale wetgeving en dat zij patiënten en hun verzorgers uitgebreid advies geven om
een goed begrip van de wetenschappelijke informatie en nationale vaccinatieaanbevelingen te waarborgen. In
landen waar vaccinatie niet verplicht is en geïnformeerde toestemming voor vaccinatie vereist is, kan dit overleg met
patiënten of hun verzorgers leiden tot een geïndividualiseerd vaccinatieschema, bijvoorbeeld wat betreft het tijdstip
van vaccinatie tijdens de vroege kinderjaren.”
In dit schrijven wordt verwezen naar nationale vaccinatieaanbevelingen en naar wetenschappelijke informatie. Dit
laatste zou wel eens in tegenspraak kunnen zijn met de respectieve nationale vaccinatieaanbevelingen, die van land
tot land verschillen. Zo beveelt Frankrijk bijvoorbeeld niet langer aan om kinderen na meerdere sterfgevallen te
vaccineren tegen diarree (rotavirus), in tegenstelling tot Duitsland, waar geen enkele (van de meer dan 100)
dagbladen ooit melding heeft gemaakt van deze sterfgevallen (eigen onderzoek), hoewel deze complicatie ook hier
wetenschappelijk bekend is.
Er werd kritiek geuit op het feit dat deze verklaring zich niet duidelijk uitspreekt tegen een vaccinatie-verplichting.
Dit is het geval om twee redenen: ten eerste is het een wereldwijde verklaring. Er zijn wereldwijd regio's met een
hoge kindersterfte en de bijbehorende armoede, er zijn situaties in verband met grote vluchtelingenstromen waar
een verplichte vaccinatie tegen levensbedreigende ziekteverwekkers gerechtvaardigd lijkt. Maar zelfs wanneer een
uitgebreide verplichte vaccinatie zonder voldoende reden is ingevoerd (bv. in Italië of Hongarije), is het in de praktijk
niet noodzakelijkerwijs nuttig dat er een algemene verklaring over antroposofische geneeskunde wordt afgelegd
over nationale vaccinatiekwesties. Dit betekent geenszins dat deze verklaring een verplichte vaccinatie
rechtvaardigt! Het tegendeel is het geval.
De geïnformeerde toestemming van de ouders of patiënten wordt uitdrukkelijk vermeld. Hun recht wordt
benadrukt, niet alleen om geïnformeerd te worden over de vaccinatie zelf, maar vooral over het tijdstip van de
vaccinatie. Vanuit wetenschappelijk oogpunt leidt bijvoorbeeld een eerste vaccinatie tegen mazelen in het eerste
levensjaar - zoals aanbevolen door Zwitserland (vanaf negen maanden) - ertoe dat een groter aantal
gevaccineerde personen later onveilig wordt ingeënt dan volwassenen.
Zogenaamde "geïnactiveerde vaccins" - bijvoorbeeld tegen tetanus of difterie - met aluminiumhoudende additieven
worden verdacht, bij vaccinatie in de vroege kinderjaren, van een toename van astma- en infectiegevoeligheid, en
in zeer arme landen van een toename van het totale sterftecijfer door infecties.
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Wetenschappelijke benadering
"Individuele antroposofische artsen nemen - rekening houdend met het lopende onderzoek, de lokale verspreiding
van infectieziekten en sociaal-economische risicofactoren – deel aan de wetenschappelijke discussie over specifieke
vaccinaties en passende vaccinatieplannen. De antroposofische geneeskunde is wetenschappelijk georiënteerd; dit
geldt des te meer gezien het feit dat een voortdurend wetenschappelijk discours belangrijker is dan ooit in het
huidige gepolariseerde debat over vaccinatie".
In deze verklaring wordt dan ook benadrukt dat elke individuele vaccinatie op een gedifferentieerde manier moet
worden beoordeeld tegen de achtergrond van de concrete gezondheidsuitdagingen voor de getroffenen (klimaat,
armoede, massale huisvesting, ondervoeding en andere). Waar antroposofische artsen en patiënten zich
gedifferentieerd en geïnformeerd uiten over vaccinatiekwesties, is de kans het grootst dat ze ook in het
maatschappelijk middenveld, de gezondheidsautoriteiten en de politiek worden gehoord. Een polariserend debat
waarin machtige economische belangen aan de ene kant en een zeker fanatisme aan de andere kant elkaar in de
kaart spelen, vernietigt daarentegen de fundamenten van de vrijheid, die geworteld zijn in het vrije intellectuele
leven en verdedigd moeten worden in de burgermaatschappij, in het juridische leven.

Vraag over de betekenis van een ziekte
Tot slot blijft de beslissende vraag over de mogelijke betekenis van een ziekte; een vraag die vandaag de dag
nauwelijks meer gesteld wordt. Maar acute koortsziekten in de jonge kinderleeftijd zijn belangrijk voor de rijping
van het immuunsysteem van het kind. Dit kan worden ondersteund door het afzien van koortswerende middelen
en onnodige antibiotica, competente zorg, aangepaste voeding en medische zorg. Antroposofische artsen zetten
zich hiervoor in en worden steeds vaker door specialisten beluisterd. Door koorts overwint het kind niet alleen de
besmettelijke ziekte, maar individualiseert het ook zijn organisme.
Het is een feit dat de mazelen vandaag de dag wereldwijd als een te riskante ziekte worden ervaren. Er is echter een
verscheidenheid aan koortsachtige infectieziekten die vandaag de dag medisch beheersbaar zijn. Een gezonde
ontwikkeling van de kindertijd is ook mogelijk zonder mazelen als kinderen in liefde opgroeien, met goede voeding,
in voldoende zonlicht buiten komen en in geval van koorts de juiste zorg en behandeling krijgen.

Vaccinatie - Rudolf Steiner
Vraag aan Rudolf Steiner:
“Als de omstandigheden zijn zoals ze zijn, bijvoorbeeld in onze regio, waar de invloed van onderwijs en dergelijke
zeer moeilijk is, hoe moet men zich dan gedragen?
Antwoord door Rudolf Steiner:
“Daar moet je dan eenmaal vaccineren. Omdat ik de fanatieke visie tegen deze dingen niet zou aanraden, niet om
medische redenen, maar om algemene antroposofische redenen [...]. Toen ik bevriend was met artsen, vond ik het
altijd al iets om te bestrijden, bijvoorbeeld met Dr. Asch, die helemaal niet heeft ingeënt. Ik heb er altijd tegen
gevochten. Want als hij niet vaccineert, dan doet iemand anders dat wel. Het is volstrekt ondenkbaar om op zo'n
fanatieke manier in detail te werk te gaan.”
Bron: Rudolf Steiner, GA 314, Zur Therapie und Hygiene, S. 287f.

Fragment uit de folder over mazelen bij het GAÄD
http://www.gaed.de/information/merkblaetter/masern.html
In het bijzonder is de mazelenimmuniteit onder adolescenten en volwassenen in Duitsland vandaag de dag slechts
fragmentarisch (8). Naast niet-gevaccineerde personen kan het ook ontoereikend zijn voor personen die eenmaal
gevaccineerd zijn, in zeer zeldzame gevallen zelfs na twee vaccinaties, vooral als de eerste vaccinatie zeer vroeg, vóór
de 1ste verjaardag, heeft plaatsgevonden. Bovendien kan de bescherming tegen inenting in de loop van het leven
afnemen, bijvoorbeeld wanneer de natuurlijke verfrissing niet langer voorkomt door een gebrek aan contact met
wilde virussen (9). Het kan daarom nuttig zijn om de immuniteit te laten controleren, bijvoorbeeld voor een
eventuele zwangerschap of voor een reis naar ontwikkelingslanden (zie hieronder). Indien geen immuniteit kan
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worden aangetoond, moet de verdere procedure met de arts worden besproken. Dit geldt in het bijzonder voor
vrouwen die kinderen willen krijgen.
Bescherming tegen mazelen (de zogenaamde "humorale immuniteit") kan door de arts worden gewaarborgd door
de opsporing van antilichamen in het bloed. (Dit is een particuliere uitkering die niet door de wettelijke
ziektekostenverzekering wordt gedekt.) Als het antilichaambewijs positief is, kan het door de arts in het
vaccinatiebewijs worden vermeld en wordt het dus wereldwijd geaccepteerd als bewijs van voldoende
mazelenimmuniteit.
Web: www.medsektion-goetheanum.org
Web: www.ivaa.info/latest-news/arti...
Web: www.individuelle-impfentscheid...
Web: www.gaed.de/informationen/merk...
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INENTEN?!
De vraag naar het inenten wordt voortdurend en vurig gevoerd. Waarom eigenlijk?
En waarom moeten we vroeger inenten?
Georg Soldner in gesprek. (interview door Wolfgang Held)

Waarom wordt over het inenten zo heftig gestreden?
Georg Soldner: Het thema inenten polariseert, zolang als er inentingen zullen zijn. Reeds in 1860 waren er verklaringen van voor- en tegenstanders van vaccins, die wezenlijk juist hetzelfde vertelden als nu. Toen zowel als nu
neigden de beide partijen ernaar om feiten die de eigen visie tegenspraken, te onderdrukken. Dat viel ons ook op
toen we vanwege de geneeskundige sectie en de IVAA (Internationale Vereinigung anthroposophischer Ärtztegesellschaften) een wereldverbreide stelling trachtten te nemen. Ook binnen de antroposofische beweging waren de
reacties tegengesteld. Er waren collega’s die dit zeer apprecieerden, anderen vreesden hiermee de uitverkoop van de
antroposofie.
In GA 314 is te lezen hoe Rudolf Steiner zich uitte bij een concrete situatie in verband met het inenten:
“Da muss man eben impfen. Es bleibt nichts anderes übrig. Denn das fanatische Sichstellen gegen diese Dinge ist
dasjenige, was ich, nicht aus medizinischen, aber aus allgemein anthrposophischen Gründen, ganz und gar nicht
empfehlen würde. Die fanatische Stellungnahme gegen diese Dinge ist nicht das, was wir anstreben, sondern wir
wollen durch Einsicht die Dinge im Grossen anders machern. Ich habe das immer, wenn ich mit Ärzten befreundet
war, als etwas zu Bekämpfendes angesehen, zum Beispiel bei Dr. Asch, de absolut nicht geïmpft hat. Ich habe das
immer bekämpft. Denn wenn er nicht impft, so impft eben ein anderer. Es ist ein völliges Unding, so im einzelnen
fanatisch vorzugehen.” R. St. GA 314
"Daar moet je dan eenmaal vaccineren. Er blijft niets anders over. Want het zich fanatiek tegen deze dingen blijven
opstellen, is wat ik helemaal niet zou aanraden, niet om medische maar om algemene antroposofische redenen
niet. Een fanatieke houding tegen deze dingen is niet waar we naar streven, maar we willen het op grote schaal
anders doen door middel van inzicht. Wanneer ik bevriend was met artsen, beschouwde ik dat altijd als iets om te
bestrijden, bijvoorbeeld met Dr. Asch, die absoluut niet heeft ingeënt. Ik heb er altijd tegen gevochten. Want als hij
niet vaccineert, dan doet iemand anders het wel. Het is volstrekt ondenkbaar om in één zaak zo fanatiek te werk te
gaan." R. St. GA 314.
Natuurlijk heeft Rudolf Steiner ook vele andere dingen over het inenten gezegd en ook over de betekenis van acute
infectieziekten voor de ontwikkeling van de mensen en hun levensweg en levenslot.

Wat maakt het inentingsthema tot zo een controverse – de overwinning op de
pokken is toch een indrukwekkend voorbeeld?
Een vaccin wordt voor gehele groepen van de bevolking ontwikkeld en betreft ons zo als gehele samenleving. Tegelijkertijd grijpt ze in in ieders eigen organisme en dat roept onbehagen op. “De” inenting van de laatste 200 jaren
was de pokkeninenting. Pokken hebben eigenschappen die ze niet met andere infectieziekten, waarmee we nu te
doen hebben, gemeenschappelijk hebben. Wie door de pokken geïnfecteerd is, ontwikkelt met 100% zekerheid de
ziekte. Er is geen geïnfecteerde die slechts zwakke symptomen vertoont. Bij kinderverlamming is het slechts één op
duizend die de verlamming krijgt. De andere 999 vertonen slechts milde symptomen, maar zijn ook besmettelijk.
Pokken, die tot 30 % dodelijk verlopen, treden altijd vol in verschijning. Daardoor kan ik geen geïnfecteerden over
het hoofd zien. Deze ziekte is ook zo gevaarlijk, dat het vanzelfsprekend is de gehele bevolking te vaccineren, omdat
het sterftecijfer zo hoog is. Terwijl de kans op sterven bij de pokken 30% bedraagt, ligt deze bij de mazelen in Duitsland op 0,1% . Daarom kan ik een mazelenvaccin in Duitsland niet met dezelfde stelligheid en grond verplichtend
voorschrijven zoals wel bij de pokkeninenting. Hier is een heel andere orde van grootte van risico. Het is echter bij
de mazelen ook zo, zoals we ondertussen weten, dat er ook lichte varianten zijn, gevallen die men eerst helemaal
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niet als ‘mazelen’ herkent. Daardoor kunnen zich de mazelen nog steeds verder zetten, ook al gaat men de bevolking in hoge getallen vaccineren. Terwijl het mogelijk was om pokken wel uit te roeien daar deze een unieke combinatie van eigenschappen hebben. Dat is bij geen andere infectieziekte, waartegen we tegenwoordig vaccineren, zo
mogelijk. Zelfs de kinderverlamming is niet uitgeroeid. Het orale vaccinvirus kan terugkeren naar zijn oorspronkelijke agressiviteit. Maar we zijn dicht bij een eliminatie gekomen. Er zijn nauwelijks nog gevallen in Europa. Als we
echter zouden stoppen met het vaccineren van kinderen wereldwijd met kinderverlamming, zou ze waarschijnlijk
terugkomen.
We hebben twee tot drie keer zoveel gevallen van mazelen in Europa als tien jaar geleden. Dit toont aan dat elke
ziekte anders is. De uitroeiing van de mazelen is nog ver weg. We kunnen alleen maar hopen dat door een brede
vaccinatie van de bevolking en zorgvuldige zorg tot op volwassen leeftijd, de mazelen beperkt zullen blijven tot minder mensen. Dat noemen we eliminatie. Dat is het doel. Maar mazelen kunnen nooit worden uitgeroeid, volgens
alles wat we weten. Het wordt wel gezegd, maar dat is verkeerd.

Daarbij schijnt ook een inentingsplicht niet te helpen – of toch?
Er zijn wetenschappelijke studies over de kwestie van verplichte vaccinatie, waaruit blijkt dat elke verplichte vaccinatie resistent is. In landen als Duitsland en Zwitserland wordt verplichte vaccinatie niet zo uitgevoerd dat een kind
door de politie wordt opgepakt en met geweld wordt ingeënt. Er wordt niet meer dan een boete opgelegd. De vaccinatiegraad neemt veel meer toe door voorlichting van de bevolking. Dit is ook het geval in Duitsland met de eerste
mazelenvaccinatie, die meer schoolkinderen heeft bereikt dan in een aantal buurlanden met verplichte vaccinatie.
Wij hebben er altijd voor gepleit dat vaccinatiebeslissingen waar mogelijk vrijwillig en met kennis van zaken door
ouders of patiënten moeten worden genomen.
Gisteren sprak ik met een Indiase collega. In haar land zijn er gebieden met hoge kindersterftecijfers waar nog vele
ouders nog steeds niet in staat zijn om te lezen, niets kunnen leren, wat een vrije beslissing over vaccinatie naar
inzicht uitsluit. In gebieden met een hoge kindersterfte en een lage opvoeding van de ouders, onderwijs in onze
betekenis, is het niet zo gemakkelijk om een weloverwogen vaccinatiebesluit voor de ouders te propageren. In dit
opzicht is het in sommige landen met grote armoede en kindersterfte begrijpelijk dat een land nadenkt over verplichte vaccinatie. Maar in landen als Duitsland, de VS en Australië is de situatie anders. Daar gaat het om ziekten
met weinig of ook geen kindersterfte zoals bij de bof. Hier dringen we erop aan dat ouders of patiënten zelf moeten
beslissen voor welke ziekte ze willen vaccineren en wanneer.

Wat heeft zich in de laatste jaren nu veranderd?
“Die Begegnung mit den natürlichen Masernvirus stärkt meine Immunität. Diese Begegnung haben wir in unseren
Ländern aber weitgehend unterbunden.”
"De ontmoeting met het natuurlijke mazelenvirus versterkt mijn immuniteit. We hebben deze ontmoeting in onze
landen echter grotendeels voorkomen.".
Wat zich heeft veranderd is de kijk op de inenting tegen mazelen. De mazeleninenting heeft in de laatste 10 jaar
kunnen aantonen dat ze bij de gevaccineerde ook immunologische rijpingsprocessen uitlokt. Niet zo sterk als de
mazelen zelf, daarom ongevaarlijker, en altijd toch zo sterk, dat in landen met een hoge kindersterfte de mazelenvaccinatie het kindersterftecijfer toch sterker doet dalen dan dat mogelijk zou zijn door de bescherming van de
mazelen zelf. Zelfs buiten de mazelen sterven kinderen die daar gevaccineerd zijn minder vaak aan longontsteking
en diarree dan kinderen die niet gevaccineerd zijn. Deze bevindingen hebben aangetoond dat het vaccin tegen
mazelen de immunologische ontwikkeling van de kinderen kan bevorderen. Voor zogenaamde ‘geïnactiveerde (dode) vaccins’ zoals de vroegere inenting tegen difterie en tetanus geldt het tegenovergestelde: ze beïnvloeden de
rijping van het immuunsysteem in de zuigelingentijd negatief en kunnen eventueel de kindersterfte in arme landen
verhogen.
Aan de andere kant bewerkstelligt het vaccin tegen mazelen vandaag, dat bij ons bepaalde bevolkingsgroepen
sterker in gevaar komen, die vroeger nog wel beschermd waren. Dat zijn de zuigelingen een moeder die gevaccineerd is tegen mazelen beschermd haar baby niet zo door de moedermelk, als een moeder die zelf de mazelen heeft
doorgemaakt als kind. Zij kan haar zuigeling namelijk een relatief sterke nestbescherming geven. De tegen mazelen
gevaccineerde moeder doet dat niet. Daardoor krijgen zuigelingen gemakkelijker de mazelen. In de kindertijd kun-
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nen de mazelen een vreselijke ziekte achterlaten die pas zeven tot tien jaar later uitbreekt, met geestelijke aftakeling en dood tot gevolg.

De beroemde ‘bescherming van de kudde’ keert zich hier om?
Met de bescherming van de zwakken bedoelen we dat we het risico op besmetting verminderen voor diegenen die
niet kunnen worden ingeënt vanwege een zwak immuunsysteem of omdat ze te jong zijn. Maar ook het omgekeerde geldt: de gemiddelde leeftijd van de mazelengevallen die we vandaag nog hebben in Duitsland, is ondertussen
20 jaar, en ook in Zwitserland is dat zo. De laatste patiënt stierf en was 40 jaar. De situatie is zo, dat volwassenen
die na 1970 geboren zijn en in hun kindertijd geen mazelen hebben gehad en dikwijls maar één keer zijn ingeënt,
geen voldoende mazelen-bescherming vertonen. Ook volwassenen die als kind tweemaal zijn ingeënt, kunnen een
zogenaamde vaccinatiemislukking zijn. Het vaccin tegen mazelen beschermt niet iedereen. Minstens1% van de
tweemaal revaccineerden geeft geen voldoende bescherming aan. Als ik echter in de leeftijd van 9 maanden inent
tegen mazelen stijgt het beschermingsprocent viervoudig. Als ik heel vroeg zou vaccineren gaan meer kinderen niet
reageren op de inentingsstof. Als dit eenmaal zo gebeurd is, is het niet gemakkelijk om dit later te corrigeren. De
tweede mazeleninenting is geen opfrissingsvaccin, maar zal gaten sluiten voor mensen waarbij het vaccin de eerste
maal niet aangeslagen is. Maar ook deze tweede inenting bereikt niet allen, zeker niet diegenen die zeer vroeg zijn
ingeënt. We spreken hier van vaccinatiemislukkingen. Zij kunnen dan ook als volwassene ziek worden, wat bij mazelen veel gevaarlijker is dan wanneer je de mazelen in je kindertijd krijgt.
Eenmaal in deze situatie zijn we gedwongen om zo breed mogelijk te vaccineren, zodat het aantal mensen dat
ondanks de vaccinatie niet beschermd is of dat niet kan worden gevaccineerd omdat ze een aandoening van het
immuunsysteem hebben, onder de vijf procent blijft, zodat epidemies geïsoleerd blijven en zich niet kunnen verspreiden.
We weten overigens op het moment nog niet of deze inentingsimmuniteit, die wij in plaats van de natuurlijke immuniteit hebben geplaatst, werkelijk een leven lang zal houden, omdat we nog zelden een natuurlijk mazelenvirus
tegenkomen. De ontmoeting met het natuurlijke mazelenvirus sterkt mijn immuniteit. Die hebben we echter in onze
landen grotendeels voorkomen. Bij alle onduidelijkheid over de langdurige consequenties komt uit deze ontwikkeling een zekere dwang voort, mee te doen met het vaccineren tegen mazelen, omdat anders volwassenen en ook
zuigelingen vermeerderd ziek kunnen worden, met in hun geval een hogere gevarenscore.
In de nieuwe flyer van de Duitse antroposofische artsengemeenschap GAÄD voor mazelen, dat ik mee heb opgesteld, raden we een inenting aan die iets later gebeurt dan dat er in Duitsland en in Zwitserland algemeen wordt
aanbevolen.
Wetenschappelijke studies tonen aan dat een inenting vanaf de 15de maand tot een veel betrouwbaardere bescherming op lange termijn leidt, dan eerder in te enten. Een inenting op 9 maanden laat meer inentingsgaten
achter dan een inenting op 15 maanden.

Waarom vinden dergelijke studies hun weg niet naar de vaccinatiepraktijk?
Zoals ik aan het begin al zei, is het niet alleen rationeel om te bepalen hoe wetenschappelijke kennis in de dagelijkse vaccinatiepraktijk wordt gebruikt. Een sociale ontwikkeling speelt hierbij een grote rol: dit is het kinderdagverblijf.
De inenting met 9 maanden wordt in Duitsland alleen aanbevolen voor kinderen die naar een crèche gaan. We
hebben ondertussen ook kleine zuigelingen in de crèches. In de DDR was het vroeger normaal dat kinderen al op
hun 3 – 6 maanden in het kinderdagverblijf kwamen. Dat is vandaag weer zo en leidt tot een verhoogde kans tot
ziekte bij zuigelingen door besmetting. Dit opvangen van kleine kinderen in crèches heeft tot gevolg dat het tijdstip
van vaccineren vervroegd wordt, en dit niettegenstaande er andere medische inzichten zijn over de optimale inentingsleeftijd voor het verzekeren van een langdurige bescherming tegen ziekte.
In de komende jaren zal het een steeds groter wordend probleem worden, dat volwassenen geen toereikende bescherming meer hebben. De mazelen zullen in de komende 10 jaren niet verdwenen zijn. Als een volwassenen zonder bescherming in een land reist, bijvoorbeeld voor ontwikkelingshulp, waar er nog mazelen zijn, kan hij besmet
worden, zwaar ziek worden, en ook anderen weer besmetten. Dat zijn de risico’s. Daarom is het voor antroposofische artsen nu prioriteit, en hierin zijn ze ook pionieren, om zorgvuldig op de immuniteit van volwassenen te achten.
Als jeugdigen mijn praktijk verlaten, kijk ik na of ze een mazelenimmuniteit hebben. Dat kan het best met een
bloedtest worden onderzocht zodat je immuniteitsmislukkingen kan opsporen. Tweemaal ingeënt wil niet altijd
betekenen dat je immuun bent. We hebben in de Berlijnse epidemie van 2015 gezien dat enkelen van de zieken
twee maal ingeënt waren. Ze hebben dan dikwijls een ander verloop van de ziekte, atypisch en daardoor niet direct
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herkend, terwijl ze dan anderen besmetten. Dus, door de inentingen hebben we nieuwe problemen. Het is echt niet
zo dat men zich gezond kan spuiten. Dat wordt ja dikwijls gesuggereerd.
“Wanneer alle kinderartsen een welwillende houding zouden aannemen ten aanzien van acute koortsziekten, doen
we veel meer voor de ontwikkeling van het kind dan wanneer wij bij de zeldzame ziekte van de mazelen een strijd
zouden voeren om de mazelen te behouden.”

In België komen kindjes al met de leeftijd van 3 maanden naar de crèche. Na een inzichtelijk gesprek met de ouders
en/of wat helpende tips kunnen vele kinderen later starten met het kinderdagverblijf.

kinderdagverblijf De Zonnekinderen te Gent.
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Rudolf Steiner draait ja de gedachten om, met de beschrijving, dat het de ziekte
zelf is die op een bepaald tijdstip uiteindelijk het vaccin zelf vrijgeeft, omdat zij
misschien haar taak vervuld heeft?
Rudolf Steiner karakteriseert een bepaalde zaak dikwijls uit verschillende perspectieven. Een beroemd voorbeeld,
hoe men uit verschillende perspectieven kan zien, is het verdwijnen van de kinderverlamming. Voorstanders van
vaccinatie kunnen het voortouw nemen in het veld, dat met het invoeren van het kinderverlammingsvaccin het
ziekenaantal drastisch gedaald is. Wie dit ontkent, aanvaardt de feiten niet. En toch kennen we ook het feit dat zich
veel ziekten hebben teruggetrokken, nog alvorens de geneeskunde ingrijpen kon. Ook de kinderverlamming is door
een verbeterde levenshygiëne en het overwinnen van de lijdenstijd na de tweede wereldoorlog zeker teruggeschroefd. Heel duidelijk is te zien, dat tuberculose bijna volledig verdwenen is onafhankelijk van geneeskundige
behandelingsmogelijkheden. Het verdwijnen van tuberculose komt veel meer doordat mensen zich in badkleding
aan de zon blootstelden, waardoor men het zonlicht opnam die de ziektekiem bestreed. Rudolf Steiner heeft zelf
heel uitdrukkelijk op het belang van het zonnelicht gewezen. Een verbeterde voeding en lichtverzorging doet de
voorwaarden voor tuberculoseontstaan verdwijnen terwijl een te vergaande versluiering, zoals bijvoorbeeld bij de
moslimvrouwen, tot een duidelijke stijging van tuberculose voeren kan. Men kan ook zien dat het optreden van een
ziekte ook zijn eigen wetten volgt, die niet één op één verband houden met onze maatregelen. Dit is momenteel
bijvoorbeeld het geval bij roodvonk, waarvan de agressiviteit duidelijk is afgenomen.
Een gezichtspunt dat ik zelf al gedurende twintig jaar heb, berust op een langdurige waarneming. Ik neem waar dat
de ingrijpende - ook de lotsbepalend in het aangrijpen van het eigen lichaam ingrijpende - koortsige ziekte in de
kindertijd, niet alleen maar de mazelen moet zijn, maar het kan ook een longontsteking zijn. En meer dan de helft
van alle longontstekingen bij kinderen zijn veroorzaakt door virussen.
Het zou erg interessant zijn om samen met collega’s kinderartsen gemeenschappelijke projecten te gaan ontwikkelen, ook in Duitsland, om anders met koorts om te gaan: om koorts niet meer met medicijnen te onderdrukken en
niet bij elke koortsige infectie antibiotica te geven. Mijn collega prof. David Martin in Witten/Herdecke heeft 2 miljoen euro onderzoek ondersteuning bekomen van de Staat, om een App. voor ouders te ontwikkelen en verder te
onderzoeken, hoe we ouders het best kunnen helpen om angst weg te nemen als hun kind koorts krijgt en heeft en
dan duidelijke aanwijzingen geeft hoe je het kind in een bepaalde ziektesituatie het best kan helpen. Hoe zij, in
algemeen begrijpelijke bewoordingen, deze acute ingreep van het kinderlijke wezen in het kader van koorts in het
lichaam kunnen helpen.
Dit aspect is ook wat Rudolf Steiner bedoelde. Het gaat er niet om de ziekte mazelen te behouden, maar het moet
daarom gaan, een kind in zijn eerste levensjaren mogelijk te maken om in het kader van koortsige infecties zijn
lichaam te leren aangrijpen, zijn fysieke lichaam te gaan individualiseren, om te overwinnen door koortsachtige
ziekten, wat er van de ouders kan geërfd worden, in termen van ziektetoestanden, bijvoorbeeld: een allergieneiging.
We kunnen binnen de antroposofische geneeskunde aantonen, dat acute koortsige ziekten, als ze niet onderdrukt
worden, ertoe bijdragen dat er bijvoorbeeld minder allergieën voorkomen.
Dat geldt ook voor mazelen, maar ik moet de mazelen niet cultiveren, want er treden voldoende andere koortsige
ziekten op in de kindertijd.
Wanneer alle kinderartsen een welwillende houding zouden aannemen ten aanzien van acute koortsziekten,
doen we veel meer voor de ontwikkeling van het kind dan wanneer wij bij de zeldzame ziekte van de mazelen een
strijd zouden voeren om de mazelen te behouden.

Welk positief effect kan de huidige discussie hebben?
In de eerste plaats ben ik blij dat we binnen de antroposofische beweging een ophelderingsproces op gang kunnen
brengen door op een positieve manier een nieuwe impuls te geven aan de ontwikkeling van de burgermaatschappij.
De meerderheid van de ouders in Duitsland is bijvoorbeeld bang voor de mazelen en wil niet dat de ziekte zich
voortzet, maar er kan zich een bewustzijnsverruiming ontwikkelen in het denken van deze jonge ouders, bijvoorbeeld met betrekking tot acute koorts. David Martin heeft de steun van de voorzitter van de beroepsvereniging van
Duitse kinderartsen en jeugdartsen, ook de info-flyers voor onze ouders worden door velen gekocht. Hierdoor kunnen we inzichten over acute koorts onder een groot publiek verspreiden.
We benaderen het publiek, we gaan bewust deelnemen aan de inmiddels onvermijdelijke wereldwijde bestrijding
van de mazelen door ons open te stellen voor een vroegtijdige inenting tegen de mazelen. Vroeger adviseerden we
vaccinatie aan het einde van de kindertijd. Nu nemen we deel aan de publieke opinie. Maar aan de andere kant
willen we ook onze centrale gedachten over de samenhang tussen het doormaken van koorts en de individualisering van het lichaam van het kind, delen met het publiek. Als dit wordt begrepen, zullen we ons niet isoleren in een
niche, maar zullen we een gist in de samenleving kunnen worden.
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folders van het GAÄD

Web: www.gaed.de/informationen/merk...
Georg Soldner geboren 1958, vervangend leider van de medische sectie aan het Goetheanum (CH). Studie Geneeskunde te München, Kinderarts, leider “der Sprechstunde für Naturheilverfahren an der Kinderpoliklinik der TU
München 1991-1994, bestuur ‘Medizinisches seminar Bad Boll”, bestuur van GAÄD 1999–2011, interim bestuurslid
van IVAA 2001-2008, Leider van ‘Akademie Anthroposophische Medizin.
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INFO KWAALTJES
Meest voorkomende kwaaltjes in de zuigelingentijd.
http://www.walaarzneimittel.de/ratgeber/ op deze site kan je voor alle geneeskundige en verzorgende info van
WALA een brochure downloaden! Erg interessant! (ik vertaal buikkrampjes en luieruitslag)
Buikkrampjes
Bij darmkrampen kan het helpen om de buik van je baby zacht te masseren met een olie (malvenolie, lavendlolie,
amandelolie, oxalisolie ). Warm wat olie op in je handen en wrijf zachtjes met een hand vanaf de navel in de richting van de klok. De wrijvende bewegingen en de olie werken aangenaam verzachtend en ontspannend en bevorderen een harmonische darmfunctie.
Verder helpt het bij buikkrampen om het buikje van je baby extra warm te houden. Leg een warme rubberen kruik
bij het kind of op je eigen schouder en loop wat rond, terwijl je je kind tegen je schouder legt. De kruik ligt dan
tegen zijn buik aan. Je kunt je baby bij krampjes ook op je borst tegen je aanhouden, rechtop. Buig zijn knietjes,
zodat zijn benen onder zijn lijfje liggen. Houd hem stevig tegen je aan met je ene hand onder zijn billen en je
andere hand op zijn rug.
Deze darmkolieken zijn normaal en beginnen zo 14 dagen na de geboorte – golfvormige buikkrampjes of een algemene onrusttoestand, vooral in de avonduren tussen 17 uur en 22 uur. Het tijdsstip laat verraden dat het kind in
deze avonduren de indrukken van de dag ‘verteert’ omdat het moe is. Het luieren met stoffen doeken en luierbroek
zorgt automatisch voor een warm en vochtig milieu en is zeer aanbevolen bij buikkrampen. Is deze warmte van de
luier en overbroekjes niet voldoende kan je je kindje voor iedere ‘drinktijd’
WALA Nicotiana comp. Globuli velati + 3 x daags een halve suppo ‘Carum carvi Kinder zäpfchen, WALA’.
3 à 4 tassen thee drinken van kummel, anijs en venkel, kamille/ in gelijke delen. Te veel van deze thee lokt juist
krampjes en ophopingen van wind in darmen uit.
Een buikinwrijving met een 10/ige Oxalisöl helpt goed bij krampen. Zij bevordert de darmwerking. Na de inwrijving
een warm kersenzakje of warmwaterkruikje op de buik leggen, om de werking van de olieinwrijving te verhogen.
Een rustige, media-vrije omgeving maken voor het kind daar de zintuigindrukken bij het kind veel intensiever naar
binnen gaan dan bij een volwassene.
https://www.pharmeo.de/product_info.php/products_id/2088631
Bij buikkrampjes of stofwisselingspijn
• Malvenöl (bij buikkrampen: bevat malve, St janskruid, vlier, linde, sleedoorn.
Is ook een heel goede verwarmende olie voor herfst en winter.
• Carum Carvi kinderzäpfchen (kummelsuppo’s bij verzwakking vertering en daarom buikkrampen en
daarmee samenhangende onrust en slaapstoornissen)
• Rode koperzalf (om een buikjeswikkel te leggen)
• Nicotiana comp. Globuli velati (bij krampjes)
Bij verkoudheid:
• Fysiologisch water en/of Nasenbalsem für Kinder
• LavendelöL 10 % (voor borstwikkel bij hoesten)
• Aconitum Ohrentropfen (oorpijn)
• Apis Levisticum II (middenoorontsteking) en Siliciea comp globuli velati
• Passiflora Nerventonikum (om als moeder diep te kunnen slapen)
http://www.weleda.de/produkte/arzneimittel/kategorie/mutter-kind

Wunder Po (hevige luieruitslag)
Oorzaken:
Vooral in wegwerpluiers ontwikkelen vele zuigelingen in de eerste levensweken een overgevoeligheid van de huid in
luierbereik. De huid wordt dan steeds meer verwond. Na een paar weken stabiliseert zich de babyhuid zodat ze
minder gevoelig wordt. Doch, bij kinderen met een erg gevoelige huidaanleg of ook bij vroeggeborenen is de huid
nog niet zo ver.

50

Hoe kan ik helpen?
•

Gebruik in de eerste levensweken stoffen luiers en verwissel de natte luier vlug voor een nieuwe. Reinig de
billetjes met verdunde Calendula-Essenz.

•

Laat je baby zo dikwijls mogelijk zonder luier strampelen aan de open lucht – maar het kind mag daarbij
niet afkoelen.

•

Droge, rauwe en rode huid kan je met ‘Rosatum Heilsalbe’ behandelen.

•

Rode pikkeltjes met wit beslag duiden op een schimmel. Dan moet je een arts raadplegen.

•

Bij sterk ontstoken plaatsen met huideffectjes al aan de oppervlakte gebruik je in ‘Quercus-Essenz’
gedrenkte wikkels als kompres ingelegd in de luier.

•

Je kan ook heelwol of zijden inlegdoekjes gebruiken, beiden verbeteren ze de huidademing.

•

Zolang de moeder borstvoeding geeft, zal ze geen vitamine C houdend fruit en groentesoorten eten zoals:
citroenen, appelsienen, pompelmoezen, kiwi, paprika,, zeker niet in grotere hoeveelheden. Als zuur kan
vitamine C bij het zogende kind de huid prikkelen en verwonden.
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Recepten
Broodsmeersels - voedingsconsulente Lutje Van Boxelaer
LINZENPATÉ
Een lekker hartig broodbeleg voor kinderen vanaf 3 jaar. Wij mochten ervaren hoe lekker kleine kinderen de avocado/peersmeersel al vinden op hun eerste toastje, korstje, brood of met het lepeltje na een lichte groentemaaltijd.
Nodig:
- 150g goed gaar gekookte linzen (50g ongekookt), zeer goed uitgelekt
- 25g zeer fijn gemalen noten of 1-2 eetlepels notenpasta of tahin
- 1 theelepel korianderzaad, gestampt
- 2-3 naalden rozemarijn, fijn gewreven of gehakt
- 1-2 eetlepels olie
- 1-2 theelepels tamari of een snufje zout
- Evt. enkele druppels citroensap
Bereiding:
Prak en roer alle ingrediënten tot een smeuïg mengsel.
AVOCADOBOTER
Geschikt voor peutertjes vanaf ca. 9 maanden.
Nodig:
- ½ eetlepel citroensap
- Ca. ½ theelepel zout
- Een klein appeltje of peertje, geschild en zeer fijn geraspt (ca. 75g)
- 1 grote rijpe avocado (250g)
- 1 eetlepel bieslook, fijngeknipt
Bereiding:
Maak in een kom een sausje van de ingrediënten van het eerste blokje.
Snijd de avocado overlangs doormidden en wip de pit eruit. Schep met een scherpe lepel het vruchtvlees uit de schil
en laat het in het sausje vallen (telkens meteen even mengen, dit voorkomt verkleuren). Prak de avocado met een
vork zo fijn mogelijk. Doe het smeersel in een glazen of aardewerken kommetje en laat het in de koelkast een 20tal minuten op smaak komen.
Breng het vlak voor gebruik nog even op smaak met eventueel wat meer citroensap en/of zout.
Strooi de bieslook over de besmeerde sneetjes.
Variaties:
Je kan het citroensap vervangen door 1 ½ eetlepel zure room of Acidophylus.
Gomasio smaakt er ook lekker bij!
voedingsdeskundige, diëtiste-herboriste
+32 499 316532
info@lutje.be www.lutje.be

“Eet elke dag een regenboog aan plantenkleuren!”
“Voeding is het krachtigste medicijn, om te behandelen, om te voorkomen en om te genezen! “ Dr. Mark Hyman
(Medical Director at Cleveland Clinic's Center for Functional Medicine and Founder of The UltraWellness Center)
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Amandelmeel Pannenkoekjes

recept Melissa Panis

Wat heb je nodig?
150 gram amandelmeel
3 eieren
Snufje zeezout
1 el honing (laat dit achterwege als je voor een hartig ontbijt gaat)
Eventueel wat vanille extract
Kokosolie of boter om in te bakken
Amandelmeel brandt snel aan, dus zet de pan op een laag vuur.
1. Meng alle ingrediënten goed door elkaar tot er een mooi beslag ontstaat.
2. Neem een sauslepel en schep hier steeds kleine hoopjes van in de pan.
3. Schud de pan even heen en weer (niet op en neer) om het beslag gelijkmatig te verdelen en mooie ronde
pannenkoekjes te krijgen.
4. Bak ze in een paar minuten voorzichtig tot ze goudbruin zijn.
5. Keer om en herhaal dit met het overige beslag. Ik kreeg met deze hoeveelheid er net 10 pannenkoekjes uit.
Serveer met vers fruit, dikke yoghurt, diksap, noten, bio bacon, een eitje, ahorn siroop of wat je maar voor handen
hebt. Laat de suiker en suikerstroop voor wat het is! Als je het helemaal af wilt maken, neem je net als ik, een kopje
koffie met kokosmelk erbij. Alle goeie vetten, koolhydraten en eiwitten in 1 ontbijtje. Laat die drukke week nu maar
komen!
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Amandelbrood (zout)

recept Melissa Panis

Wat heb je nodig?
• Cakevorm van 1 liter inhoud of ronde springvorm.
• 400 gr amandelmeel (of hazelnotenmeel)
• 4 eieren
• 1 ½ koffielepel zuiveringszout (Na-bicarbonaat)
• 1 thelepeltje zout
• olijf- of kokosolie
• 150 ml yoghourt, havermelk, rijstmel of karnemelk
• 4 eetlepels zonnebloempitten
• 1 volle eetlepel agar-agar of kokosvezel als bindmiddel
• extraatje: voeg rozenwater bij!
Bereiding:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verwarm de oven voor op 190° C
Vet het cakeblik in en bestrooi de bodem en randen met wat paneermeel.
Meng het amandelmeel met het zuiveringszout.
Meet de hoeveelheid melk af in maatbeker
Los de agar-agar op in de koude melk
Voeg het zout, de olie, de zonnebloempitten, de geklopte eieren bij en roer alles egaal.
Voeg het vochtmengsel bij het amandelmeel en roer tot een luchtige ‘deeg’.
Voeg ev. rozenwater bij voor extra afwerking
Baktijd ca 45 minuten op 190° C. Dan de oven op 180° C zetten (170° C voor hete lucht ovens) en nog 25
minuten af laten bakken tot er bij het insteken van een pen of mes niets meer aankleeft.
Tip: Als zoete variant: cranberry-, perziken, frambozen - of blauwe bosbessenamandelbrood. Versier met
amandelschaafsel en honing of beetje oersuiker. Voeg de vruchten dan als laatste bij en serveer met vers plukfruit
en room of yoghurt. Lekker koud en fris serveren voor de zomertijd!
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ZORGZAAM OMGAAN MET DE DARMFLORA VAN JONGE KINDEREN.
Hoe de darmbacteriën van kinderen mee hun temperament bepalen.
Kinderen met een diverse darmflora zouden minder gevoelig zijn voor angstprikkels. En kinderen met meer
bifidobacteriën en streptokokken zouden emotioneel positiever zijn. Dat blijkt uit nieuw Fins onderzoek dat onlangs
gepubliceerd werd.
Peter Brems
Vrt.Nieuws za 22 juni 2019
08:40 Finse wetenschappers van de Universiteit van Turku onderzochten de darmflora van 301 baby's van 2,5
maand oud. Ze onderzochten daarna het temperament van die baby's, toen ze 6 maanden oud waren. Dat laatste
gebeurde door middel van vragenlijsten, die de moeders van de kinderen moesten invullen.
De onderzoekers vonden enkele merkwaardige verbanden. Kinderen met een lagere diversiteit aan bacteriën bleken
gevoeliger voor angstprikkels. Kinderen met veel bifidobacteriën en streptokokken bleken 'emotioneel positiever' te
zijn.

Minder diversiteit, meer angst
De eerste bevinding van het Finse onderzoek heeft dus te maken met de diversiteit aan bacteriën. Die is niet bij
iedereen even hoog. Sommige kinderen (en volwassenen) hebben een erg diverse darmflora. Bij anderen domineren bepaalde groepen bacteriën en is de diversiteit dus lager. De onderzoekers vonden een verband tussen een lage
diversiteit en een grotere gevoeligheid voor angst. De ontdekking bevestigt eerdere onderzoeken, die ook al wezen
op het belang van een diverse darmflora. Een diverse flora lijkt belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van de
hersenen. Als je de darmflora ernstig reduceert, bijvoorbeeld door veelvuldig gebruik van breedspectrum-antibiotica,
dan kan dat de normale ontwikkeling verstoren.
Onderzoekers uit Nieuw-Zeeland vonden recent een verband tussen het gebruik van antibiotica tijdens de eerste
twee levensjaren en een verhoogd risico op hyperactiviteit, ADHD, angst en emotionele problemen op elfjarige leeftijd. Toch moet je voorzichtig zijn met dit soort onderzoeken. Antibiotica zijn soms levensreddend en er is niet altijd
een alternatief. We moeten vooral opletten met het nodeloos gebruik van antibiotica. Dat kan nadelige gevolgen
hebben op lange termijn. Deze studies suggereren dat dat ook het geval kan zijn voor de ontwikkeling van de hersenen. Je kan uit het Finse onderzoek ook niet concluderen dat een erg diverse darmflora altijd gezonder is. “Dat
klinkt aannemelijk, maar de werkelijkheid is complexer”, zegt professor Jeroen Raes van de KU Leuven. “Ook darmflora's met een gemiddelde diversiteit kunnen perfect gezond zijn."

Bacteriën tegen angst en depressie?
Het onderzoek van de Universiteit van Turku vond nog een ander fascinerend verband. Kinderen die op een leeftijd
van 2,5 maand meer bifidobacteriën en streptokokken hadden, bleken op zes maanden 'emotioneel positiever' te
zijn. Het verband met bifidobacteriën is op zich niet verrassend. Bifidobacteriën worden meestal gezien als 'goede'
bacteriën. Je vindt ze onder andere in sommige yoghurts en kazen. Ook borstvoeding stimuleert de aanwezigheid
van bifidobacteriën.
Onderzoekers vermoeden al langer dat sommige probiotica invloed hebben op onze hersenen; ze spreken dan over
'psychobiotica'. Zo wordt op dit moment onderzocht of probiotica met bifidobacteriën kunnen helpen bij het behandelen van depressies. De eerste onderzoeksresultaten, vooral bij proefdieren, zijn hoopgevend.
Onderzoekers vermoeden al langer dat sommige probiotica invloed hebben op onze hersenen. John Cryan en Ted
Dinan van University College Cork zijn de pioniers van dit soort onderzoek. Zij ontdekten onder andere dat Bifidobacterium breve angstige muizen minder angstig maakte. Bifidobacterium longum, een andere bifidobacterie, had
vooral antidepressieve effecten. Volgens psychiater Lukas Van Oudenhove van de KU Leuven onderstreept het recente Finse onderzoek nog maar eens het belang van bifidobacteriën voor een gezonde mentale ontwikkeling . "De
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meest betrouwbare conclusie van dit nieuwe onderzoek is zeker het feit dat meer bifidobacteriën op 2,5 maand
meer emotionele positiviteit op 6 maand voorspelt."

Waarom streptokokken niet altijd “slecht” zijn
Ook de aanwezigheid van meer streptokokken in de darmflora van jonge kinderen is volgens het Finse onderzoek
geassocieerd met emotionele positiviteit. Dat is verrassender, want in tegenstelling tot bifidobacteriën hebben
streptokokken wél een slechte naam. Dat komt vooral omdat één variant van die streptokokken keelontstekingen
kan veroorzaken. Vrouwen reageerden minder angstig op negatieve prikkels na inname van een yoghurt met Streptococcus thermophilus. Toch kan je zeker niet zeggen dat streptokokken daarom “slecht” zijn. Bij één onderzoek
bleek zelfs dat vrouwen minder angstig reageerden op negatieve emotionele prikkels, na inname van een yoghurt
met onder andere Streptococcus thermophilus. Je zag dat effect zelfs op hersenscans. Hersengebieden die een rol
spelen bij het verwerken van angstprikkels, reageerden minder sterk na consumptie van de gefermenteerde melkdrank. Lukas Van Oudenhove waarschuwt voor te snelle conclusies. "Het verband tussen meer streptokokken en
emotionele positiviteit in de Finse studie is minder groot dan voor de bifidobacteriën. Het is nog afwachten of deze
resultaten bevestigd worden in volgend onderzoek." Ook Jeroen Raes is voorzichtig. "“Het is zeker een mogelijkheid,
maar ik heb nog geen 'aha-gevoel'. Bovendien weten we maar heel weinig over de rol van streptokokken in de darmen."

De darmflora van mensen met een depressie
"Al die nieuwe ontdekkingen zijn ongelofelijk spannend", zegt Jeroen Raes. "Maar één ding mogen we niet uit het
oog verliezen: het onderzoek naar de connecties tussen onze darmen en ons brein is nog heel jong. Dit zijn de eerste studies en we hebben nog een heel lange weg te gaan. We staan nog maar aan het begin." Raes gelooft wel dat
er een verband is tussen de darmflora en bepaalde mentale aandoeningen. Uit recent onderzoek van zijn labo bleek
nog dat mensen met een depressie veel minder Coprococcus en Dialister bacteriën in hun darmen hebben. Het
onderzoek naar de connecties tussen onze darmen en ons brein is nog heel jong.
Dat iemand met een depressie meer of minder van een bepaalde bacterie heeft, betekent niet noodzakelijk dat die
bacteriën de depressie veroorzaken. Het kan ook andersom zijn. Misschien zorgt een depressie net voor een verandering van de darmflora. Mensen die depressief zijn hebben vaak minder energie om gezond te koken. Mogelijk
zorgt dat veranderd eetpatroon voor een verandering van de darmflora.
Raes vermoedt dat ook ontstekingsprocessen een rol spelen. "Ik denk dat ontstekingen in de darmen kunnen leiden
tot een depressie. Dat is een hypothese, maar het bewijs begint zich stilaan op te stapelen. Het is wel nog koffiedik
kijken hoe we dat op termijn kunnen omzetten in therapeutische interventies. Zo ver zijn we nog lang niet."
Volgens Lukas Van Oudenhove tonen al die nieuwe onderzoeken dat we zorgzaam moeten omgaan met onze darmflora... en zéker met de darmflora van jonge kinderen. "Dit onderzoek toont voor het eerst aan dat die darmflora
belangrijk is voor een normale ontwikkeling van de hersenen, en dat al vanaf de geboorte. We moeten ons daar
meer van bewust worden en die darmflora niet nodeloos verstoren."

***
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Lichtbeelden
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Ook in de zomermaanden, bij fel onweer, regenbuien of donker weer, als we binnen komen spelen en werken, is het gezellig om
even weg te dromen bij de kleurige lichtwerking van enkele raamtransparanten. Transparanten zelf maken met fijn zijdevloeipapier, karton, schaartje, mesje en lijm lukt het best in de zomerse maanden, bij helder natuurlijk noorderlicht. Ik mocht ervaren dat
het maken van een transparant bij kunstlicht veel moeilijker en vermoeiender is dan in de zomertijd bij volle zonnelicht. Je kan je
laten inspireren door een situatie uit het samen leven met kinderen. Dikwijls vloeit er dan een verhaaltje uit voort en geniet je
met zijn allen van een gezellige vertelstonde life in ‘Windows’. Je kan ook meerdere kleine transparantjes maken zodat het een
echt verhalenboek wordt in licht. Vertel langzaam met een mooi uitgesproken, klankrijke en rijke taal.
Benodigdheden: stevig tekenpapier, je ontwerpje in potlood, een heel scherp fijn papiermesje, zijdevloei, lijm, gom, eventueel een
goed doorzichtig kalkpapier voor een kopie van je ontwerp en/of voor extra stevigheid achteraan.
Veel geluk met je ontwerpje!
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De eerste witte waterlelie
Indiaanse legende over een gestorven kind en de pasgeborenen

.

De Chippewa-stammen die deze legende vertellen, hebben hun culturele wortels in de centrale gebieden van Canada. Meestal bouwden ze hun nederzetting op de oever van een meer en daarom spelen hun verhalen zich vaak in de
omgeving van een meer af.

Langgeleden, in de dageraad van de wereld, leefden mensen en dieren als vrienden samen. Er was geen winter met
ijs en sneeuw. Het hele jaar door bloeiden er bloemen en de vogels, die een glanzender en felkleuriger verenkleed
hadden dan nu, zongen de hele dag door. Er was geen oorlog. Er was geen angst. Er was geen reden voor de een
om de ander kwaad te doen.
Op een dag, in die vredige tijd, was er een stam die aan een meer woonde (nu Lake Superior), dat de mensen volop
vis schonk en schoon water om te drinken en het eten in te koken.
Overdag werkten de mensen, ze speelden verstoppertje en balvangen en ze dansten. ’s Avonds gingen ze aan de
rand van het meer zitten om naar de sterren te kijken. Want sterren, dachten ze, waren de tipi’s van alle mensen die
gestorven waren. En als het regende dan zagen ze dat de druppels tranen waren van de Sterrenmensen die bedroefd waren.
Op een avond, toen de mensen naar de sterren zaten te kijken, verscheen er aan de rand van de donkere nachthemel een ster die groter en helderder was dan alle andere sterren. Iedere volgende avond keken ze nu naar de ster,
die alsmaar helderder werd en steeds dichterbij kwam. Het leek erop dat deze ster geen woonplaats aan de hemel
kon vinden. Uiteindelijk bleef hij boven het meer hangen en wierp zijn licht over de smeulende vuren, terwijl de
mensen aanstalten maakten om te gaan slapen. De mensen waren bang voor de ster. Als het begon te schemeren
hing hij soms boven de hoofden van de kinderen alsof hij met hen wilde spelen, maar hun verschrikte gillen joegen
hem weg. De ster probeerde mee te doen met de spelen van de krijgers, maar ze dachten dat hij een slechte geest
was en schoten hun pijlen op hem af. Oh, wat verlangde de ster ernaar om met de vrouwen mee te dansen, springend en draaiend, rond en rond, maar met hun boze kreten hielden ze hem op afstand?
De ster was verdrietig en eenzaam.
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Maar onder de mensen was er één die niet bang was voor de stralende ster. Dat was Powomis, een klein meisje, dat
met haar ouders in de allerlaatste tent bij de oever van het meer woonde. De ster boezemde haar geen angst in. Ze
begon van hem te houden met heel haar hart en ze werd het nooit moe om in zijn stralen te spelen.
En de ster leek ook van Powomis te houden, want altijd als het meisje met haar moeder en vader de heuvel introk of
op het meer ging vissen of bessen ging plukken in het woud, volgde de ster haar, vlak boven haar hoofd. Powomis
strekte wel eens haar handen uit om de ster aan te raken, maar die bleef altijd buiten bereik.
De andere mensen verwonderden zich over de toewijding van de ster. Verbaasd zagen ze hoe zijn fonkelende licht
over het meisje waakte. En het viel ze op dat de vader van het meisje sinds de verschijning van de ster in haar leven
altijd met een boot vol vis terugkeerde van het meer, en dat haar moeder altijd met een mand vol bessen of noten
uit het woud thuiskwam. ‘De ster moet wel een goede geest zijn,’ zeiden de mensen.
En nu spraken ze alleen nog maar met liefde over de ster en niemand was nog bang voor hem. De ster was blij en
voelde zich niet meer alleen, maar bleef zijn eerste vriendin trouw.
De Maan Van De Vallende Bladeren brak aan in het woud van de heuvels rond het meer. Het was een tijd van
adembenemende schoonheid. De ahornboom leek in brand te staan met kleuren van goud en bruin en rood en geel,
die schitterden in de herfstzon. De tere bladeren van de looiersboom flakkerden als tongen van vuur. Met het vallen
van de bladeren, rijpten de noten en bessen.
En toen, op een herfstmorgen, pakte Powomis haar kleine wilgenmand en ging naar het woud.
Aan de randen van het woud waren de meeste bessen door vogels en herten opgegeten. Powomis ging dieper en
dieper het woud in en raakte verdwaald in een moeras. Luidkeels begon ze om hulp te roepen, maar behalve de
vogels en de kikkers hoorde niemand haar. Toen het donker werd, liep ze in haar doodsangst nog verder het moeras
in. Het water kwam al tot aan haar knieën en de modder probeerde haar omlaag te zuigen. Powomis wist niet waar
ze was en welke kant ze op moest en ploeterde blindelings door het trekkende moeras.
Toen ze geen hand voor ogen meer zag, bleef ze staan en keek omhoog in de hoop dat ze ergens haar geliefde zou
zien. Regendruppels begonnen te vallen. Meer en meer, totdat alle geesten in alle hemelen leken te huilen.
Het water in het moeras begon te stijgen, hoger en hoger. Wanhopig probeerde de arme Powomis haar hoofd boven
het kolkende water te houden, maar ze werd meegesleurd naar een rivier en toen naar het meer. Niemand heeft
haar ooit teruggezien. Alleen haar mand spoelde aan op het strand bij de tipi van haar ouders.
Vele manen gingen voorbij en toen, op een dag in de Maan Als Het Groene Gras Hoog Is, wandelde een jonge krijger
tegen zonsondergang langs het meer en zag tot zijn grote verrassing een licht tussen de bomen flikkeren. Nieuwsgierig begon hij het te volgen maar toen hij steeds dieper in het woud uiteindelijk bij het moeras belandde, besloot
hij terug te keren naar het meer en de mensen te vertellen wat hij had gezien.
Een oude, wijze vrouw verklaarde dat het licht dat hij had gezien de eenzame ster was die uit de hemel was neergedaald en nu over de aarde doolde op zoek naar het meisje dat hij beminde.
Die nacht had de jonge krijger een droom. In die droom zag hij de ster weer, maar nu met het gelaat van een jonge
man, en tranen glinsterden op zijn wangen. Met bedroefde stem sprak de jonge mand: “ Vertel mij waar ik de kleine
Powomis kan vinden. Als zij nog in leven is, zal ik met haar trouwen. Als zij gestorven is, zal ik door alle tijden heen
over haar geest waken. Geef mij een teken.”
Toen de jonge krijger de volgende ochtend ontwaakte, herinnerde hij zich zijn droom en haastte zich zijn tipi uit om
naar de ochtendhemel te kijken. Daar stond een ster, met droeve, zilveren glans in de gloeiende hemel van het
ochtendgloren.
Diezelfde ochtend nog riep de jonge krijger de mensen van de nederzetting in vergadering bijeen. “
De ster vraagt naar een teken van leven of dood van Powomis”, verklaarde hij. En toen vertelde hij zijn droom.
De ouderen trokken aan hun pijp en bespraken wat te doen. Tenslotte werd er besproken om een kroon van roze
bloemen in het meer te werpen om de ster duidelijk te maken dat het jonge meisje gestorven was.
En aldus geschiedde.
Arme ster. Toen hij die nacht de kroon van roze bloemen in het zilveren meer zag drijven, begreep hij dat zijn geliefde verdronken was. En de hele nacht treurde hij. Maar tegen de ochtend wist hij wat hij moest doen.
“Ik zal me met Powomis in het meer verbinden,” zuchtte hij. “Ik zal de kano’s zien als haar verwanten voorbij paddelen. De kinderen zullen naar mij wijzen als ze in het meer zwemmen en spelen. Ik zal over de pasgeborenen waken
als zij aan de rand van het meer liggen te slapen.”
Toen daalde de ster opnieuw af naar de aarde en spreidde zichzelf uit over het maanverlichte water en hij voelde
dat hij thuiskwam in het geheim van de dood van Powomis.
De volgende morgen zagen de mensen de ster niet meer aan de hemel staan. Maar toen ze over het meer keken,
zagen ze, in een bed van donkergroene bladeren de prachtigste witte bloem liggen die ze ooit gezien hadden.
Het was de eerste witte waterlelie.
Uit: Het lied van mijn kano, indiaanse mythen en legenden James Riordan uitg: Facet.
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Wist je datjes?
Wist je dat? je nog een belangrijke petitie voor de gezondheid van de mens kan ondertekenen namelijk de
petitie voor keuzevrijheid van Licht:
https://www.change.org/p/european-commission-s-directorate-general-for-energy-keuzevrijheid-voor-gezondlicht-2?recruiter=65172096&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink

Wist je dat? elke baby en jong kind op dezelfde manier wil behandeld worden zoals wij volwassenen behandeld
willen worden: met aandacht, waardering, volledige aandacht, vertrouwen en ruim de tijd om tot bloei te komen.
Je inloggen bij beginningwell:
https://www.facebook.com/beginningwell.org
https://www.beginningwell.org/beginningwell/

Wist je dat? er zonbescherming zonder nanodeeltjes bestaat en jij en je kind(eren) onbezorgd van de zon kunnen genieten. De zonproducten bevatten uitsluitend minerale UV-filters zonder nanodeeltjes (smeert hierdoor wel
een beetje stroef uit en laat een lichte waas achter). De natuurlijke edelweis-zonnecrème zorgt voor een reflecterend laagje op je huid en werkt meteen na het aanbrengen. De formule bevat o.a. extract van edelweis dat de
huidcellen behoedt voor UV-schade. Speciaal voor baby's, kinderen en mensen met een gevoelige huid hebben we
ook een parfumvrije lotion en crème. Na het zonnen verwen je de huid met de heerlijk frisse After Sun Lotion.
https://www.weleda.be/product/zonverzorging/edelweiss-zonnecreme-gevoelige-huid-spf50

Wist je dat? "Jonge leeftijd cruciaal is om gezonde gewoontes te leren"?
Vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie WHO - World Health Organisation werd het hoopgevende nieuws gepubliceerd: "Beperk schermtijd jonge kinderen tot één uur per dag"
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311664/9789241550536-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Wim De Maeseneer
VRT-NIEUWS wo 24 apr
18:31
Kinderen jonger dan 5 jaar kijken best niet langer dan één uur per dag naar een scherm. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een aantal nieuwe richtlijnen. Kinderen jonger dan twee jaar zitten zelfs beter
helemaal niet voor de tv of een computerscherm. De WHO wil kinderen meer aanzetten tot bewegen en zo gezondheidsproblemen op latere leeftijd vermijden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft voor het eerst richtlijnen gepubliceerd voor kinderen jonger dan 5 jaar. Daarin wordt aanbevolen dat jonge kinderen meer moeten
bewegen en minder vaak naar schermen mogen kijken. Op die manier wil de WHO obesitas en slaapproblemen op
latere leeftijd vermijden. Voor kinderen jonger dan één jaar zegt de richtlijn dat schermen het best volledig worden
vermeden. Ook zitten zij beter niet langer dan één uur aan één stuk vast in een kinderstoel, buggy of wipper. Ook zij
moeten al worden aangemoedigd om zo veel mogelijk te bewegen. Kinderen die nog niet mobiel zijn liggen volgens
de WHO best minstens een half uur per dag op hun buik. Deze kinderen hebben 14 tot 17 uur slaap per dag nodig (0
tot 3 maanden) of 13 tot 16 uur (4 tot 11 maanden). Kinderen tussen 1 en 2 jaar zouden dagelijks minstens drie uur
verschillende fysieke activiteiten moeten doen, van gemiddelde tot hoge intensiteit. Ook zij zitten beter niet meer
dan 1 uur vast aan een stuk. Deze kinderen hebben 11 tot 14 uur slaap nodig. Voor kinderen tussen 2 en 5 jaar wordt
de schermtijd best beperkt tot een maximum van één uur per dag. Ook zij zouden dagelijks minstens drie uur moeten bewegen en spelen. In totaal zouden ze 10 tot 13 uur per dag goed moeten slapen. Kinderen die op jonge leeftijd
voldoende bewegen, hebben minder kans op overgewicht en slaapproblemen op latere leeftijd
Greet Cardon, bewegings- en sportwetenschapper UGent
De volledige richtlijnen van de WHO kan u nalezen op hun website. De richtlijnen die het Vlaams Instituut voor
Gezond Leven al langer hanteert, liggen in dezelfde lijn.

Wist je dat? ouders van premature baby's in Waregem nu dag en nacht bij hun kindje kunnen blijven? De
premature baby's hoeven niet meer naar een aparte afdeling. Dat kan op de nieuwe koala-kamer, de allereerste in
onze provincie. Vrt NWS : maandag 6 mei 2019 16:25 In de materniteit van het O.L.V. van Lourdesziekenhuis in
Waregem is vanmorgen de eerste koala-kamer in West-Vlaanderen voorgesteld. Met die kamer wil het ziekenhuis
de stress voor de ouders beperken. Normaal gaan premature baby's naar een speciale afdeling, maar in de koala-
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kamer blijft de baby de hele tijd in de couveuse en bij de ouders. Mama Emily De Raedt mocht de koala-kamer als
eerste uitproberen en zij geeft het initiatief een dikke tien op tien. Vertrouwdheid vanaf de eerste dag Emily was
heel blij dat haar ze te vroeg geboren zoontje Rémi dag en nacht bij zich kon houden. "Zo heb ik hem meteen echt
leren kennen. Ik mocht hem ook al verzorgen, dus toen we naar huis gingen was dat met een kindje dat ik al kende.
Anders moet je thuis nog alles leren.

Wist je dat? je mooie liedjes ingezongen vindt bij speelatelier De Bakermat te Arnhem
https://www.speelatelierdebakermat.nl/versjes-en-liedjes-85.html

Wist je dat? Aliantie Eliant de volgende conclusie schrijft in haar nieuwsbrief, nadat de WHO richtlijnen publiceerde waarin staat dat kinderen in hun eerste levensjaar volledig zonder schermkijken moeten opgroeien?
ELIANT BERICHT April 2019
27 juni 2019
“Echte menselijke communicatie en fysieke activiteit buitenshuis,” zo schrijft ELIANT, “ kunnen nooit worden vervangen door digitale apparaten, hoe geavanceerd de apps en apparaten ook zijn. Om gezonde en volwassen fysieke,
cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen, heeft elk kind betrouwbare interpersoonlijke interacties nodig.
De ELIANT Alliantie wil een breed, empirisch onderbouwd, interdisciplinair onderzoek stimuleren naar hoe het gezonde ontwikkelingsproces in het onderwijs kan worden vormgegeven.
Deze onderzoeksresultaten hebben als bron van informatie voor wetgeving en ouders gediend om hen te helpen bij
het kiezen van media-educatie die is afgestemd op de leeftijd en individueel is aangepast aan de ontwikkeling van
hun kinderen. Dit kan het best worden bereikt als aan de volgende criteria wordt voldaan:
1.
2.
3.

een onafhankelijk, interdisciplinair onderzoeksprogramma en een longitudinaal onderzoek naar het effect
van deze technologieën op de gezonde ontwikkeling van kinderen en naar de rol van het onderwijs bij het
scheppen van de best mogelijke voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling verder ontwikkelen.
een EU-brede bewustmakingscampagne te ontwikkelen onder ouders, scholen en leerkrachten over het
effect van schermtechnologie op de sociaal-emotionele ontwikkeling, en hersenontwikkeling van de
kinderen.
het waarborgen van de keuzevrijheid voor ouders, leerkrachten en verzorgers tussen de verschillende
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4.
5.

pedagogische benaderingen. Deze moeten vrij toegankelijk en betaalbaar zijn, mits de leerdoelen aan het
eind van de schooltijd worden bereikt, moet er in ieder geval in de kleuter- en basisschoolleeftijd een
screen-free onderwijs mogelijk zijn.
een permanente dialoog tussen de belanghebbenden tot stand te brengen, met inbegrip van
maatschappelijke organisaties, ouders en leerkrachten - om passende strategieën te ontwikkelen en uit te
voeren.
onderwijsstrategieën en -doelstellingen te ontwikkelen die de bescherming van de menselijke gezondheid
waarborgen en mogelijke gezondheidsrisico's voor elk kind uitsluiten. Het voorkomen van risico's maakt
deel uit van het voorzorgsbeginsel zoals vastgelegd in artikel 191 van de geconsolideerde versie van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.”

Wist je dat?

ook Alliantie Eliant nog net voor deze zomervakantie dit hoopschenkend bericht schreef:

ELIANT BERICHT 27 juni 2019
Beste ELIANT vrienden,
De Europese verkiezingen hebben aangetoond dat de bereidheid van de Europese bevolking om een actieve rol te
spelen bij de vormgeving van Europa steeds groter wordt. Twee constructieve perspectieven zijn onmiskenbaar:
ü
ü

de toenemende bezorgdheid over het welzijn van de planeet aarde....
het besef dat het maatschappelijk middenveld een beslissende verantwoordelijkheid draagt bij de aanpak
van de grote mondiale problemen.

In de "Agenda 2030" van de Verenigde Naties werden 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's)
vastgesteld om de menselijke waardigheid, de bescherming van de planeet, vrede en welvaart voor iedereen te
waarborgen en wereldwijde partnerschappen te bevorderen.
De Wetenschappelijke Adviesraad van de Duitse Bondsregering heeft hierover een commentaar geschreven dat de
moeite van het lezen waard is. Niet alleen merkt zij op dat digitalisering nauwelijks voorkomt in Agenda 2030, maar
dat zij wel een grote invloed heeft op de uitvoering ervan. Hij spoort ons ook aan om verder te denken dan 2030
met het oog op de verstrekkende en langetermijneffecten van de nieuwe technologieën op ons allemaal, op ons
privé-leven en op de economische en politieke gevolgen die daarmee gepaard gaan.
ELIANT deelt deze mening. We hebben behoefte aan culturele veranderingen op de lange termijn, met inbegrip van
veranderingen in gewoonten en levensstijlen. Deze kunnen zich met korte regeringsperiodes nauwelijks met
politieke middelen veroorloven. Wat hier nodig is, is de steun van het maatschappelijk middenveld, waar ELIANT ook
voor staat.
Wie hier meer wil weten, is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de internationale conferentie in Brussel,
die van 23 tot 25 augustus in het Résidence Palace zal plaatsvinden met als thema: Soul of Europe - Facing
Europe's challenges: Balancing diversity, solidarity and unity.
En nog een ander goed nieuws: onze petitie komt in een stroomversnelling. Steeds meer mensen begrijpen waarom
een burgerbeweging nodig is voor een humane opleiding. Technologie moet ten dienste staan van mensen - en niet
andersom. Hoe belangrijk digitalisering ook is, ze mag niet ten koste gaan van een gezonde ontwikkeling in de
kindertijd en de adolescentie.
Wij willen onze oprechte dank uitspreken voor elke ondersteunende handtekening en voor het afdrukken en tonen
van de handtekeningenlijsten van onze petitie.
EN WIJ DANKEN ELIANT HIERVOOR DAT ZIJ DIT ALLEMAAL INRICHTTEN!
Allianz ELIANT | Rue du Trône 194 | 1050 Brüssel | Belgien | info@eliant.eu | www.eliant.eu

Wist je dat? Arne Lauwaert, oud-leerling van Steinerschool Gent, nu oprichter van ‘De Houten Veer’ is, een
houtaltelier waar duurzaam houten speelmaterialen wordt vervaardigd van natuurlijk, ecologisch materiaal en dit
te Scherpenzeel in Nederland. Info@DeHoutenVeer.com https://www.dehoutenveer.com/overons.php
Tel: +31 6 46 46 82 69
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Wist je dat? kunst beoefenen ons vele levenskrachten schenkt en ‘De Volle Zon – Beeldatelier’ weer een heleboel kunstzinnige cursussen & vrij atelier boetseren en tekenen organiseert in haar Berlaarse stukje bos en in het
gezellige ateliergebouw en er ook verschillende zomerweken zijn kijk hiervoor op www.devollezon.be http://devollezon.be/?section=zomerweken-2019
en schrijf je in info@devollezon.be

Wist je dat? er drie heel bijzondere zomerkampjes doorgaan voor kinderen van 5 tot 9 jaar te Kampenhout, bij
“Vrouwtje Weltevree” fijn samen handwerkjes maken, elkaar helpen & elkaar inspireren… met Valentine Smit
Inschrijven: valentine.smit@hotmail.com

Zomerkampje bij Vrouwtje Weltevree
Voor kindjes van 5 tot 9 jaar

Wanneer:
kampje 1: van 1 juli -> 5 juli

2019

kampje 2: van 29 juli -> 2 augustus

2019

KOM JIJ OOK?

kampje 3: van 26 aug. -> 30 augustus

Even zonder druk
Even gewoon gezellig met anderen

Steeds van 9 uur tot en met 16 uur

2019

(Neem gerust contact met me op als er opvang voor of na nodig blijkt te zijn)

Fijn samen handwerkjes maken, elkaar helpen en

Hoeveel:

inspireren

Vilten, kleien, schilderen, …

25euro

per dag of voor de reeks 100 euro

(er mag ook gekozen worden voor losse dagen)

Af en toe een pauze; onze ogen even in de verte
doen afdwalen, een wandeling door het bos, een
massage met een zelf gemaakte olie om helemaal
te rust te komen…

Samen gezellig en gezonde maar oozo
heerlijke gebakjes maken…

Waar:
Hubert Tobbackstraat 60
1910 Kampenhout

Wie: Valentine Smit
(mama van Leila uit de tweede klas)

Inschrijven: valentine.smit@hotmail.com
Ik nodig jullie kindjes uit bij mij thuis om dit
allemaal te beleven

onder mijn warme begeleiding

Welkom!
Valentine …
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Wist je dat? kleine kinderen ons heel wat deugden voorleven als ze vragen om nog eens samen bessen te plukken, erwtjes te peulen, nog eens een mooi bloemenkroontje te vlechten en samen madeliefjes te plukken,…?
Samen worden we uitgedaagd in ongedeelde aandacht, liefde en verwondering voor alles in de natuur, fijnzinnige
voorzichtigheid, respect, samenwerking, grove motoriek, fijne motoriek, handigheid, vingervaardigheid, leergierigheid, alertheid, volhouding, afwerking, innerlijke rust, fijnzinnigheid, het scherpen van onze zintuigen naar kleur,
grootte, smaak, geur, klank, geluiden, structuur, verhoudingen, maat, gewicht, subtiliteit en voorzichtigheid, enthousiasme, wilskracht, doelgerichtheid, het smeden van creatieve plannen ,…. en nog zoveel meer… kort gezegd, zowat alle deugden die in het reële leven te ontwikkelen zijn.
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We vonden op een rozenblaadje in de rozentuin
glanzende eitjes. Zouden het eitjes van het Onze Lieve Heersbeestje kunnen zijn?…als pareltjes zo mooi!
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Wist je dat? digitale schooluitrusting niet altijd nodig is. De ‘Freie Waldorfschule’ in Berlijn-Mitte heeft een
andere kijk op de digitale wereld. Het berust op een bewuste benadering van media - vanuit een vast punt in de tijd.
Als de laptoppen van de school in de klas worden gebruikt, zijn de kinderen tieners geworden. Voordat ze leren hoe
een PC werkt, kunnen ze lezen en schrijven en zijn ze geïnformeerd over de gevaren van het internet. "We gebruiken
digitale media als we denken dat het zinvol is", zegt directeur Braun. Wanneer de tijd rijp is voor de media, kunnen
de leerlingen in de bovenbouw van de school eventueel via een kabel op de Lan-toegang worden aangesloten.
Smartphones mogen tijdens de les niet worden gebruikt.
Artikel 2019 : Der Tagesspiegel’ Berlin , Digitlisierung an Privatschulen, Gute ausstattung ist nicht alles. 21.01.2019,
10:47 Uhr
https://www.tagesspiegel.de/berlin/digitalisierung-an-privatschulen-gute-ausstattung-ist-nichtalles/23886664.html
Artikel 2018 in ‘Der Tagesspiegel’
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/smartphone-sucht-spielautomaten-in-der-hosentasche/23794130.html

Wist je dat? scheppende fantasiekrachten, autonomie, zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid, vreugde en een
zekere trots en hoge dosis moed grote sterkten zijn om onze angsten te overwinnen? Onze kinderen liefhebben,
maar ze ook op tijd en stond kunnen loslaten, dat lijken we vergeten. Stapje per stapje, in kleine opbouwende gradatie leert het kind dan omgaan met zijn angst en /of onzekerheid. ‘Te warm gebakerd’ zouden we hier zeggen,
brengt zijn gevaren mee. Kinderen moeten iedere dag de kans krijgen om drempels te leren nemen, moeilijkheden
te leren bemeesteren. Als er pijn is, ongemak, onzekerheid, angst en/of diep verdriet, moeten we dit bij het kind
empathisch erkennen, en hen dan liefdevol troosten. Niet medelijden, maar een diep meevoelen is er dan nodig.
Maar,… de ongemakken proberen weg te nemen of ze steeds te voorkomen, maakt het kind niet moedig. Wat geeft
het een vreugde als je een drempel bent kunnen overgaan, zelf, vanuit eigen moedskrachten, wilskrachten en durf!
Zo ontwikkelen kinderen levensmoed en initiatiefkracht voor het leven. Iers wagen betekent keuzes maken. Door
dingen af te wegen, iets te wagen, door voor beslissingen te staan, ontwikkel je vrijheid, het hoogste goed van de
mens. Door als ouder hierbij fijngevoeligheid en grote opmerkzaamheid voor de gevoelens van ons kind te ontwikkelen, door grote toewijding en troost aan het kind te geven, zal het zelfvertrouwen ontwikkelen. Het zal niet terugdeinzen voor de eigen pijnen en angsten, maar ze aangaan. “Moeders en vaders zijn niet altijd beschikbaar. En ze
mogen dat ook niet zijn. Anders scheppen ze afhankelijkheidsgevoelens bij het kind, die het kind veel te sterk aan
hem binden.” Wanneer maakt een afscheid een kind moedig – wanneer is het té veel van het kind gevraagd? Dat
kan de ouder exact leren aanvoelen. Gabriele Pohl nodigt ons allen uit dit te oefenen bij de opvoeding van het jonge
en ouder wordende kind. Een mooi en wijs boek van hoe onzekerheid, pijn, angst, verlies, smart bij het ontwikkelen
van autonome horen. (Artikel “Wachsthumschmerzen” in Erziehungskunst 02, 2019)
KOOPJE:
Een 2de hands pakket biologisch katoenen luierbroekjes van Poppelino
( 19 luierbroekjes voor 3kg/15 kg en nog 11 luierbroekjes iets grotere maat en 9 waterdichte overbroekjes, alles in
heel goede staat, nog 6 extra inlegdoekjes (nieuw) en 1 rol Popli super-inlegpapier.
Prijs overeen te komen 016 62 32 84 salutogenese@skynet.be
af te halen adres Houwaartsebaan 55 3220 – Holsbeek Annelies Sysmans
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Aanbevolen literatuur
Glöckler, Michaela | Grah-Wittich, Claudia
(Hg.)

Die Würde des kleinen Kindes BAND II

Wat houdt het kleine kind gezond?
Zorg en onderwijs in de eerste drie jaar van
het leven.
Nieuw en bewezen bewijs voor de zorg voor en opvoeding van het kind in de eerste drie levensjaren.
De bijdragen in dit boek gaan over het proces van het
menselijk worden in de eerste drie levensjaren. Zij
onderzoeken vragen met betrekking tot het leren
lopen, spreken en denken over het jonge kind - enerzijds vanuit het oogpunt van de antroposofische
antropologie en anderzijds vanuit het onderzoek van
Emmi Pikler:
1.

Hoe kan er voldoende vrijheid voor het kind
worden
gecreëerd
zodat
het
zijn
toekomstige capaciteiten zo goed mogelijk
kan ontwikkelen?

2.

Hoe kan de autonome leerbereidheid van
het
kind
worden
ondersteund
en
aangemoedigd, zodat zijn of haar
persoonlijkheid zich kan ontwikkelen op
basis van vertrouwen en veiligheid?

3.

Hoe kan het relatievermogen van het kleine
kind worden gevormd door een aandachtige
en betrouwbare samenwerking in de
zorgsituaties, als voorwaarde voor het kind
om zijn mogelijkheden voor vrije activiteit te
benutten?

4.

Hoe moet de omgeving van het kleine kind
worden vormgegeven, ook met betrekking
tot de zelfopvoeding en zelfontplooiing van
de ouders en pedagogen, zodat het kind
zichzelf kan ervaren als zijnde voor zichzelf,
maar ook in samenhang met zijn omgeving?

De antwoorden op deze vier essentiële vragen komen
overeen met de huidige stand van de kennis en praktijkervaring. Om het kind optimaal te kunnen ondersteunen in zijn ontwikkeling in een wereld die vaak
niet geschikt is voor kinderen, is de interdisciplinaire
synopsis van medisch-psychologisch-educatief onderzoek bijzonder vruchtbaar en toekomstgericht
gebleken.
In samenwerking met de vereniging van vrijeschoolkleuterscholen en de medische sectie aan het
Goetheanum.
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Welkom op aarde! Erika Gradenwitz-Koehler
prijs: € 25,50 bij Christofoor
Dit boek bereidt je voor op zwangerschap en
bevalling en gidst je er deskundig doorheen. Het
stopt niet bij de geboorte maar begeleidt jullie als
ouders ook de maanden daarna. Het boek voorziet je
van de meest actuele informatie, op een beknopte en
prettig leesbare manier. Naast al het praktische en
medische is er ook aandacht voor de ziel. Daarvoor
reikt Welkom op aarde! denkbeelden aan uit
wetenschap, filosofie en verschillende religies.

Slaappatronen, de ontwikkeling van een gezonde slaap bij kinderen en wat je kan doen als
het niet vanzelf gaat. Edmond Schoorel & Nicole
Weerts
Slapen doen we allemaal. Over het belang van
voldoende slaap (voor volwassene én kind) is steeds
meer bekend, als ook over de mogelijke gevolgen als
we langere tijd aan een slaaptekort lijden. Slaap
zorgt er niet alleen voor dat we herstellen van onze
dagelijkse bezigheden, maar ook voor onze
lichamelijke weerstand, onze mentale weerbaarheid,
ons leer- en ontwikkelingsvermogen en het hebben
en behouden van een gezond lichaamsgewicht.
Slapen moet je leren. Een zuigeling leert door het
dag-nachtritme van de ouders een eigen ritme te
ontwikkelen. Een peuter ontwikkelt een eigen
slaapritme door bedrituelen en gewoontes. Zo hoort
bij iedere fase in de algemene kinderlijke
ontwikkeling ook de ontwikkeling van de
slaappatronen. Als deze ontwikkeling niet vanzelf
gaat, kunnen slaapproblemen ontstaan.
Vanuit de levensloopontwikkeling "van zuigeling tot
adolescent' wordt de lezer meegenomen in de
slaapontwikkeling en het ontstaan van mogelijke
slaapproblemen. Het boek biedt eenvoudige
aanbevelingen om deze problemen te voorkomen en
praktische adviezen om ze op te lossen.
Beschikbaar vanaf 27 juni 2019 13,00 €
https://www.bol.com/nl/p/slaappatronen/92000000
99805919/
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Von ängstlichen, traurigen und unruhigen
Kindern
Grundlagen einer spirituellen Erziehungspraxis
Henning Köhler
Henning Köhler maakt ons er op attent dat het begin
van ontwikkelingsstoornissen bij een angstig, treurig,
onrustig of twijfelend kind, dikwijls in een onharmonische verhouding tot de basiszintuigen te zoeken is.
https://www.geistesleben.de/index.php?lang=0&cl=s
earch&searchparam=Henning%20K%C3%B6hler
9. Auflage 2019
ISBN 978-3-7725-2726-5
Verlag Freies Geistesleben
€ 20,00

Angsthasen, Albträumer und Alltagshelden,
Gabriële Pohl

Ontspannen kinderen
Lorraine E. Murray
Help kinderen goed in hun vel door mindfulness
activiteiten Door allerlei factoren hebben kinderen in onze tijd
steeds meer te maken met spanningen, die kunnen
leiden tot problemen met stress of gedrag. In dit boek
wordt beschreven hoe opvoeders, nauw aansluitend
bij de dagelijks! e gang van zaken op school of thuis,
kleine oefeningen kunnen ! doen die in veel gevallen
direct baat hebben.
(paperback, 190p)
€ 13,00
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https://www.abc-antroposofie.nl/boek-ontspannenkinderen-11459.html

Ein Schäfchen
Een houten boekje!
30,00  €
inkl. 7  % MwSt. zzgl. Versandkosten
https://www.glomer.com/ein-schaefchen/a19335/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=Mysterium+und+Freude

Het strandboek
Schofield/Danks
Een aanstekelijk boek om! op het strand en aan het
water (meren, rivieren) van alles te doen. Daarbij kun
je gebruik maken van wat er te vinden is (zand, water, schelpen, zeewier, aangespoeld hout) en natuurlijk ook van je fantasie.
Deze uitgave prikkelt de fantasie en wekt zin om
heerlijk bezig te zijn en te blijven. (softcover, gebonden, 128 pagina’s, met heel veel foto’s in kleur)
€ 15,50

Het geestelijk licht van de Waldorfschool ,
Peter Selg Via Libra
De boeken van Peter Selg vallen op door hun
wijsheid, alsook door hun kennis, belezenheid en
duidelijkheid, en door de onbeschroomdheid om te
zeggen waar het op staat. Ondanks de geestelijke
scherpte, zijn ze toch vanuit het hart geschreven en
gesproken. Dat komt omdat hij steeds, als
psychiater-schrijver, zijn scherpe blik houdt op de
geestelijke nood van onze tijd en ons tijdsgewricht.
Het boek is voor hen die zich graag over de essentie
en de oorsprong van de Steinerpedagogie en haar
scholen wil informeren. Dus zowel voor leraren,
ouders, als andere geïnteresseerden.
Uitg. Via Libra

12,5 €

ISBN 978 90 77611 32 6

https://www.standaardboekhandel.be/p/hetgeestelijke-licht-van-de-waldorfschool9789077611326
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Saluto-Genese v.z.w
Beweging ter bevordering
van een gezonde kindertijd
www.salutogenese.be

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’

“Diepe verbondenheid en hiermee
samenhangende zelfreflectie, hoe
passen ze in een dagverloop van het
kinderdagverblijf.”
Teksten waarin de natuur van het kind
beschreven 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. Vertaald uit het Duits en opgemaakt
met eigen foto’s, bevindingen en waarnemingen uit kinderonthaal rond onze vrije
Steinerscholen België.
Vzw Saluto-Genese
82 p.
17 €
met warme dank aan ‘der Vereinigung der
Waldorfkindergärten”.

!

Te bestellen bij salutogenese@skynet.be
Een werkboek om tot zelfreflectie te komen in onze
dagdagelijkse dag met de allerkleinsten van 0 tot 3
jaar.

"Rudolf Steinerpedgogie in de eerste
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 opgroeien en dit
ook buiten het gezin in kleinschalig gezinsonthaal of in een kleinschalige crèche
vreugdevol mogen ervaren, is dit een
inspirerende, grondige 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
vertrouwenspersoon, 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!

De lang verwachtte herdruk van ons pedagogisch
werkplan voor kinderonthaal, aangevuld met
recente afbeeldingen.

Aan alle opvoeders willen wij veel vreugde
toewensen bij het lezen van dit pedagogische
werkplan!
Vzw Saluto-Genese
97 p.
24 €

Te bestellen bij salutogenese@skynet.be
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te bestellen bij salutogenese@skynet.be
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DE ZOMERTUIN.

We horen prachtige, zoemende melodieën. Het is bij onze hortensiastruik. Gisterenavond nog gaven we de hortensia’s enkele volle emmers en vele gieters putwater. Vandaag verzamelen honderden vlijtige bijtjes de geelwitte
stuifmeelpollen en genieten we van een heerlijk bloemen- en klankaroma op het terras. De koninklijke bijen vinden
in de opstijgende sappen hun gading, de plant drinkt het water, het licht, de lucht, het vuur. De bij schenkt een klein
beetje gif aan iedere bloem die zij bezoekt – als levenselexier…
wij vakantiekloppers, verwonderen ons.
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“Voor ieder wensen we een goede en gezondmakende vakantie,
die ons in staat stelt met hernieuwde kracht en inspiratie, veel
liefde voor het kleine kind en liefde voor de wereld te voelen.”
Vakantiewens Saluto-Genese vzw.

Donatello Bode, Madonna Pazzi

Liefde voor de wereld
"Als de mens de vrijheid zoekt, zonder aanmatiging tot egoïsme, als de vrijheid een zuivere liefde
voor de uit te voeren handeling wordt, dan heeft hij de mogelijkheid om Michaël te benaderen;
als hij in vrijheid wil werken met de ontvouwing van egoïsme, als de vrijheid het trotse gevoel
wordt zichzelf in de handeling te openbaren, dan loopt hij het gevaar het gebied van Ahriman
binnen te gaan. […]
Door zich als vrij mens dicht bij Michaël te voelen, is de mens op weg om de kracht van het intellectualisme in zijn 'gehele mens' te dragen; hij denkt weliswaar met zijn hoofd, maar het hart
voelt licht of duisternis van het denken; de wil straalt het wezenlijke van de mens uit, indien hij
de gedachten als intenties in zich heeft stromen. De mens wordt steeds meer mens, indien hij
expressie van de wereld wordt [....].
Diegene die zich met hem (Michaël) verbindt, verzorgt, in zijn relatie tot de buitenwereld, de
liefde[…].
Dan kan de liefde voor de ander ook terugstralen naar het eigen zelf. Deze laatste zal in staat
zijn om lief te hebben zonder zichzelf lief te hebben. En op de wegen van deze liefde is Christus
te vinden doorheen de menselijke ziel. Diegene die zich met hem (Michaël) verbindt, verzorgt, in
zijn relatie tot de buitenwereld, de liefde en vindt zo de relatie tot de innerlijke wereld van zijn
ziel, die hem met Christus samenbrengt".
bron: Rudolf Steiner, GA 26, 2013, pagina 117f.
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We wensen U een honingrijke en zoete zomertijd!

van Roosje 8 jaar en Siri 6 jaar! (samen getekend)

met de moed van Michaël

vzw Saluto-Genese Erna, Karin, Annelies, Rik
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