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WIL JIJ OOK LID WORDEN in 2019
U kan zich lid maken door
15 euro
te storten op het rekeningnummer van
vzw SALUTO-GENESE
523-0456682-81 of mail ons:
salutogenese@skynet.be
www.salutogenese.be
Beweging ter bevordering v. een gezonde kindertijd
dankt u hiervoor!

Bankrekening bij Triodos 523-0456682-81
Redactieadres: Houwaartsebaan, 55
B – 3220 – Holsbeek
BIC: TRIOBEBB
IBAN: BE 36 5230 4566 82 81
foto: kinderdagverblijf ‘De Zonnekinderen’ Gent

mama en Oona-Katinka

liefdevol behoeden en verzorgen

mama en Zazie-Oanna
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Wie is zij die het eerste licht behoede en beware?
Wie is zij die waakt over leven, groei en licht?
Wie is zij die de lichtjes overbrengt?
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GEZONDE KINDERTIJD
Dat gaat o.a. over eigen immuniteit opbouwen, gezonde frisse voeding, het
sterken van het gezondheidslichaam of etherlichaam, dat gaat over
ongecompliceerdheid, over ontspannen zijn, over vrolijkheid, over vreugde en
blijheid, over goedheid, over schoonheid, waarheid, over groeien, mogen ziek
zijn en mogen genezen, over koorts mogen hebben en hoe koorts begeleiden,
over vertrouwen, vrij spelen, vrij leren, voldoende rust genieten, ongestoordheid
genieten, pauze genieten, voldoende slapen…

Lieve onthaalouders, crècheleidsters, ouders, vrienden van het
kleine kind, vrienden van vzw Saluto-Genese,
Ik schrijf u 2 brieven: een eerste brief gaat over het voorbije jaar waarin de covid 19-pandemie
uitbrak; de tweede brief gaat over hoe we er verder mee om kunnen gaan.
Wat er na de lockdown kwam, is wel veel pijnlijker en moeilijker dan de lockdown-tijd zelf, vind ik. De
tijd in maart en april vorig jaar was genietelijk en deugddoend op zich. Even stilhouden, ons
inhouden, pauze waren aan de orde, na een veel te grote drukdoenerij, bedenk ik nu. Van
consumeren gingen we naar profiteren, van eigenbelang gingen we naar eigen plezier, van
opgebruiken gingen we naar misgebruiken. Het kon niet op! Schaamtevol geven we toe dat er niet
genoeg is gedaan voor dier, plant, boom, mens, natuur. Velen voelen nu dat de verplichte isolatie een
logisch gevolg is van het exuberante gedrag van de mens met zichzelf en met de natuur. We hebben
ons voorbij geleefd. De oorzaak van het overspringen van een virus van dieren op de mens gebeurt
niet zomaar. Deze pandemie heeft een voorgeschiedenis die ligt in onze cultuur die te sterk egoïstisch
was (en is). Hoe nu verder?
We kenden in de eerste lockdown een prachtige, zonnige lente, met hemels-mooie kleurige, heldere
horizonten en frisse, zuivere luchten. Een omspannen stilte bracht ons bij onze eigen overwegingen
en gevoelens. Minder verkeer, minder vliegverkeer, stilte in de natuur en woonomgeving, veel meer
wandelaars en fietsers die voor hun resiliëntiekrachten en nieuwe gezondheid veel ondernamen in de
natuur,meer burencontacten. Deze mooi, mild gekleurde hemelen zijn er nog steeds! De natuur
herademt en regenereert nu de mens zich even terugtrekt. We leren de bomen-, planten-, vogel- en
insectentaal beluisteren en begrijpen. We zien prachtige verrassende plantbewegingen en
bloemengedragingen in tuin en bos. We ontdekken een nieuwe taal in de stilte van de natuur en van
onszelf, waar we anders overheen lazen, door onze eeuwig haast en ‘k moet nog’.
In de eerste lockdown-periode waren vele mensen en gezinnen en kinderen erg blij met deze rust,
met de nieuwe kwaliteit van ‘vrije’ tijd, het zich niet meer moeten haasten. De kinderen en ouders
waren veel meer thuis, er werd niet rondgereden voor school, voor naschoolse activiteiten,
muziekschool, bijlessen, ballet, sportactiviteiten enzovoort vele kinderen genoten van de rust van de
dag en van de natuur. Vele zusjes en broertjes genoten ook elkaar en van het meer met elkaar
kunnen spelen. Voor de kinderen die alleen zijn, bleef een schoolvriendje en klasgenootje toch wel op
bezoek komen en bleven twee gezinnen zo met elkaar verbonden. Ook veilige bezoekjes aan en van
de grootouders gingen nog voorzichtig door. Er werd veel meer in de natuur samen gefietst,
gewandeld, samen ontdekt en op avontuur gegaan in de eigen leefomgeving. Buren kregen plots een
veel meer dichtbij aangezicht en warme aanwezigheid.
Maar al vlug bleek ook dat ouders overbelast werden daar hun werk moest worden verdergezet en nu
wel thuis en online, terwijl de kinderen ook thuis waren – dat gegeven combineert zich niet met
kleine kinderen. Veel ouders kwamen aan het eind van hun krachten en kinderen begonnen de
heerlijke speeltijden en het les krijgen samen met klasgenootjes te missen. School hoort toch
helemaal niet thuis. Les krijgen, samen met je klasgenootjes en met je eigen leraar, met je juf of
meester, waarvoor je zo graag een goede inspanning levert, dat is toch veel leuker! Het duidelijke
ritme van de schooldag met zijn leer- en pauzemomenten, met al die sociale uitdagingen werd al vlug
gemist.

8

Als een ouder ‘les’ moet gaan geven aan haar kind dan is dit een hele andere relatie die ze moet
krijgen dan de meer onbewust lopende en liefdevolle ouder/kind-relatie van een moeder of een
vader.
“Een moeder heeft andere, zeer uiteenlopende taken, die liggen op het gebied van de onbewust
lopende relatievorming. En als de moeder zich gedraagt als de leraar, dan moet het kind zich
verzetten, want hij merkt nu een verlies: mijn moeder is ineens niet meer zoals ik haar ken en nodig
heb voor mijn ontwikkeling. Om de verwarring in deze rol te herstellen, kan ik als kind maar één ding
doen: tarten en weigeren.” Silke Kirch.
En wat als ouders en/of grootouders erg veel angsten voor besmetting en ziek worden gingen
krijgen?
Deze angst van volwassenen zet zich over op kinderen; sommige kinderen wilden alleen nog maar bij
hun mama blijven, vertoonden niet meer de normale zo eigen aan kinderen nieuwsgierigheid en
leergierigheid en het zo eigen explorerende verlangen om nieuwe dingen te willen ontdekken en uit
te zoeken. Ze waren gewoon stil en zelfs ‘verlamd’. Een helpend gesprek bij kinderarts of therapeut
bleek hier dan nodig.

De kinderarts en psycholoog Harmut Horn,
(Hartmut Horn werkt als huisarts in de privé-praktijk, hij is psychotherapeut en specialist in de kinder- en
jeugdgezondheidszorg, en werkt ook als schoolarts en als bestuurslid van de Duitse Vereniging voor
Antroposofische Psychotherapie. Lezingen in professionele kringen en aan lekenpubliek, publicaties over een
gezonde ontwikkeling van het kind. Hij is de grootvader van tien kleinkinderen.)

zegt in een interview-gesprek met Info3-tijdschrift te Duitsland (Info3 november 2020) het
volgende :
“Voor iedereen is het leven onder deze maatregelingen en situatie van de pandemie erg belast. Maar
hoe gaat het met de allerkleinsten die nog het minst van allen voor zichzelf kunnen zorgen?
Een zeer triest vijfjarig jongetje merkte tijdens de vier weken van lockdown: van zijn lievelingsdieren is
de schildpad ziek geworden. Een verkoudheid met koorts en corona. En ze ziet er altijd zo schattig
uit, en nu gaat het haar zóooooo slecht en ze heeft een rustige plek nodig, en ze heeft een dieet
nodig, en ze heeft rust nodig, en ze heeft veel medicijnen nodig… En als het steeds erger wordt,
vraagt de mama of ze naar het ziekenhuis moet worden gebracht, maar nee! Alleen ik, de jongen zelf,
kan haar helpen. Zo brengt de mama alles wat nodig is en de jongen zelf zorgt voor zijn kleine
lieveling. Na twaalf dagen - die samenvallen met de heropening van de speeltuin en het weerzien van
vrienden - wordt het moedige knuffelbeestje weer beter. “
Psychoanalytisch bekeken:
De jongen is verdrietig over de dreigende verandering in de sfeer van zijn leefomgeving. De
onverdraag-zaamheid om overgeleverd te zijn aan de genade van anderen zorgt ervoor dat zijn ziel
een naar buiten gerichte projectie van het probleem maakt. Door het verdrietige deel van zijn ziel in
zijn knuffel te schuiven, vindt hij de mogelijkheid om zijn moeder in zijn verdriet te betrekken.
Tegelijkertijd kan hij zelf een doener worden. Het is ook interessant dat alleen hij zelf voor herstel kan
zorgen. Analoog aan de therapeutische processen met onze patiënten, kunnen de helpers alleen
helpmateriaal voor zelfhulp bieden. In dit voorbeeld had de moeder dit goed begrepen en hield ze
zich op de achtergrond als helper van de genezer. De atmosferische verandering van de omgeving
door de verwachte herstelling met de vriendjes en vriendinnetjes liet de ziel van het kind en het
representatieobject tegelijkertijd genezen. De jongen is weer vrolijk geworden. Een kind kan zichzelf
genezen en komt hiervoor zelf op therapeutische spelideeën. Ze externaliseren hun probleem, hun
angst, uit hun ziel in een spel.
Maar hele kleine kinderen kunnen dit niet, want zij nemen volledig deel aan het innerlijke proces van
hun hoofdvertrouwenspersoon (en) en als deze erg angstig zijn voor hun levenssituatie waarin ze zich
samen bevinden, wordt het kind angstig.
Als kinderen een hoog aantal regels krijgen van ‘…je mag niet dit, je mag niet dat,…’ en er wordt ook
nog bij gezegd “anders breng je andere mensen in gevaar” (grootouders bijvoorbeeld) dan worden ze
erg belast en verkrampt.
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De maatregels?
Vanuit psychoanalytisch oogpunt is het een innerlijk-emotionele angstverminderende
compromisvorming wanneer anderen zich moeten houden aan strenge, strikte regels die ik zelf
moeilijk kan naleven. In dit soort onbewuste processen zijn de anderen in feite de zwakkere leden van
een gemeenschap: in dit geval de kinderen en jongeren. De afsplitsingsangst van volwassenen wordt
beheerst door controlemaatregelen op de kinderen.
Ik ben geïnteresseerd in de kleine marge tussen de perceptie dat iets bedreigend is en rampzalig kan
worden en het creatieve potentieel van de kinderen.
Wat bijvoorbeeld de maskers betreft, kan ik me voorstellen dat er kinderen zijn voor wie het heel
verontrustend is om het gezicht van hun naaste verzorgers niet te kunnen zien, maar dat anderen er
op een speelse manier overheen komen.
Er zijn kinderen die met maskers naar mijn praktijk komen, ook al zijn ze jonger dan tien jaar, en er
nog geen hoeven te dragen, en er speels op reageren. Deze kleuter- of schoolkinderen hebben de stof
zelf uitgezocht en samen met hun moeder genaaid en geborduurd en versierd. Na de zomervakantie
heb ik de ouders voorgesteld om het onderwerp van het masker op dezelfde manier te behandelen
als bij de fietshelm. Je doet hem aan als je hem nodig hebt, en dan doe je hem weer uit. Veel
moeders hebben me verteld dat dit voor hen een doorslaggevend idee was. Door deze
ongecompliceerde manier van omgaan met dit onderwerp door de ouders, vinden de kinderen hun
onbezorgdheid weer terug. En zoals je zegt, door te spelen, komen kinderen over veel dingen heen.
Maar het diepgaand schadelijke effect van het bedekte gezicht van zorgverleners op de emotionele
ontwikkeling van zuigelingen en jonge kinderen staat wetenschappelijk gezien buiten kijf.

Wat zou vanuit uw oogpunt verstandig zijn met het oog op de herfst en de winter, hoe
kunnen ouders nu met de situatie omgaan?
Een voordeel zou kunnen zijn dat de hygiënevoorschriften ertoe leiden dat ouders hun zieke kinderen
nu eerder thuis houden en ze weer gezond maken dan dat ze ze in een instelling worden geplaatst.
Dat is misschien beter deze winter.
Verbazingwekkend dat we een pandemie nodig hebben om eindelijk met een zuiver geweten thuis te
kunnen blijven als ons kind of wijzelf ziek zijn, nietwaar?
Dat is een krachtig effect, zonder pandemie zouden we er niet eens over praten. In de afgelopen jaren
hadden de ouders, door een vermeende druk, veel te vaak hun zieke kinderen aan de instellingen
gegeven - mogelijk met een geheime koortsverlaging, wat leidde tot grote opeenhopingen van
ziekten op kleuterscholen en scholen. En natuurlijk ook in de hogescholen.
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Ik vind dit onderwerp erg onderbelicht. Wat is goede verpleegkundige zorg, hoeveel tijd hebben we
nodig voor herstel?
Verplegen en verzorgen is een kennis die bijna verloren is gegaan omdat we het niet meer doen.
Genezen is een langzaam proces, toch? Het is voor ons, kinderartsen, altijd moeilijk geweest om
kinderen weer snel mogelijk goed te krijgen, zodat ze weer naar de kleuterschool of school kunnen
gaan. Elke ziekte heeft zijn tijdsvorm en elk kind en elke persoon geeft er individueel vorm aan. De
arts is slechts de adviseur, de remedies zijn de ondersteuners, de genezende krachten van de persoon
die dit proces leidt. Als er geen tijd is om door een ziekte heen te komen en te herstellen, gaan
mensen met verzwakte krachten terug naar hun dagelijks leven. Het volgende virus haalt ze snel in en
deze cycli van gevoeligheid voor infecties ontwikkelen zich.
In mijn praktijk kennen alle ouders de regel: na de ziekte moet je zelf of het kind een dag lang
helemaal fit zijn geweest, zodat je 's avonds denkt: Oh, had ik het maar naar de instelling gestuurd!
Omdat men 's morgens, na het herstel door de nacht, vaak al fit lijkt, zijn de krachten na korte tijd
weer uitgeput. Dat wil zeggen, alleen dan, als men dit op een dag heeft gehad, waarop de krachten
hebben doorgezet, en men denkt in de avond: vandaag zou het zijn gegaan! - dan kun je het weer
naar school gaan als kind.

Wat zijn in uw ogen de risico's voor de winter? Hoe kunnen ouders hun kinderen het beste
versterken met de winter in het achterhoofd?
Ja, frustratie verzwakt, vreugde versterkt het immuunsysteem.
Ontspannen omgaan met teleurstellingen en vrolijke activiteiten ondanks beperkingen versterken
het immuunsysteem. En alles wat de antroposofische geneeskunde als basisprincipes hanteert:
Zelden antibiotica geven, zeer zelden toevlucht nemen tot koortsverlagende maatregelen, de hele
variëteit aan natuurgeneeskundige en antroposofische geneesmiddelen gebruiken, en goede zorg,
dat wil zeggen: dieet, rust, uitwendige toepassingen, zorg door de ouders.
Er zijn boeken van Michaela Glöckler, Jan Vagedes en Georg Soldner, Markus Sommer en anderen.
In Duitsland is nu ook een koorts-applicatie ontworpen Prof. Dr. David Martin voor ouders, zodat ze
de moed hebben om de koorts in de eerste plaats te bekijken en niet meer alleen maar weg te
duwen, om er mee om te leren gaan. Dit zal van groot nut zijn voor kinderen in Duitsland, omdat hij
erin geslaagd is de beroepsvereniging van kinderartsen te betrekken bij de verspreiding van deze app.
Private Universität Witten/Herdecke gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Fakultät für
Gesundheit, Lehrstuhl für Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin
Gerhard-Kienle-Weg 4
58313 Herdecke

https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/fieberapp-register-aufbau-eines-registers-zurinformation-und-selbstdokumentation-der-9014.php

-------------------------------------------------------------------------------Harco Alkema - Antroposofisch Huisarts in Leiden - schrijft:
Je eigen immuunsysteem is het vermogen te oordelen wat hoort wél bij mij en wat hoort niet bij mij.
Dit oordeelsvermogen speelt een belangrijke rol in het handhaven van je eigen individualiteit.
Als je tegen een probleem aankijkt kun je verschillende brillen opzetten die dan bepalend zijn voor de
uitkomst, bepalend zijn voor wat je dan ziet. Er bestaat de pessimistische bril, de materialistische bril,
de roze bril en ik zet nu even een holistische bril op om naar immuniteit te kijken.
Vanuit een holistische optiek kun je de mens beschouwen als te zijn opgebouwd uit een lijf (materie),
een vitaliteitskrachtenveld (de fysiologie, de werking van de organen) een psyche (ziel, de driften,
begeerten en harstochten) en een geest (de individualiteit, het zelf of het ik )
De rode draad is steeds: wat hoort wél bij mij en wat niet en hoe is dat te beïnvloeden.
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Op puur lichamelijk niveau:
Contact met het virus mijden door regelmatig wassen van we onze handen, mondmasker, en dragen
we een beschermbril en een schort en mondmasker als we echt met een besmette patiënt in contact
komen.
Op vitaliteitsniveau:
Het zijn het de witte bloedlichaampjes die het vermogen hebben waar te nemen wat wel en wat niet
bij het menselijk lichaam hoort. Een nieuw virus wordt, als alles goed werkt, herkent als niet bij het
lichaam horend: het wordt gemarkeerd, aangevallen en opgeruimd. In principe gaat dit automatisch.
Is dit vitaliteit systeem nog te beïnvloeden? Mogelijk wel als je bedenkt dat het Corona virus, net zoals
het griepvirus, vooral een virus is dat de luchtwegen aanvalt/belast. De luchtwegen hebben een
slijmvlies met trilhaartjes die met een slagbeweging het slijm van de luchtwegen vanuit alle richting
naar de keel brengen waar we het doorslikken en zo virussen, bacteriën en vuil door het maagzuur zo
goed mogelijk onschadelijk maken. Alcohol en roken hebben een sterkt negatieve invloed op het
gezond functioneren van de trilhaartjes in de luchtwegen. Het is dus logisch te adviseren als er griep
of Corona in je omgeving heerst dat je dan stopt met roken en alcohol drinken. In het verlengde
daarvan kun je de maagfunctie ook ondersteunen door minder koffie, geen koolzuurhoudende
dranken te gebruiken en alcohol(weer!) en roken (ook weer) te vermijden omdat die laatste twee ook
belastend zijn voor de gezonde maagfunctie.
Daarnaast weten we dat ook vitamine D een gunstige rol speelt in ons immuunsysteem. Het is in
mijn ogen geen toeval dat de meeste griep ontstaat wanneer van nature de vitamine D concentratie
in het bloed het laagst is, namelijk aan het eind van de winter.
Verder kun je met gezonde doorwarmende voeding (o.a gember, Kurkuma) je warmtehuishouding
verbeteren.
Op psychisch niveau:
Het kan helpen eens kritisch door de vrienden en bekenden kring heen te lopen. Welke mensen geven
je energie, zijn warm en hartelijk en welke zijn meer kil en cynisch en negatief? Is daar afscheid van
te nemen? Van familie meestal niet, maar de omgang is vaak wel een beetje te sturen door
afgrenzing te oefenen. Is de hele dag de radio aan weldadig voor je of kost het eigenlijk onnodig
energie en geeft het concentratieverlies als je een specifieke taak moet uitvoeren?
Het dichten van een psychisch energielek is absoluut weerstand verhogend denk ik.
Op geestelijk niveau:
Het is misschien wel het meest spannende na te gaan wat hoort nu bij je en wat niet. Sta eens stil bij
de vraag welke biografische keuzes je gemaakt hebt. Welke plannen en welke idealen zijn nog
onvervuld? Waar kijk je met tevredenheid op terug? Wat moet nog afgemaakt worden? Zijn er nog
uitdagingen voor mij, wordt er nog ergens aan mij getrokken? Is mijn hulp nog ergens nodig?

Zo kun je op verschillende niveaus je eigen afweersysteem een flinke steun in de rug geven.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

dr. Helena Maryns - huisarts in Gent – schrijft:
Situering
Het Coronavirus geeft vnl. klachten van de bovenste luchtwegen al dan niet met koorts. Soms ook
keelpijn. Soms hoest, maar eerder weinig. Zelden is het verloop ernstig.
Bij klachten van de luchtwegen en of koorts blijft het belangrijk de richtlijn om 7 dagen contact met
derden te mijden verder op te volgen.
Opvallend is dat na deze eerste, vaak milde klachten, bij een klein aantal mensen, na enkele dagen
opnieuw klachten optreden. De ervaren klachten variëren in ernst en liggen allemaal in de lijn van
druk tot pijn op de borst, een eerder droge hoest en vermoeidheid.
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Iedereen heeft ondertussen de beelden van witte longen tgv vochtophoping interstitieel - dit wil
zeggen in het weefsel tussen de longblaasjes - gezien en ook het hart kan getroffen zijn met een licht
ontstekingsbeeld. Deze complicatie is zeldzaam. Een opname op IZ is nog veel zeldzamer noodzakelijk
en ondertussen is duidelijk dat voornamelijk mensen met een medische voorbelasting getroffen
worden. De medische belasting die risico geeft zijn diabetes, hoge bloeddruk, zwaarlijvigheid,
longproblemen en ouderdom op zich is ook belastend. 3 risicofactoren of meer geven een slechte
prognose.
Zo goed als ALLE andere patiënten recupereren 100%! Gezonde mensen hoeven zich dus weinig
zorgen te maken!
Naast de stofwisseling vragen ook het hartsysteem en de longen vragen om zorg. Beide zijn ritmische
organen. Het hart sluit meer aan bij de onbewuste, steeds maar doorwerkende stofwisseling en is
nauwelijks bewust te beïnvloeden. De longen sluiten meer aan bij onze hoofdkant die bewust en sterk
te beïnvloeden is (ogen sluiten, oren spitsen,..). Zo kan je even je adem inhouden of slaan emoties
snel op de ademhaling.

Wat kan je doen om deze ritmische organen te verzorgen?
verzorg je ritme!
Ritme is een in en uit, een samentrekking en een spreiden, een actieve fase en een rustfase, een
steeds ompolen van het ene in het andere. Zo spreek je en luister je, zo adem je in en adem je uit, zo
slaap je en waak je, zo eet je en verteer je,...
Concreet:
ü
ü
ü
ü
ü

slaap voldoende,
ga wandelen, joggen, doe iets actief, beweeg
houd een siesta,
eet gezond en matig en bouw pauzes in om te verteren,
...

verzorg je voeding!
Als de longen vocht uitscheiden in hun weefsels worden ze een stofwisselingsorgaan. Dat is niet hun
functie, dan gaat het mis. Hun functie ligt in het luchtelement door het opnemen van zuurstof en
uitscheiden van CO2.
In ons verteringsstelsel gebeurt de in- en uitscheiding in vochtig milieu. Ook de nieren helpen daarbij.
Je kan op 2 manieren helpen nl. door de stofwisseling te stimuleren en ondersteunen of juist te
ontzien.
Concreet:
Stimuleer de nieren door:
ü Voldoende te drinken vb blaas- en nierthee,
ü Door de nierzone warm te houden en eventueel in te wrijven met een doorwarmende olie.
ü Ook een oliecompres is een zegen voor de nieren. Onder plegan.nl vind je een filmpje hoe je
een borstwikkel kan leggen. Hetzelfde principe kan voor een nierwikkel.
Ondersteun je vertering door:
ü Niet overmatig te eten zodat deze organen niet extra belast worden.
ü Door veel melkproducten (maken slijmen) te vermijden. Als je dit niet kan missen neem
gezuurde producten zoals yoghurt, kwark en kefir.
ü Wees zeer matig met of ontzeg je van alcohol, gezoete dranken, koffie, chocolade en andere
genietertjes.
ü Voorzie bij elke maaltijd iets warms vb. thee in de ochtend, soep, warme stoofpotjes,...
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ü Alle bladgroenten, artisjok en curcuma bevatten veel bitterstoffen die de lever en gal
stimuleren, voeg ze toe aan je menu en
ü Eet gezonde vetten zoals olieën, avocado, noten en volle roomboter ( tenzij roomboter
expliciet werd afgeraden).
ü Ook de lever houdt van warmte! Een warme kruik tijdens de siesta of wikkel met
duizendbladthee, daar wordt hij helemaal blij van.
zorg voor warmte, licht en lucht!
Warmte is meer dan 'de thermostaat hoger zetten'. Warmte mag je breed interpreteren, concreet:
ü zorg voor fysieke warmte zoals warme kledij, warme dranken, warme maaltijden, badjes met
eventueel toevoeging van etherische olie van lavendel, kastanje of winterbad, sauna,...
ü zorg voor warmte op socio-emotioneel vlak door mildheid, respect, gezelligheid, omhulling...
ü zorg voor een enthousiasme in the mind! Denk positief en onderschat de kracht van de
gedachte niet.
ü Leef je kernkwaliteiten en wees enthousiast voor wat je doet, voor het leven tout cours!
Let op voldoende luchtcirculatie door af en toe goed te doorluchten. Als het weer het toestaat laat de
vensters open. Een kamertemperatuur van 18 - 20° max is ideaal.
Zorg ook voor voldoende luchtvochtigheid door bv. te verstuiven met ontsmettende etherische olie
van munt, eucalyptus, rozemarijn, salie, hysop en kamfer.
Licht structureert, dat zie je aan de planten. Zij die in het licht staan hebben een fijnere bladstructuur.
Ook wij hebben licht nodig om ons organisme goed te structureren. Ga dus de
lentezon gedurende een twintig tal minuutjes per dag, deze is midden maart nog niet zo sterk dat ze
kankerverwekkend is. Dan maak je extra vitamine D wat gunstig is voor de immuniteit.
'omarm' de koorts
Data uit China hebben ondertussen duidelijk aangetoont dat onderdrukking van de koorts zeer
nadelig is. Ook met de traditionele Chinese geneeskunde is goede ervaring opgedaan.
Het is dus raadzaam niet meteen, zodra men zich ziek voelt, hoofdpijn en/of koorts heeft,
koortswerende middelen te nemen. Koorts is warmte en is een normale reactie van het lichaam ter
ondersteuning van de immuunreactie op een infectie. Bij koorts lopen de immuunprocessen sneller
en intenser dan anders. Ook kunnen vele virussen minder goed overleven op de verhoogde
temperatuur. Dus niet reageren: koorts = abnormaal => onderdrukken, maar koorts als een zegen
beschouwen. De virussen worden sneller afgebroken door deze warmtereactie van het lichaam.
Koorts moet alleen als dusdanig tegengegaan worden als hij al te hoog wordt of te lang duurt, en dat
is maar zelden het geval. Men kan veel doen met huismiddeltjes om koorts en hoofdpijn draaglijk te
maken.
Een uitermate interessante website is: https://warmuptofever.org/de/home/
opgemaakt door Prof. David Martin, kinderarts.
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sterke kinderen!
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Lieve onthaalouders, crècheleidsters, ouders, vrienden van het
kleine kind, vrienden van vzw Saluto-genese,
“Hartemoed”
voor dit Nieuwe Jaar 2021,
ook gericht aan alle grootouders en geïsoleerden.
“Kindertijd, Kindheid is geen tijdelijk begrip,
maar een bijzonder oord van de ziel,
altijd open voor hen die het ‘bijleren’
en het zich kunnen verwonderen
niet vergeten zijn.”
“Kindheit ist kein zeitlicher Begriff, sondern ein Gelände der Seele, allezeit dem offen, der das Lernen und das
Staunen nicht verlernt hat. “

Maria Waser, Schweizer Schriftstellerin (1878-1936) uit tijdschrift Info3
De tweede isolatietijd zijn we nu door. Na de kerstvakantie in januari 2021 gaan kinderen weer naar
school. Maar alles verloopt er wel weer geheel anders. Wetende dat kinderen graag ‘ongestoord’ zijn
en van herkenbare gewoonten houden, worden we sterk uitgedaagd gezonde oplossingen te vinden
voor hun lichaam, ziel en geest, zodat spelend leren en lerend spelen weer kunnen aanvangen.
Daarbij wordt ons nu echter nieuwe angst aangejaagd door mogelijke mutaties van het virus en een
virus die besmettelijker is, … en… er wordt begonnen met de vaccinaties, wat ook velen ongerust
maakt.
Bij het telefoneren met onze collega’s kindopvoeders kwam een grote onrust naar boven over de
betrouwbaarheid van het vaccin. Zijn de vaccins niet versneld doorgedrukt, zijn ze wel lang genoeg en
op alle verschillende leefgroepen uitgetest, welke zijn de negatieve bijverschijnselen? Gaan wij als
‘verzorgenden’ onder sociale dwang worden gesteld, om ons nu al te laten vaccineren?
In ons beroep met de allerkleinsten in kinderonthaal en kinderdagverblijven is er steeds veel sociale
uitwisseling, vertrouwen, optimisme, veel leven en een sterk sociaal leven, ondernemingslust,
daadkracht en willen bijleren onder de ouders, de opvoeders en bij de kinderen. Maar blijven we allen
in onze goede kracht van de vrije zelfontplooiïng staan en blijft er een goede verstandhouding onder
elkaar?
Covid 19 stelt ons voor de opgave om in ons organisme en in de samenleving het gezonde midden
terug te vinden en ons handelen overeenkomstig met de werkelijkheid in te richten en ons
wilskrachtig te houden. Door het vele ‘thuis’ en ‘geïsoleerd’ zijn, moeten we de dag zelf wils- en
vormkrachtig gestalte geven. Een fijne uitdaging voor de vrije ontwikkeling en de wederopbouw van
de levenskrachten!
Wat kunnen we zelf doen?
•
•
•
•
•

In vrijheid en zelfontwikkeling verder leven.
Vooral de risicopatiënten (zwakke en ouden) moeten een masker dragen en beschermd
worden. We mogen de beschermingsmaatregels ter bescherming van de zwakken niet aan de
gehele samenleving opdringen.
De maatregelen mogen ons niet de adem snoeren; ze moeten per situatie worden vastgelegd
en zeker niet voor iedereen hetzelfde.
We moeten eigen verantwoordelijkheid voor onze gezondheid en veiligheid leren opnemen
We hebben recht op goede informatie en ware informatie, en dat blijft een probleem. Er zijn
zoveel tegenstrijdige berichten, o.a. over de betrouwbaarheid van het vaccin.
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Alle staten willen naar een vaccin toewerken, doch, is die omvattende oplossing van een mogelijk
vaccin te verwachten? De gehele wereld vaccineren, dat kan toch niet!
We weten ook helemaal niet hoe lang de immuun bescherming aanhoudt van de huidige voorhanden
vaccins en hoe zeker en veilig deze zijn?
Het wordt steeds moeilijker om de maatregels au serieus te nemen en op te volgen, daar men niets
aan de ware oorzaken van de viruspandemie doet. Dat de virus (zoönosen) overgaat van het
dierenrijk op de mensen zijn indicatoren voor een verstoord ecosysteem en diversiteitafname.
Onmenselijk rijke en materialistische economen willen de digitale inclusie doordrukken; ze
misbruiken de crisis om een omstulping en transitie van de industrie, de economie en ecologie door
te drukken, the Great Reset, ALLES moet gedigitaliseerd worden, zelfs het onderwijs.
Een nieuwe ethiek is nu nodig.
Men redt met biljoenen de economie van een land, maar doet niets aan de ecologische
mistoestanden. We moeten ons handelen veranderen zodat het een handelen wordt waarin een
actieve spirit beleefbaar mag zijn!
Onze hartemoed en hartekrachten vragen om geactiveerd te worden voor de mens en tegelijkertijd
voor de natuur, zodat we onze gehele levenswereld stukje bij stukje kunnen gaan heropbouwen.
Vele grootouders en oude mensen, zieken, kunnen zich nu wel erg geïsoleerd en verlamd gaan
voelen.
“Een communicatieve quarantaine” komt er nu, zoals Silke Kirch dit noemt. Blijkbaar is het
besmettelijker dan het virus. “In dit opzicht dient het isoleren van zieke mensen mogelijk niet alleen
ter bescherming tegen infectie, maar ook om de geest te immuniseren tegen de mogelijkheid om ziek
te worden.
De angst voor sociale onmacht lijkt verrassend groter dan de angst om anderen te besmetten. Dit is
verrassend, des te meer voor degenen die zich op hun gemak voelen en misschien niet zo isolerend
zijn als het woord suggereert.” Silke Kirch
HARTEMOED ONTWIKKELEN VOOR AL HET MENSELIJKE als tegengewicht voor de digitale
pandemie.
BLIJF ZELFWERKZAAM, TOT IN HET DIEPST VAN JE GEDACHTEN.
BLIJF IN LIEFDEVOL GESPREK MET VRIENDEN EN VERWANTEN.
VERDIEP JE INNERLIJKE LEVEN DOOR DATGENE WAT JE ALS NATUUR- EN KUNSTBELEVINGEN
MOCHT ERVAREN HEBBEN (op wandel, bij het beluisteren van muziek, bij het aanschouwen van
kunstwerken, BIJ DE STERRENHEMELEN, …) DIEP IN HET HART TOT LEVENDIGE HERRINNERING
TERUG OP TE WEKKEN.
DE EIGEN GEDACHTEN ZIJN VRIJ: DANKEN, HOPEN, MEDITEREN, JE CONCETREREN, JE
VERWONDEREN, EREN, VEREREN, LEZEN, DE SCHOONHEID VAN DE SPRAAK BELEVEN, BEWUSTER
DAN VOORDIEN!
BEGEEF JE IN DE FRISSE LUCHT EN ADEM DIEP, NEEM DE WIJHEID VAN DE HORIZON EN ZONNEEN STERRENHEMELS IN JE OP, ZO IS DAT WAT NU MET DE MENSEN GEBEURT, TE RELATIVEREN IN
HET GEHELE SCHEPPINGSGEBEUREN VAN ONZE WERELDEVOLUTIE.
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Hindernissen aanbieden, buiten spelen, vrije, frisse lucht en ontspannen leef- en groeitijd!

Vrolijk, maar bezinnend in het Nieuwe Jaar 2021*
Ga, voor wat het best is voor kinderen!!!
En wat is dan het best voor kinderen?
Hoe kunnen we onze toekomst, waarvan we zó houden en waarvan kinderen zó houden, zelf gestalte
geven, mee vormen, mee opbouwen? Met deze grote crisis wordt het zeer duidelijk dat de wereldtoekomstontwikkeling van de mens zelf afhangt. Het is aan de mens zelf om voor onszelf, voor onze
medemensen, voor onze gehele aarde verantwoordelijk en vanuit inzichtelijk bewustzijn te handelen.
In het Goetheanum te Dornach gaan sectie-overbruggende studie- en werkgroepen door met als
thema “Techniek en Transhumanisme. De sectie voor “schöne Wissenschaften” neemt het thema van
de mens tussen kosmos en techniek er helemaal bij. We komen schijnbaar versneld aan in een
"Met het routinematige gebruik van kunstmatig genetisch materiaal en nanotechnologie bij miljarden
mensen, begint in één klap een nieuw tijdperk van de geneeskunde." Dr. Frank Meyer en dr.
Johannes wilkens (Info3 januar 2021)
Het is nu van het grootste belang dat wij als opvoeders angstloze voorzichtigheid voorleven.
Dus: ons positief, handelend opstellen – beter voorkomen en terwijl onze immuniteit sterken. Het is
verbazend hoe de media, de huidige gangbare geneeskunde en de overheid de aanwezigheid van het
virus vooral negatieve aandacht geven: hoe kan ik infectie vermijden, en hoe kan ik voorkomen dat ik
een ander besmet. Op deze wijze wordt altijd isolement en angst gevoed, en beide zijn niet goed voor
onze weerstand.
Ik vond een heel mooie oefening op ANTROPOSANA van webinar voor Antroposana op 3 november,
uitgeschreven door de spreker en huisarts Casper Post-Uiterweer: www.antroposana.nl
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Preventieve oefening – het sterken van je middengebied
Ga elke dag naar buiten, en neem iets op met je ogen, oren of neus, wat je nog niet had opgemerkt.
Neem op de terugweg éen blad mee. Ga 10 minuten zitten om het blad te tekenen. Hiermee creëer je
openheid in het buitenzijn, maar ook eigen regie door hier zelf tijd voor te nemen en iets van buiten
mee naar binnen te nemen. Beide scheppen ruimte in het middengebied en verminderen angst.
Daarnaast is aandacht voor de balans essentieel: wat betreft voeding, slapen, evenwicht tussen
werken en vrije tijd.
Kinderen willen niet angstig gemaakt worden, ze willen gerustgesteld worden en beschermende
omhulling ervaren van hun ouders en opvoeders. Ze willen het ‘ademen’ mogen leren, ongestoord
kunnen spelen, groeien en dromen.
Het analoge, zelfbewegende, fantasie-ondersteunende kinderleven voor onze allerkleinsten zo goed
mogelijk blijven inrichten, daar zal het nu op aan komen. Moed-schenkende verhalen en sprookjes,
poppenspelen, kleine rollenspelletjes,…
Zeker bij kinderen vanaf het 10de levensjaar die regelmatig online les zullen krijgen, is een
tegengewicht nodig voor de ziel en de levendige, stromende fantasie- en wilskrachten. Analoog spel,
zelfbeweging, dansen, samen zingen, musiceren, de ziel in beweging brengen door muziek, dans,
waterverfschilderen, door lachen en vreugde te beleven, door diep in- en uitademen in de frisse
natuur en buitenlucht, in dag en nacht, door voldoende te slapen en een namiddagrust voor de
kinderen te verzorgen, door af te dalen in dalen en op te stijgen op bergen, door planten en dieren te
verzorgen in de natuur… Zo mooi om te horen was het hoe onze Vrije Scholen omgingen met de
maatregels, met het zoeken van nieuwe ‘veilige’ formules voor het Sinterklaasfeest, de
Adventsvieringen, het Kerstfeest. Als we goed willen zijn voor ons fysieke lichaam en ons
gezondheidslichaam, moeten we zeker alles op alles zetten dat ook onze ziel en onze spirituele geest
gezond gevoed mogen blijven.
Van onze onthaalouders mocht ik vernemen dat ze veel meer inzetten op relatie, op omhulling
schenken, op een etherische, ritmische dagverloop met een gezonde afwisseling tussen in- en
uitademing, tussen waken en slapen. Er worden meer buitenactiviteiten georganiseerd, waarbij zeer
creatief gespeeld kan worden en met de natuur zinvol, respectvol en fantasievol kan worden
omgegaan en veel moois kan worden gecreëerd’. Er werd ook veel aandacht aan verhalen en
poppenspel gegeven die de moedskrachten sterken en vreugde en blijheid schenken. Haptische
aanraking, warmte-schenkende lichaamsverzorging worden nu gretig ontvangen en verinnerlijkt door
onze kleine kinderen.

ik mag helpen op het veld!
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Analoog spel, beweging, zingen, dansen, spelen, stappen en wandelen in de natuur,
drempels nemen, bergen beklimmen, dalen afdalen,… moed ontwikkelen.
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Beste onthaalouders en crècheleidsters,
Tegenover duistere krachten kunnen we LICHT en HARTEVUUR zetten. Bij de opvoeding en
verzorging van het kleine kind hebben we het grote geluk dat we ons pedagogische en
verzorgende werk in volle kracht en met nieuw gevonden evenwicht kunnen voortzetten en er
niet te veel en al te moeilijke maatregels voor ons en voor de allerkleinsten zijn. Hierdoor
kunnen wij de essentie van de pedagogie vanuit de inzichten van de antroposofie blijven
waarmaken en de nabije aanraking en al het analoge en haptische, zelfs ook nu,
vernieuwen, verdiepen, verbeteren. Het is een uitdaging, iedere dag weer opnieuw om een
angstvrije, gezonde en vertrouwen-schenkende ruimte en omgeving in te richten, waarbij we
onze pedagogische fantasie en levendige creativiteit meer dan nodig hebben. Zo kan corona
o.a. een kans zijn om meer in eenheid en met respect in de natuur te gaan leven met
kinderen, en het oefenend handelen met deze natuur, zoals bij tuinwerkjes, boswerkjes,
handwerkjes, huishoudelijke werkjes buiten, kunstwerkjes enz,… als stimulans te zien voor
een latere meer morele, liefdevolle houding van handelen met onze natuur en met en voor
elkaar. Handelend en spelend werken en werkend spelen en leren in de gezonde frisse lucht
ondersteunt het weerstandsvermogen en de oprichtingskrachten van ieder kind, van ieder
mens.
Dat kan je lezen uit de verslagjes die hier volgen en die tonen hoe velen van jullie met
optimisme en opgerichtheid in het pedagogisch- verzorgende werk staan. Toch zullen er nog
ogenblikken van onzekerheid komen, van nieuwe beslissingen moeten nemen en van voor
nieuwe uitdagende vragen komen te staan.
Met dank voor deze mooie intervieuwtjes die u allen ons gegeven hebt, en aan alle
Kinderdagverblijven en onthaaloudergroepen wensen we “alleen het allerbeste hierbij voor u
allen”!!!
Annelies Sysmans, Erna Kint, Karin Vantricht
Voor vzw Saluto-Genese www.salutogenese.be
016 62 32 84 salutognese@skynet.be

Uit de gesprekjes met de opvoeders van het kleine kind.
December 2020 – januari 2021

Kinderonthaal Yolli te Wuustwezel – met Yolande Grobet
https://yolli.be/
Ons oudste kindje, nu bijna 4, zal toch nog even hier bij het kinderonthaal Yolli blijven, daar de
overgang in deze viruspandemie-tijd niet zo evident is naar school. Ze stimuleert enorm het spel van
de allerkleinsten (6 maandjes tot 3,5jaar), stimuleert het vrije spelen en houdt zelf nog erg veel van
de familiaire situatie, het stromende dagritme, het vrije spelen, het middagdutje, …..
De meeste ouders die eerder dachten hun kindje op 2,5 jaar naar school te brengen, doen dit meestal
niet hier bij ons. Hun kindje mag hier langer blijven tot het helemaal rijp is en 3 jaar is geworden. We
houden ieder kindje individueel in zijn ontwikkelingsstappen in het oog. De school merkt het verschil
bij zo’n start in volle kleuterschoolrijpheid.
In maart-april, met de eerste lockdown voor het covid 19-virus, kwamen er een tijd geen kindjes naar
het onthaal. De ouders hielden zich streng aan de quarantaine; er kwam nog een periode van angst,
onzekerheid, afwachten, zich inhouden. We hielden contact met alle ouders door een groep te maken
op WhatsApp. Daar deelden we receptjes, spelletjes, activiteiten, ideeën, rustige plaatsen om te
wandelen en in de natuur te zijn, vingerspelletjes en liedjes, feestentips met elkaar. Zo hielden we een
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warm en enthousiast contact. Maar toen dan een ouderpaar met drie kindjes niet langer meer werk
en familieleven konden combineren en bolwerken en de vraag kwam om het kleinste kindje weer in
de opvang te mogen brengen, werden we al vlug weer de grote gezellige familie met z’n allen samen.
In het begin was er wel wat angst, schroom, onzekerheid bij het breng- en afhaalmoment maar
omdat wij (de 2 onthaalouders) rust en kalmte uitstraalden, ons over niets opwonden, vertrouwen
uitstraalden en we er alles voor deden om met zijn allen gezond te blijven, leerden we samen
angstvrij voorzichtig te zijn en elkaar toch steeds echt te mogen ontmoeten. Bij het breng- en
afhaalmoment van de kindjes, dat steeds buiten in de tuin verliep, werd de sfeer steeds beter en
vertrouwensvoller en kwamen de warme gesprekjes weer terug.
We spelen heel veel buiten, stappen naar het bos, spelen in het bos, op de zelfgebouwde
klautertuigjes in de tuin, doen tuinwerkjes, verzorgen de dieren en genieten van de natuurwonderen
buiten.
Doordat we het eten heel gezond (alles vers en bio, veel groentjes e fruit, vezeltjes) maar ook heel
eenvoudig bereiden, bijvoorbeeld een grote pot maaltijdsoep, blijft ons deze tijd over om zoveel buiten
te zijn. ’s Morgensvroeg maken we een verse maaltijdsoep met graantjes, linzen of erwtjes,… vele
verse groentjes, kruiden. Steeds smullen de kinderen hun buikje lekker rond; ook zo lekker warm na
het lang buiten zijn. Na het kommetje warme soep komt de volgranen boterham met boter voor ieder
- wat een feest iedere dag! Er wordt goed en stilletjes het buikje rond gegeten, wij kunnen ieder
kindje goed helpen en begeleiden waar nodig en dan… heerlijk verzorgd worden, omgekleed en
inslapen in het bedje. Drie van onze kindjes slapen buiten in een houten ‘beddenbakje’, onder een
luifel van het tuinhuisje. Eén kindje heeft zo het zelfstandig leren inslapen en doorslapen geleerd; ze
was gewend om samen met haar mama in te slapen; we konden haar eventjes, maar ook soms wel
wat langer, laten wenen in haar buitenbedje als ze dat nodig had; de andere kindjes werden op die
manier niet wakker gemaakt. Het buitenslapen, met al zijn natuurlijke zachte geluiden ‘wiegde’ haar
telkens in slaap. Buiten mogen slapen is voor vele kinderen een heel goede oplossing; daarna zijn ze
zo lekker op energie, uitgeslapen en hebben genoten van de frisse lucht en de natuurkrachten.
We zijn zo blij dat onze kinderen vrolijk spelen, groeien, gedijen, elkaar en ons diep en innig mogen
ontmoeten iedere dag. Alleen in diepe, liefdevolle verbondenheid kunnen kinderen zich ontwikkelen.
Het zou fijn zijn om met al onze collega’s in het kinderonthaal eens een aftastend gesprek te mogen
hebben rond opvoeden in covid-tijd.
Met dank aan Yolli!

Kinderopvang Noach Maastricht met Petra Weeda
https://www.noachkinderopvang.nl/
Met de eerste lockdown in maart was Noach dicht. We hadden wel noodopvang voor mensen met een
cruciaal beroep. Dat is nu weer hetzelfde – weer lockdown in Nederland. Doordat kinderdagverblijf
Noach een ‘speciale missie’ heeft, de opvoeding vanuit de antroposofie, blijven onze leidsters alleen
heel krachtvol, optimistisch, ondernemend en sterk. De gehele wereld rondom valt stil, maar in Noach
is leven, is vreugde, zijn de Christelijke feesten, is leven en vrolijkheid en veel contact en
verbondenheid met elkaar. De ouders zijn heel erg medewerkend - ze zijn angstvrij voorzichtig – ze
zijn op resiliëntie- en weerstandskracht ingesteld. Niet vele ouders zouden ons onder druk kunnen
zetten voor een covidvaccin. Er is een sfeer van vrijheid, daadkracht, initiatief en opbouwen van ieders
immuniteit.
We koken iedere dag heel vers, met bio-groentjes en fruit en graantjes. We doen er alles voor dat de
kinderen een goede gezondheid mogen opbouwen, warme onderkleding, warme bovenkleding, vele
buitenactiviteiten en spel.
Ouders voelen hier dat ze open gesprekken kunnen hebben, mogen vragen, op - en neerboekje gaat
mee met rugzakje van het kind, aftastend empathisch luisteren naar ieders zorgen en dan zoeken we
naar de best mogelijke oplossing.
Ik stuurde vanaf de eerste lockdown een verhalengeschenk door naar alle gezinnen, met daarin het
verhaal dat we de kinderen in 'gewone' omstandigheden in het ochtendspel zouden hebben verteld.
Zo kunnen ouders ook thuis de Noachsfeer een beetje blijven behoeden. Leuke activiteiten, recepten,
liedjes en versjes, poppenspelletjes, tafelspelletjes, werkjes werden zo uitgewisseld, maar ook
pedagogische vragen en tips komen aan de orde. Binnenkort, in maart, zijn we met de coronacrisis
een jaar verder. Dan zullen we alle Verhalengeschenken bundelen tot een boekje.
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Ouders konden er hun vragen op kwijt. Noach is helemaal ‘vol’!!! We hebben op dit moment 150
inschrijvingen en de interesse van jonge ouderparen blijft groeien, – er is een nieuw kinderdagverblijf
nodig. Graag wil ik dit in de natuur met veel buitenleven, ook goed bij viruspandemies voor het
sterken van het immuunsysteem van ouders en kinderen.
Met dank aan Noach!

Wat ons sterkt!
Ritme, evenwicht, zintuiglijke zorg en kunsteducatie versterken, zowel fysiek als emotioneel,
immunologisch en psychosociaal. In wat een uitgebreide reeks video's is geworden, geeft
“Notfallpedagogie” tips en suggesties voor het dagelijks leven met kinderen. Bernd Ruf, oprichter
en directeur van ‘Notfallpedagogie’, begint met bijdragen over ontgrendeling en wederzijdse
hulp. Red/sk
https://www.youtube.com/watch?v=ioxMjt_xJcg
plus 32 andere Video’s over het sterken van je immuniteit, je resiliëntiekrachten.

Hierbij ook een zoom van Christoph Wiechert over onze pedagogie:
https://zoom.us/rec/share/K4o6W6KbskHlA7Dc2rvSiBF3VWztmHsfsB5ht_lRx0_U0Jti2AZd6n0dmIk
6Ov7a.xYg3CEA9kPa1kImk?startTime=1606122362000
Begin december heeft de Vereniging van Artsen voor Individuele Vaccinatiebeslissingen een
‘standpunt-paper’ over de Covid 19-vaccinatie gepubliceerd, waarin een meer holistische kijk op de
stand van zaken wordt gegeven.
lezing van Dr. George Soldner als DVD beschikbaar bij Gesundheit-Aktiv
https://www.gesundheit-aktiv.de/shop/leben-mit-kindern/impfen-verantwortungsvollentscheiden.html
https://www.individuelle-impfentscheidung.de/

Kinderopvang Toermalijn, Turnhout – met onthaalouder Katrien Baaten
https://www.kinderopvangtoermalijn.be/#/
Onze kindjes hebben hier bij Toermalijn-kinderopvang het grote geluk dagelijks veel buiten in de
frisse lucht te mogen zijn. Iedere ochtend trekken we met de bolderkar met z’n allen naar ‘school’ om
mijn eigen zonen naar school te brengen, iedere namiddag gaan we hen weer ophalen met z’n allen,
op de middag spelen we in de tuin en bij goede temperaturen staan de deuren hier open en wordt er
tussen buiten en binnen gespeeld. Bij de eerste lockdown zijn we 1 maand dicht geweest, de ouders
hebben dit zeer goed opgevat. Toen het voor een kinderrijk gezin wat zwaar werd, ben ik tweemaal
op bezoek gegaan, waardoor het weer allemaal beter ging: samen bellen geblazen, een
paasgeschenkje gaan brengen, samen gespeeld, …. Na de paasvakantie gingen we weer open. We
voelen nu veel ondersteuning en medewerking van de ouders, ze zijn erg dankbaar dat de sfeer hier
zo ontspannen is. Geen enkel kindje of ouder vertoont een ander gedrag, vertrouwen en vrede in het
hart trachten we uit te stralen – we hopen ons met vreugde en blijdschap verder te mogen inzetten
voor al deze kindjes. Het wenmoment van nieuwe kindjes is heel erg belangrijk, zeker de ontmoeting
van ouder met kindje en de onthaalouder - we hebben dit dan ook gewoon laten doorgaan bij de
twee nieuwe kindjes die nu gekomen zijn. De ouders zijn de speelochtend gebleven, maar als het
moment van het 10-uurtje eraan kwam werd er afscheid genomen – de twee nieuwe baby’tjes
hebben zich heel goed die dag kunnen thuisvoelen en zijn kunnen ‘aankomen’. Iedere dag kook ik een
verse biologische groentemaaltijd en zijn er biologische gezonde tussendoortjes, fruit,… We hechten
veel aandacht aan de gezondheidskrachten van ieder. om 10 en om 16 u. Het brengen en ophalen van
de kinderen gebeurt erg ontspannen en in angstvrije voorzichtigheid. Zo hopen we ons aller
immuunsysteem te kunnen blijven sterken. Ik ben zo blij dat iedereen zich hier zo goed voelt.
Met dank aan Toermalijn!
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Kleinschalig Kinderdagverblijf De Zonnekinderen, Gent – met Shirin
Eimermacher, Lodi Danckaert, Kato van Bostraeten,…
https://dezonnekinderen.bee
Bij de eerste lockdown waren we een maand dicht. We hielden contact met de familie van onze
kindjes en met onze kindjes. Met alle ouders hadden we regelmatig persoonlijke op- en
neerberichtjes. Als het wat moeilijk werd voor een groot gezin, belden we met elkaar en zochten we
samen oplossingen –zo is één van ons eens met een ander gezin gaan wandelen, zo kwam er nieuwe
warmte en diep contact, dat legde weer een grote band van vertrouwen en bracht vreugde en rust.
Met Pasen maakten we gebruik van een dienst van BPost om fotokaartjes te laten maken en te
versturen. We namen een foto waarop de gehele groep, al onze kindjes opstonden en verstuurden
deze met een mooi Paasversje en mooie Paasgroet naar alle gezinnen. We brachten op Paasochtendvroeg een mandje met paaseiertjes dat ‘de Paashaas’ bij het raam op de vensterbank stilletjes
neerzette. Half april kwamen de eerste kindjes weer naar het kinderonthaal, maar slechts een 8-tal.
We hielden contact met allen thuis door liedjes, spelletjes, seizoenbelevingen, versjes en foto’s uit te
wisselen, we stuurden mailberichtjes en zijn blijven mailen… Begin juni waren we weer met de
volledige groep en toonden de kinderen grote vreugde en spelvermogen. Er veranderde niet veel voor
onze ‘bubble de Zonnekinderen’. Buiten dragen we geen mondmasker, maar de ouders die even mee
binnenkomen wel. We zijn heel veel buiten met de kinderen, dat is altijd al zo geweest, iedere dag
een flinke wandeling, buiten verjaardag vieren, buiten in de tuin werken, bewegend spelen en vele
kindjes slapen ook buiten. We verzorgen iedere dag een gezonde maaltijd met verse bio-groentjes,
graantjes, de papjes voor de kleinsten, en iedere dag vers fruit en gezond 4-uurtje. Zo proberen we
ook het immuunsysteem van ons allen te sterken en /of sterk te houden. In september konden we
nog een gezamenlijke thema-ouderavond hebben, buiten, op afstand – daar zijn we zo blij voor dat
deze is kunnen doorgaan. Ook vieren we voor ieder kind de verjaardag, even met de ouders, buiten,
ook bij regen of wind, onder een afdak. Komt er een nieuw kindje bij dan mogen ouders hier ook die
eerste dag in het onthaal zijn, zodat het kindje deze eerste gewenningstijd kan genieten; het kan ook
gewoon niet anders voor zo’n klein kindje.
Wat wel erg veranderd is, is het vieren van onze jaarfeesten. Zo is bijvoorbeeld het Sint Maartensfeest
in deze herfst niet gezamenlijk kunnen doorgaan. We hadden het aangepast zodat ieder gezin
afzonderlijk met de lantaarntjes een rondgang zou maken, in het park – er zouden lantaarntjes in de
bomen hangen, er zou een appelvrouwtje onder een boom zitten, … maar dat is dan uiteindelijk toch
niet zo gebeurd. We vonden het uiteindelijk toch te spannend om vanuit onze opvang iets te
‘organiseren’, ook al was dat op afstand. Op dat moment was het algemene klimaat daar echt niet
naar en we wilden zeker geen ouders en kinderen confronteren met een politiebezoek. We hebben de
ouders dan gevraagd om met het eigen gezin een mooie avond-lichtjestocht te maken en niet samen
als ‘De Zonekinderen’. Die dag hebben we wel Sint Maartensbroodjes gebakken en aan de ouders
meegegeven en gevraagd deze na de lichtjestocht ’s avond met een warm kommetje soep op te eten.
Zo was dan dit jaar het Sint Maartensfeest toch een klein beetje ‘samen’. Ik hoop echter dat deze
verbindende momenten, met de kinderen én alle ouders, binnenkort weer mogelijk zijn. Want dat
missen we wel heel erg. Deze momenten (verjaardasfeestjes, ouderavonden, klusdagen,
jaarfeesten,…) zorgen ervoor dat we niet enkel een fijne plek zijn voor de kinderen, maar samen met
de kinderen en alle ouders een gemeenschap vormen. Het zorgt ervoor dat ouders ook elkaar leren
kennen. Daar hebben ouders, wijzelf en niet in de laatste plaats de kinderen echt heel erg veel aan.
En eigenlijk, net nu, zou dat ons zoveel steun kunnen geven…
De ouders zijn heel blij dat de sfeer hier ontspannen is en vreugdevol, dat we de kinderen knuffelen
en aanraken, dat we dicht bij hen zijn en ze huidnabij verzorgen en warmte geven… Dit sterkt ook
het vertrouwen en de immuniteit! Heel veel fysiek contact is mogelijk gebleven en stellen we ook
voorop als hoog pedagogische skill. We leggen onze klemtoon op en investeren in een diepe en
kwaliteitsvolle ontmoeting met elkaar, aanwezig zijn, in oogcontact blijven en rustige tactiele
waarneming van elkaar, nu dit buiten deze geborgen kinderwereld, buiten ‘ons coronavrije-eilandje’,
echter niet meer overal zo rijk aanwezig is. Wat ons wel zorgen baart is hoe het zal verder evolueren
met de regerings-maatregelingen. In een kleine groep kan je heel goed aanvoelen wat kan en wat
niet kan om angstvrij voorzichtig te blijven voor het virus, maar daar waar maatregelingen genomen
moeten worden voor een grote groep, voor een gehele bevolking, daar worden de maatregels zeer
beperkend en voor ieder gelijk. Ook is er zoveel leed bij vele mensen nu en bij groepen van mensen.
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We moeten nog door iets heel moeilijks heen, enk ik. Wat me op de been houdt en me er doet in
geloven is dat we van deze moeilijkheden uiteindelijk sterker zullen worden, bewuster zullen gaan
leven en vrij leren keuzes moeten maken voor meer ‘menselijkheid’ uit inzicht en met bewustzijn.
Niets zal nog vanzelfsprekend zijn maar met wilskracht nieuw verkregen worden. Allerlaatst zal het de
mens geholpen hebben; deze gedachte sterkt mij.
Wij willen zelf niet bang zijn maar ook niemand aanspreken op het volgen van de maatregels – iedere
mens moet nu vrij beslissingen gaan nemen en een eigen verantwoordelijke houding leren
aannemen. We zijn erg blij om een open informatiedag aangeboden te krijgen over dit thema.
Met dank aan De Zonnekinderen!

Kinderdagverblijf Mambo , Antwerpen - Fanny Waterkeyn/ Elise Waterkeyn
https://www.kinderdagverblijfmambo.be/
De eerste week van de pandemie zijn we gesloten geweest – onzekerheid bij ons en bij de ouders, we
waren stil afwachtend. Na 1 week openden we Mambo opnieuw voor 1 kindje in de voormiddag - de
vader had een essentieel beroep. Het was een 1 op 1 relatie; we heroriënteerden ons in deze nieuwe
onverwachte situatie. Daar we geen corona wilden doorgeven, hielden we ons goed aan de regels,
maar zochten eigen oplossingen om een vrij, spontaan en ondersteunend gezond kinderleven te
kunnen behouden. Het greep ons wel aan – ons kinderdagverblijf ligt immers ook in een grote,
drukke stad. Fanny was in die eerste tijd even ziek, maar voelde dat het geen corona was. We leerden
wat ‘terughouding’ was. Al vlug kwamen er drie kindjes. We bereikten de ouders met onlinecontacten en stuurden wekelijks foto’s en berichtjes; vroegen hoe het met hen ging en hielden een
warm contact.

Met de kleine groep gelukte het goed om ons te reorganiseren. Het brengen van de kindjes
gebeurde met mondmasker door de ouders en tot aan ons ‘poortje’. We konden samen veel
buiten zijn, de tuin werd heraangelegd. Zo we bouwden een buitenhuisje met een gesjord
takkenafdak en een buitenkeukentje gemaakt van een oud kinderbedje. Het werkt prima, we
zijn hierdoor meer buiten, de kindjes kunnen nu in het buitenkeukentje helpen bij het snijden
van de fruitjes, de rijstwafels helpen besmeren,... buiten ons 10-uurtje eten. Daar genieten
we nu nog steeds van..
Zo’n 2 maanden was de groep dus helemaal niet voltallig. De kinderen speelden in het begin
rollenspel van ‘mondmaskertjes’, … maar angst en gespannenheid zagen we niet. De nieuwe
sociale omgang werd gewoon uitgespeeld en zo verwerkt. Popjes werden even liefdevol
gedragen en verzorgd, gewikkeld en toegedekt. Er werd met elkaar heel huidnabij in contact
gespeeld. Voor ons was het knuffelen en aanraken, het nabij zijn, het schenken en ontvangen
van een warm gebaar, een warme verzorging kunnen geven, ook heel goed.
Het elke dag naar buiten gaan, naar de kipjes, rond de boom, het fruitjes eten,…. Elke dag
onze verse bio-keuken met groentjes, fruit, vezeltjes,… Iedere week ons poppenspelletje en
versjes en liedjes,… het op schoot zitten, gezellig bij elkaar zijn en warmte mogen ervaren
werkten allemaal ondersteunend en sterkend, ook voor de gezondheid.
Na 2 maanden zo in mei, kwam de gehele groep weer terug. De kindjes moesten zich toen
wel even aanpassen na zolang alleen ‘thuis’ te hebben geleefd. Ook viel dit samen met een
afscheid van de ‘grote’ schoolgangertjes en het mogen ontvangen van enkele nieuwe kleine
kindjes, wat ons wel bezighield.
’s Ochtends merkten we steeds dat de kindjes rustig hadden kunnen ontbijten thuis. Nu vele
ouders thuis moesten werken, kunnen ze meer tijd en ademruimte nemen voor een
gezamenlijk familieontbijt. Hierdoor komen de kindjes nu wat later binnengedruppeld.
Voor het gewenningsmoment richten we het nu zo in dat de ouder komt met het nieuwe
kindje op het ogenblik dat de andere kinderen slapen; zo is er meer rust en diepe ontmoeting
mogelijk. Dit zo enkele dagjes na elkaar, zo’n 2 à 3 gewennings-momentjes waren
voldoende, en de overgang gelukte. De allerkleinste kindjes kunnen het goed en zijn goed
aangekomen in onze groep. Voor 1 kindje dat al wat ouder is en nog borstvoeding krijgt blijft
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het nog steeds wat moeilijker. Het gewenningsmoment was dus korter, maar de overgang
naar Mambo kon goed verlopen voor de nieuwtjes.
De periode van september was niet zo gemakkelijk voor ons, mentaal nog steeds door de
onzekerheid rond de veiligheid maar pedagogisch ook door zusjes en broertjes van sommige
kinderen die erbij waren gekomen – een nieuwe sociale constellatie moest in de groep nu
ontstaan. Toch verliep het allemaal mooi.
Nu het weer wat kouder werd, werden weer beentjes en voetjes ingeolied, was er extra zorg
voor de huidnabije verzorging en het lekker warm aankleden. Daar genieten de kinderen heel
erg veel van. Ieder jaarfeest vieren we klein, binnen de kleinschalige kindergroep, dus daar
moesten we niets aanpassen. We geven dan steeds een symbool , een beeld met het kindje
mee naar huis: een lichtje, een werkje, een broodje, een speculaasje dat we samen bakten.
Zo werd er steeds een bruggetje gebouwd tussen thuis en onthaalhuis.
En wat hierbij nog het mooiste was, we voelden een enorme ondersteuning en positieve
kracht vanuit de ouders de gehele coronatijd. We kregen heel veel waardering en de ouders
waren superblij dat de kinderen mochten blijven komen, dat we verder deden vanuit onze
hartenkrachten. Ze toonden ons hun blijheid dat we er steeds ‘zijn’ voor hun kindjes, dat we
zoveel kwaliteit aanbieden en er zoveel rust en vertrouwen vanuit Mambo mag stralen. De
ouders waren ook bijzonder dankbaar voor de kleine contactjes aan het poortje. Bij het
afhalen blijven de ouders nu buiten en één kindje wordt dan ‘overgegeven’ en/of in de armen
gelegd. De contacten nu zijn veel te kort – soms is er wat druk op deze ‘babbeltjes’ daar er
een andere ouder achter hen staat te wachten om hun kindje op te halen.
We voelden aan dat de band met de ouders nu echt weer opnieuw gesmeed moet worden.
We hebben nu ook 2 nieuwe pedagogen, daar Fanny in zwangerschapsverlof is. Dat de
ouders elkaar niet meer diepgaand kunnen ontmoeten, minder met elkaar kunnen spreken,
minder elkaar kunnen leren kennen en activiteiten samen met ons kunnen doen, voelen we
nu aan als een droevig gemis. Ook de ouderavonden en de ‘bijscholing’ met elkaar valt nu
weg. Misschien kunnen we binnenkort samen eens wandelen of iets samen per gezin doen zodat de ouders elkaar weer kunnen leren kennen en onze nieuwe leidsters de ouders. We
hebben onlangs een ‘warme pannenkoeken-moment’ gehad wat al een eerste stap was.
Met dank aan Mambo! (ondertussen is Fanny Waterkeyn van haar 2de kindje bevallen en willen we de
jonge ouders warm feliciteren met de geboorte van hun zoontje!)

Gefeliciteerd mama Fanny, papa en tante Elise!

Kinderdagverblijf Heppie, Keppie Tielt - Yoica Delombaerde
https://heppiekeppie.be/
Niettegenstaande de grote onrust, de chaos, ja soms wel paniek die voelbaar is in de wereld door de
pandemie zijn we steeds open gebleven als kinderdagverblijf van gemiddeld 20 tot 24 kindje met 4
begeleiders en proberen we voor de kinderen en ouders een plek van vertrouwen en rust te zijn.
In het begin van de eerste lockdown was maar de helft van de groep aanwezig, zo’n 10 à 12 kindjes.
We bleven allemaal werkzaam en stonden steeds voor alle kindjes klaar. Ook broertjes, zusjes en
andere kindjes die eigenlijk al naar school vertrokken waren, kwamen terug bij ons omdat scholen
langere tijd gesloten waren. Zo konden we een oplossing en steun zijn voor veel ouders die met de
handen in het haar zaten. Dit zorgde er in sommige periodes dan weer voor dat er net heel veel
kindjes aanwezig waren. Een heel schommelende groep dus. In de tweede lockdown voelen we hier
minder van. Bijna iedereen is volledig aanwezig.
De kinderen spelen met veel en diep contact onder elkaar. Ze genieten ook van de sterke band met de
begeleiders en de vele warme momenten. Er wordt heel veel geknuffeld, we spelen, bieden
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activiteiten aan die iedereen met elkaar verbindt zoals bijvoorbeeld voetjes masseren,… We vormen
samen met de ouders ook een hechte groep die elkaar steeds ondersteunen. Zo proberen we hen tips
te geven rond het ‘sterker’ maken van de kindjes. Zelf koken we biologisch in de opvang en zorgen we
voor een lekker én gezond menu. We zorgen voor veel buitenspel met leuke en actieve spelprikkels.
Ons huis wordt op regelmatige tijdstippen verlucht. Daarnaast inspireren we dus ook onze ouders en
geven we mee welke natuurlijke middelen interessant kunnen zijn om de kindjes te ondersteunen.
We hebben 2 mama’s gehad die covid 19 kregen, maar de eigen kindjes die dan gedurende 10 dagen
niet naar het onthaal kwamen, bleven gezond.
We proberen in Heppie Keppie zo veel mogelijk de gewone gang van zaken sterk te houden.
Daarentegen ervaren we wel enkele veranderingen. Zo merken we op dat een aantal kindjes het
moeilijker hebben wanneer een onbekende binnen komt. Dit zijn kindjes rond het eerste levensjaar
die, volgens ons, omwille van de Corona-maatregelen minder uitgebreid sociaal contact hebben
gehad en meer thuis geweest zijn. Ze reageren heel sterk op ‘vreemden’ en zijn angstig. Ook het
mondmasker die mensen nu steeds aan hebben zorgt voor een negatief effect omdat kinderen
minder de gelaatsuitdrukkingen van deze mensen kunnen zien. We bieden voor hen een houvast,
maar hopen ook dat ze snel terug mogen wennen aan het sociale contact met de hele groep en
hiervan kunnen meegenieten.
Een andere verandering is de ervaring rond onze feesten. We proberen deze nu op een andere manier
aan te pakken aangezien geen ouders meer in de leefgroep mogen komen. Ons “Geven- en
Delenfeest” hebben we dit jaar alleen met de kindjes gevierd: we hebben hier in Heppie-Keppie
samen met hen het ontbijt verzorgd en genoten, een hele dag gezellig in onze pyjamaatjes, samen
zingen, geschenken uitdelen aan elkaar en naar hartenlust spelen met de nieuwe spullen. Het was
lekker gezellig, maar ‘het samen met de ouders’ wordt erg gemist.
Wat we enorm hard voelen is dat de ouders elkaar nu een stuk minder ontmoeten. Heel wat nieuwe
ouders hebben zelf nog geen idee wie de andere ouders zijn, wat vroeger ondenkbaar was. In Heppie
Keppie wordt tijd gemaakt om even binnen te komen, een babbeltje te doen,… Er zijn heel wat
momenten waarop ouders elkaar zien zoals bijvoorbeeld de uitstapjes (naar het bos, gaan zwemmen,
de pluktuin,…), de feesten, bij breng- en haalmomenten, ouderavonden,… We willen graag een
hechte oudergroep blijven en gingen daarom op zoek naar oplossingen, dit kwam uit de bus:
ü ONS KRIJTBORD: We plaatsten een krijtbord in onze gang waar alle ouders binnen en buiten
gaan. De ene week stellen wij een vraag, de andere week wordt één van de ouders aangeduid
om er eentje te bedenken. Alle ouders kunnen de vraag beantwoorden (maximum twee
ouders op hetzelfde moment in de gang) en zo ontstaat er een mooie uitwisseling tussen
elkaar. De ene keer kan het een luchtige vraag zijn, de andere keer een meer serieuze. Het is
prachtig om te zien dat we elkaar via deze weg kunnen inspireren, ondersteunen, elkaar
vinden,… Het werkt echt! Zo was onze laatste vraag: “Welk aspect van jezelf herken je in je
kindje?”
ü Onze Facebook-groep zorgt mee voor wat meer sociaal contact. We delen hier foto’s, ideeën,
activiteiten, receptjes,… In beide richtingen is er heel wat uitwisseling.
ü We spelen in Heppie Keppie elke dag buiten in de voormiddag. In de lente en zomer is dit
vaak ook de hele namiddag. Toen werden de kindjes ook buiten opgehaald waardoor en
ruimte was voor een babbel, wat iedereen in deze periode zeker kan gebruiken!
We zijn erg blij met het aanbod voor de ontmoeting rond het thema: “Corona-vaccinatie: hoe kom
je tot een besluit?” en willen graag aanwezig zijn. We hopen dat we hier allen sterker uitkomen!
Met dank aan Heppie Keppie!

Kinderdagverblijf “Groene Hazelaar” - Marieke Hoozee / Shirley Desteyne
https://www.groenehazelaar.be/
Toen een onthaalouder rond de Rudolf Steinerschool Brugge stopte, kwam alles op gang. De Groene
Hazelaar werd opgericht als kinderdagverblijf met 14 en nu 3 begeleiders (1 fulltime 4 dagen in de
week en 2 parttime 2 à 3 dagen in de week en een tijdelijke kracht vanuit het OCMW in het artikel 60
statuut die zich al helemaal thuis voelt bij ons en bij de kinderen).
We ‘wonen’ in een klas van de school en kunnen een deel van de schooltuin gebruiken voor spel en
werk. Daar staan ook onze 7 buitenbedjes en kunnen we een extra binnen-slaapruimte (met
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babyfoon) bereiken waarvoor we eerst even naar buiten gaan. Diegene die van ons de vroegdienst
heeft, staat die dag ook in voor onze verse, bio-veggiekeuken. Iedere dag verse groentjes en verse
fruitjes, bio-graantjes, bio-papjes voor de kleintjes en dagelijks warme soep voor ieder. Zo kunnen we
een gezonde bodem aanleggen en kunnen we ook antwoorden op de behoeften die oprezen bij de
covid-pandemie: je te sterken en je immuniteit zo goed mogelijk op te bouwen. We komen zelf ook
veel buiten in de frisse lucht en ervaren hierdoor ook een gezonde kracht en energie.
Bij de eerste lockdown-periode, die begon op 13 maart tot en met Paasvakantie 2020, zijn wij alle
dagen open gebleven. Drie, later vier kindjes kwamen naar het kinderdagverblijf. Deze kinderen
hebben toen erg genoten van een meer individueel-omhullende relatie in grote rust met de
vertrouwenspersoon en rustige tijd bij de verzorging. We konden de kindjes een extra laagje olie
geven, meer rust aanbieden bij spel en dagverloop. De kindjes bleven erg mooi spelen, waren goed
ontspannen. We zagen geen extra angsten of spanningen in hun gedrag door de spanningen in de
omwereld.
De vraag ontstond toen echter: hoe gaat het met de anderen, de ouders, de gezinnen thuis,..? We
stuurden ieder gezin een mailtje met de vraag: “Hoe gaat het met jullie?”. We hoorden dat het soms
erg moeilijk was voor ouders om allen samen de gehele week thuis te zijn, terwijl er ook moest
(digitaal) gewerkt worden. Toen namen we het besluit samen ons liedje in te zingen en dit door te
sturen zodat alle kinderen onze stem weer hoorden – een lieve groet erbij – de verjaardagskaartjes
werden verstuurd, berichtjes gingen op en neer.
Geen ouder of kindje werden ziek in die eerste periode.
In april, mei juni kwamen alle kindjes weer terug. Wat een blijdschap! We ervaarden alleen de eerste
dag een beetje de moeilijkheid bij de kinderen om zich weer in het ‘andere’ dagverloop in te voegen,
maar al vlug, de tweede dag reeds – net zoals na een iets langer vakantieperiode - speelden en
leefden weer iedereen in harmonie met elkaar en met de dagritmen. Sommige kinderen hadden het
nog even moeilijke met het afscheid nemen ’s ochtends, maar weer stroomde alles. We mochten
genieten van een rijk en blij vrij spel bij de kinderen. Bij ons kunnen de bio-veggiemaaltijden ook
altijd goed verlopen, wat we wel erg apprecieerden in deze gezondheidsuitdagende tijd, daar we de
allerkleinsten hun papjes vooraf geven, en dan pas de ‘groteren’ kinderen. De stappertjes zitten aan
de hoge tafel met hun trip-trapjes en de oudste kinderen zitten al aan een laag tafeltje op een bakje
gewoon. Ook het dagelijks kunnen naar buiten gaan, de warme jassen, het spetterpak, de sjaal, muts,
wantjes en warme sokjes en laarsjes aantrekken, het vertrekken met onze wandelkarren naar het bos,
het dagelijks spelen in de tuin, het naar buiten gaan om buiten of in de slaap-binnenruimte via
buiten, te gaan slapen, geeft telkens vreugdemomenten van energie, gezondheid en beweging in
open lucht. Ieder kindje dat niet in de voormiddag nog slaapt, gaat mee met de karrentocht naar het
bos. We zijn zo blij dat we zoveel frisse lucht kunnen aanbieden aan onze kindjes! Als leidsters
ervaren we dat we ook sterker zijn geworden voor ‘alle weer en wind! Door onze bijgekomen
begeleidster, kunnen we dit nog beter inrichten nu.
Zo rond september werden wel twee ouders van ons onthaal ziek; het kindje van 1 jaar bleef gezond
maar het kindje van 2 jaar kreeg wel koorts en was ook ziek. Na tien dagen thuis te zijn gebleven,
was er weer kracht en gezondheid.
In ons kinderonthaal heerst een sfeer van geborgenheid en vertrouwen schenken – nu zeker, nu de
buitenwereld eerder bedreiging en gevaar uitstraalt. In deze ‘kinderwereld’ vergeten we gewoon even
het besmettingsgevaar, maar doen er wel alles aan dat wij en onze kinderen een goede weerstand
opbouwen. Het vrije spel, haptisch, met veel knuffels en aanraking, zoals kinderen altijd spelen, het
verluieren in volle aandacht en met grote rust en huidnabije verzorging, het zingen, het vertellen, het
troosten en wiegen,… het handenspelletjes en versjes samen doen, dat alles mag er misschien mee
voor zorgen dat hier vertrouwen straalt.
De wenmomentjes voor de nieuwe kindjes hebben we gewoon laten doorgaan, daar een kleine baby
of kindje dit echt nodig heeft. We zijn immers nu ook niet op ouderbezoek kunnen gaan bij de nieuwe
kindjes. Als in de voormiddag één collega naar buiten is met de groteren en de kleintjes doen hun
voormiddagslaapje – soms zijn er dan nog enkele wakkere kindjes in de ruimte - dan nodigen wij de
ouder met het nieuwe kindje uit en zitten wat op afstand bij elkaar als kennismaking. Eén à twee
keer komt de mama/papa met het kindje, dan nog een derde wenmomentje zonder ouder. Zo zijn alle
nieuwe kindjes hier weer thuis goed en gezellig aangekomen.
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We missen onze 2 à 3 ouderavonden per jaar ook heel fel, maar hebben dit deels opgevangen door
post te verzorgen met het ‘reilen en zeilen’ van ons dagverloop met de kindjes’. Hierop reageerden
vele ouders erg positief wat weer een nieuwe, warme band schiep. We merken nu ook dat door de
nieuwe regel van het ophalen van de kindjes één per één te laten gebeuren (de andere ouder wacht
dan even buiten) er langere en intiemere gesprekjes ontstaan tussen ouder en leidster, er meer op en
neer gesprek is en meer vraagjes worden gesteld over onze pedagogie, over zorgjes en oplossingen,
tips worden uitgewisseld en hoe je iets kan aanpakken best. Dit ‘meer intieme’ bij elkaar kunnen zijn
gedurende 5 à 10 minuten bij het afhalen ervaren we als zeer positief, maar we hopen vlug onze
bijscholingsavonden weer te kunnen inrichten en onze jaarfeesten samen te kunnen vieren. Zo mooi
was het om met de kerstvakantie nog onze gebakken zanddeegsterretjes voor de ouders, het gezin en
de grootouders te kunnen meegeven.

Groene Hazelaar te Brugge: met onze bolderkarren naar het bos, spelen in de frisse lucht.
Met dank aan Groene Hazelaar!

Volgende keer laten we de volgende onthaalplaatsen aan het woord.

Kinderdagverblijf Gabriël, Turnhout – Inge Monden, Elisabeth Huybrechts,
Jolien Buelen, Sea van de Plas
https://www.kinderopvangturnhout.be/
Kinderopvang Camino Bambino Blankenberge - Fabienne Deklerck
Kinderopvang De keukenbrigade Borgerhout - Jocelyne Stornebrink
Kinderopvang De Kinderkamer Kapellen - Veerle Monu
http://www.lindehuys.be/index.html
http://www.lindehuys.be/kinderen_visie.html
Kinderdagverblijf De Goudsbloem Kessel-Lo - Laura Dehaes/Angela Rodriguez…
http://www.levana.be/index.php/de-goudsbloem
Kinderdagverblijf Koga Ronsele - Peter Martens,….
Kinderdagverblijf Ekoala Tielt - Jolien, Shqiponje en Antigona
http://www.ekoala.be/
Crèche l’Enfance de l’Art Tournai - Tamara Boullos

29

ECOLOGIE EN PANDEMIE – WAT LEERT COVID-19
ONS?
Voordracht van Georg Soldner, 12 okt 2020 in de Schreinerei-zaal van het Goetheanum, Dornach.
Noot van de vertaler (Marnix Schaubroeck): dit is de vertaling van een gesproken voordracht wat
uiteraard in de tekst zal te merken zijn.
deze tekst vind je op de website van de antroposofisvche Vereniging België:
https://www.antroposofie.be/actueel/ecologie-en-pandemie-wat-leert-covid-19-ons/
Vandaag willen we ons de vraag stellen wat we aan de COVID-19—pandemie kunnen leren. Het gesprek
daarover is niet eenvoudig. Zo spreek ik hier, in Zwitserland, aan het Goetheanum, als arts.
Veel mensen, zoals bij de overheid of bij belangrijke kranten in Zwitserland, gaan hier voor het moment nog uit
van een gecontroleerd gebeuren dat ondanks het sterk stijgende aantal nieuwe infecties slechts tot enkele
sterfgevallen en tot een beheersbaar aantal zware ziektegevallen leidt, voor zover vooral oudere en in het
bijzonder chronisch zieke mensen zichzelf beschermen en beschermd worden. Culturele voorstellingen en
conferenties met meerdere honderden deelnemers kunnen, onder een passend beschermingsconcept, opnieuw
plaatsvinden.
In Duitsland is dat al anders; daar worden reizen, het cultuurleven (concerten, theatervoorstellingen,
evenementen) veel sterker beperkt, hoewel de aantallen zwaar zieken, zieken op intensieve zorg en
sterfgevallen, bij een tien keer grotere bevolking, relatief even laag is als in Zwitserland. Wegens het massaal
opdrijven van het testen en het toenemend koelere weer is er ook een stijgend aantal nieuwe infecties te zien,
nu vooral bij jongere mensen, die voor een deel helemaal niet ziek worden. Pas sinds kort melden ook grotere
tijdschriften in Duitsland dat in verhouding het aantal sterfgevallen en zwaar zieken zeer veel kleiner is dan bij
het begin van de pandemie. Gesprekken over de juiste omgang met deze nieuwe ziekte dreigen snel emotioneel
te worden.
Vorige week sprak ik met een bevriende arts en schoolarts die zelf aan CoViD-19 had geleden. Ze moest niet
naar het ziekenhuis, ze werd zorgvuldig behandeld, maar haar ziekte en herstelperiode duurden niet een week,
niet twee weken, maar meerdere maanden, zoals bij veel patiënten die, statistisch gezien, niet als zware
gevallen gelden omdat ze thuis kunnen verzorgd worden. Haar longen en bloedsomloop waren aangetast en
verzwakt – ze had het over een diep belastende zwakte – en slechts zeer langzaam kon ze haar dagelijkse
activiteiten hervatten.
Ze beleefde dat deze ziekte wellicht ook zo kon verlopen doordat haar levenskrachten tevoren reeds verzwakt
waren, voordat ze door een hoestende bekende besmet werd. Anderzijds beleefde ze duidelijk de werkzaamheid
van uitwendige behandelingen en van natuurlijke antroposofische geneesmiddelen, terwijl er vanuit
conventioneel medisch standpunt nauwelijks een werkzame behandeling voor haar bestond. Ze zegt: wanneer
ik nu over het verloop van mijn ziekte vertel, vormen de gesprekken met ouders en leraren aan de school geen
probleem meer.
Deze ochtend sprak ik met leidinggevenden aan grote heilpedagogische instituten in Duitsland en Nederland.
De Nederlandse collega vertelde onder andere over een 39-jarige heilpedagoge die in september aan CoViD-19
stierf, de Duitse over een instelling met 140 zorgbehoevenden, waarvan enkele ook intensieve lichamelijke zorg
nodig hebben, en een even groot aantal medewerkers, die nu omwille van meerdere ziektegevallen volledig
onder quarantaine staat. Precies waar jongere mensen moeten werken met zorgbehoevenden of ouderen, kan
men op de duur niet meer zo gemakkelijk de veelgenoemde bescherming van risicogroepen waar maken.
Mijn beleving van deze pandemie werd vroeg bepaald door het contact met de familie van een Milanese collega
en vriend die – zoals meer dan 150 andere artsen uit Noord-Italië – in het begin van de pandemie stierf. Ik leg
de nadruk op het aantal gestorven Italiaanse collega’s omdat we dat bij een griepgolf niet zien. Mijn collega
werd vier weken lang intensief-medisch behandeld, stierf tenslotte aan een bijgekomen tweede infectie, zonder
dat in die tijd enig contact met zijn vrouw of zijn kinderen mogelijk gemaakt werd. In het katholieke Italië, en
niet alleen daar, werden de levenden en de stervende geïsoleerd in een mate die kort tevoren onvoorstelbaar
leek. Zonder bezoek, zonder afscheid beleefde hij zijn laatste levensweken en zijn dood. Een afscheidsviering
was begin april in Milaan niet mogelijk. Enkele weken later kreeg de familie de urne bezorgd.
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Wanneer we vandaag naar Argentinië kijken, sterven daar, aan het einde van de zuidelijke winter, rond de
zeventig keer méér mensen aan CoViD-19 dan in Duitsland, dagelijks meerdere honderden mensen. De
toestanden in de ziekenhuizen in Colombia en Peru zijn moeilijk te beschrijven. Dagelijks sterven in de USA ca.
800 mensen aan CoViD-19, relatief gezien twintig keer méér dan in Duitsland, en ook twintig keer méér dan er
dagelijks door vuurwapens sterven. De US-president zelf werd weliswaar met een nieuw ontwikkelde, zeer dure
antilichaamtherapie behandeld, waar indicaties voor bestaan, maar die – zowel in de USA als in de verdere
wereld – voorlopig vermoedelijk slechts voor weinige, geprivilegieerde patiënten zal beschikbaar zijn. Zo zijn de
behandelingskansen ongelijk verdeeld, en de levensverwachting in een Braziliaanse favela is ook zonder CoViD19 reeds 18 jaar minder dan die van Brazilianen die in een wijk wonen waar elk huis door een muur omgeven is
en de toegang voortdurend bewaakt wordt.
Reeds vóór CoViD-19 heerste daar een merkwaardig – men kan het ook onmenselijk noemen – samengaan van
maximale controle en controleverlies; de armen in de genoemde landen zijn immers toch in onvergelijkbare
mate blootgesteld aan geweld en aan georganiseerde criminaliteit. Afgezien van de vaccinatieprogramma’s is
de toegang tot het gezondheidssysteem voor de armen in Zuid-Amerika minimaal. Hetzelfde geldt voor de
toegang tot gezonde voedingsmiddelen, zuiver water; en er is de sterk vervuilde lucht die wereldwijd als een
risicofactor voor CoViD-19 is herkend – een ziekte die voornamelijk de ademhaling, het hart en de
bloedsomloop – dit wil zeggen: het middengebied van de mens – aangrijpt. Een ziekte die evenwel ook het
middengebied van onze samenleving aanvalt en onze dialoog dreigt te splijten.
Wanneer we dus hier vanuit Zwitserland over een globale pandemie spreken, over haar oorsprong en haar
karakter, en over wat we er kunnen uit leren, dan moeten we vooreerst vasthouden dat we te doen hebben met
een werkelijkheid die in de eerste plaats onze achting en ons medeleven met alle getroffenen vereist. En
misschien is dit toch het eerste wat we uit deze pandemie kunnen leren: dat de ziekte en haar gevolgen
mensen op zeer verschillende manier kan treffen, en dat dat niet alleen met het virus maar ook met onszelf te
maken heeft, hoe we als samenleving, economisch met elkaar omgaan, welke vormingskansen we elke mens
toestaan, en met welke houding wij met de levende wezens omgaan die samen met ons deze planeet bewonen.
Nu zou ik volgende thema’s in verband met CoViD-19 willen bespreken:
•
•
•

Hoe kon het tot deze pandemie komen, en wat leren we daaruit?
Hoe verloopt deze ziekte, waarvan is dat afhankelijk – en daarbij kijk ik vooral naar de verschillende
leeftijden en de sociale gevolgen die daaruit moeten getrokken worden – en wat kan men op dit
moment over de perspectieven van een vaccinatie zeggen?
Tenslotte wil ik de vraag naar de toekomst stellen: wat kunnen en moeten we veranderen wanneer wij
geen verdere en gevaarlijker pandemieën willen meemaken?

1. Hoe kon het tot deze pandemie komen?
Het is veelzeggend dat een vroege, zeer exacte voorspelling van de Coronapandemie gebeurde in de
risicoanalyse van de Duitse Bondsdag in januari 2013 (1). Daarin gaat het om ecologische thema’s,
vooreerst om het extreme smelten van gletsjers en dan vanaf pagina 55 om een pandemie in “Modus-SARSvirus”.
“Het scenario beschrijft een uitzonderlijk epidemiegebeuren op basis van een nieuwsoortige verwekker. Voor het
scenario is de […] hypothetische verwekker “modus-SARS” als basis genomen, […] die zeer nauw aanleunt bij
het SARS-[Corona]virus. […] De incubatietijd, dit is de tijd tussen de overdracht van het virus op een mens en de
eerste symptomen van de ziekte, bedraagt meestal drie tot vijf dagen, kan echter variëren tussen twee en 14
dagen. […] De symptomen zijn koorts en droge hoest, de meeste patiënten hebben ademnood, op
röntgenopnamen zichtbare veranderingen in de longen, koude rillingen, braakneiging en spierpijnen […]. De
letaliteit is in de verschillende leeftijdsgroepen anders. Kinderen en jongeren hebben meestal een lichter
ziekteverloop met een letaliteit rond 1%, terwijl de letaliteit bij 65-plussers rond 50% ligt.” (Inderdaad, volgens
een nieuwe studie ligt ze bij 85-plussers rond 22,3% en bij kinderen dicht bij 0%) Dan volgen nauwkeurige
veronderstellingen over de duur van de ziekte. – Verder: “Het gebeuren begint in februari [in de winter] in Azië,
waar de dimensie en betekenis slechts enkele weken later herkend wordt. […] In april verschijnt het eerste
geval van Modi-SARS in Duitsland. […]” Op twee maanden verschil na, komt dit alles precies overeen met de
pandemie van 2020.”
“De verwekker stamt uit Zuidoost Azië, waar de bij wilde dieren voorkomende verwekker via markten op de
mens wordt overgedragen. Aangezien de dieren zelf niet ziek worden, was niet bekend dat er een infectiegevaar
bestond.”
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Ja, SARS-CoV-2 stamt van wilde dieren, zoals ze op zogenaamde wet markets, “natte markten”, in enge kooien
aangeboden worden en vaak ter plekke geslacht worden, terwijl er zich veel mensen op een beperkte ruimte
samen bevinden en de werknemers daar onmiddellijk met de gestreste dieren in contact komen.
Dit bericht benoemt dus vooraf bestaande omstandigheden die vandaag als noodzakelijke voorwaarde voor
deze pandemie en als bron van gevaar voor toekomstige, eventueel veel gevaarlijker pandemieën relatief zeker
zijn:
•
•

•

Wilde dieren in enge gevangenschap, met acute bedreiging van hun leven, vaak sterk aangetaste
vitaliteit en onnatuurlijke nabijheid van verschillende soorten, bijvoorbeeld vleermuizen met
schubdieren, en van mensen en dieren.
In deze situatie is het immuunsysteem van de dieren zelf sterk aangetast, kunnen de virussen in de
dieren zich sterk vermeerderen, zijn dubbelinfecties en daardoor ook de vorming van zogenaamde
Chimeren uit twee verschillende virussen mogelijk, wat de overgang van een virus van de ene diersoort
naar de andere of naar de mens kan vergemakkelijken. SARS-CoV-2 kan op deze manier ontstaan zijn.
Tenslotte is er de overgang van dierspecifieke virussen op de mens en terug, zoals bijvoorbeeld deze
lente ook op Nederlandse pelsdierfarms bij nertsen bewezen is. In verband met het extreme dierenleed
op deze plaatsen spreken biologen cynisch over een ”evolutieversneller”. Zo worden wereldwijd jaarlijks
rond de 100 miljoen wilde dieren alleen al voor pels-accessoires in enge kooien gehouden, en na een
leven waar wilde dieren zich nooit kunnen aan aanpassen, gedood.

Hier eerst een korte uitweiding over hoe virussen, planten, dieren en de mens met elkaar verbonden
zijn.
Virussen werden vooreerst bij planten ontdekt. Ze begeleiden alle levende organismen. Van nature komen ze
overeen met elementen van het erfelijk materiaal; ons DNA bestaat voor een groot deel uit voormalige
virussubstantie! Virussen vergemakkelijken veranderingen van erfelijk materiaal en vormen een belangrijke
voorwaarde voor de evolutie. Ze kunnen een bedreiging worden wanneer ze nieuw in een levend organisme
binnenkomen en de levensprocessen hiervan ombuigen voor hun eigen vermenigvuldiging. Ook het
mazelenvirus bijvoorbeeld stamt oorspronkelijk uit een dier, het rund, en betekent voor de mens een
ziekteverwekker. Bij de meeste virussen hangt de gevaarlijkheid ook af van de leeftijd, met name van het
immunologisch reactievermogen van de “gastheer”. Wanneer een bevolking een virus helemaal niet kent, zoals
ooit de Zuid-Amerikaanse bevolking het mazelenvirus, en de huidige bewoners van het Amazonegebied
wellicht het SARS-CoV-2-virus, kan de besmetting over een breed front desastreus verlopen. Het SARS-CoV-2virus is evenwel voor veel mensen niet helemaal nieuw, er bestaat zeer waarschijnlijk een gedeeltelijke,
zogenaamde achtergrond- of deelimmuniteit door het contact met bijvoorbeeld andere Corona-virussen, wat
onder de bevolking verschillend is. Aangezien het zeer moeilijk is deze factor in te schatten, waren de prognoses
in het begin van de epidemie vaak te pessimistisch.
Niemand trok uit dit bericht van de Bondsdag, of uit gelijkaardige documenten zoals ook Bill Gates ze in april
2015 in een TED-talk presenteerde, de logische conclusie dat de mensheid deze manier van omgaan met wilde
dieren wereldwijd en volledig moest stopzetten; dat stukjes pels van nertsen en wasbeerhonden, zoals ze
bijvoorbeeld in China of Denemarken zeer breed verhandeld worden, of schubben en vlees van schubdieren e.a.
niet meer op de markt zouden mogen komen. Deze les is onontkoombaar, en de wereldwijde bescherming van
wilde dieren vormt in verband met Corona een onvoorwaardelijke prioriteit. Het betekent nog meer, het
betekent ook bescherming van planten en landschap. En het wordt nog duidelijker wanneer we de
omstandigheden bekijken waarbij de rampzalige Ebolakoorts in Afrika uitgebroken is. De verstoring van de
natuurlijke levensomstandigheden van wilde dieren drijft deze naar een onnatuurlijke nabijheid tot de mens,
als ze al niet opgejaagd, verkocht en gedood worden. De Coronapandemie is deel van de actuele ecologische
crisis, die veel meer omvat dan alleen een CO2-crisis. En het is veelzeggend dat de vleesmarkten en
vleesfabrieken zich tot hotspots ontwikkeld hebben – het verhoogde vleesverbruik van de rijkere landen en
mensen vormt een grote aandrijver van dierenleed en natuurverstoring.
Ecologisch bewustzijn richt zich vandaag op het leven en de gezondheid van onze gehele planeet Aarde. Het
leven van de aarde heeft evenwel zijn vitaal centrum in de zon, hangt af van de activiteit van de zon. In de
zomer is deze sterker, in de winter zwakker werkzaam. Ze is ook zelf niet gelijkmatig, maar vertoont een cyclus
van gemiddeld elf jaar, waarin het aantal zogenaamde zonnevlekken schommelt. Bij influenza kennen we een
invloed op de ernst van de griepepidemieën door deze 11-jarige zonnecyclus. Uit het jaar 2017 stamt ook een
virologische publicatie van twee Chinese wetenschappers (2) over Coronavirussen en zonnevlekkencyclus; zij
neemt een bevordering van virusmutaties door zonnevlekkenmaxima aan, maar ook door de energierijke
kosmische achtergrondstraling bij een zonnevlekkenminimum. Nu was de laatste zonnevlekkencyclus de
zwakste in 200 jaar, met een absoluut minimum van de zonneactiviteit in december 2019. Wat overigens ook
nog onderstreept dat de huidige opwarming van de aarde niet van de zon uitgaat, maar van de verandering in
de aarde-atmosfeer.
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Het was niemand anders dan Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, die op 7 april 1920 tegen het
einde van de ”Spaanse griep”, die eigenlijk “Amerikaanse griep” zou moeten heten, op een samenhang wees
tussen pandemische ademhalingsziekten met de “zonneactiviteit”. En daarbij sloot hij een heel originele
aanwijzing aan die wij moesten onderzoeken: dat deze invloed nog kon versterkt worden wanneer de
zogenaamde buitenplaneten Mars, Jupiter en Saturnus vanaf de aarde gezien bijzonder dicht bij de zon komen,
wat astronomen een conjunctie noemen. Dat was het geval tijdens de tweede golf van de Spaanse griep in
september 1919, dat was ook het geval in maart 2020, wanneer Mars op 20 maart met Jupiter en onmiddellijk
daarna op 31 maart met Saturnus in conjunctie, dus in grootste nabijheid zichtbaar was; en dat zal wat Jupiter
en Saturnus betreft op 21 december 2020 het geval zijn, wanneer beide planeten op de avond van de
winterzonnewende tot één uniek lichtpunt zullen versmelten.
In dit verband vertelt Steiner dat deze om zo te zeggen meervoudige verzwakking/modificering van de zonneactiviteit epidemische ziekten van de ademhalingswegen kan bevorderen, vooral wanneer het ritmische
samenspel van hoofd- en borstorganen, dat zich in de ademhaling uitdrukt, reeds van tevoren verzwakt of
verstoord is.
Zoals de ritmische activiteit van onze borstorganen de grondslag van ons leven is, zo is ook de zonneactiviteit in
haar ritmen van dag en nacht en van zomer en winter en in haar langere ritmen de grondslag van ons leven. De
zonneactiviteit wordt overgebracht doorheen de atmosfeer van de aarde, waarin we ademen. Door de
toenemende smogvorming, denken we aan Wuhan of Milaan ten gevolge van de industrialisering, ontstaat door
het broeikaseffect niet alleen een opwarming van de aarde, maar tegelijk ook een afzwakking van de werking
van de zon op de mens, maximaal in de grote steden, waar de lucht zelf het immuunsysteem verzwakt en zware
ademhalingsziekten veroorzaakt.
Wanneer we ons dus de vraag stellen waarom CoViD-19 net nu uitgebroken is, kunnen we daar ook bij leren de
verhouding van de aarde en de zon concreet te bekijken, en daarbij de voedingsbodem van ons leven. Wanneer
we het levende wezen van de aarde willen aanspreken en erkennen, om de huidige ecologische crisis te
overwinnen, dan moeten we wellicht een verstandhouding ontwikkelen tot de zon en tot de zachte omhulling
van de aarde, zoals tot ons hart en onze ademhaling. Terwijl we ons met de digitalisering steeds meer in ons
hoofd vastzetten (“verankeren”), vinden ons leven en ons medeleven hun grond in ons borstgebied, en moeten
we ons denken en ons voelen goed met elkaar verbinden, en mogen we niet geloven dat we ons leven alleen
door controle kunnen bewaren. Mondmaskers zijn geen alternatief voor het feit dat het een van de belangrijkste
opdrachten van de nu levende generaties is om gemeenschappelijk voor een zuivere atmosfeer en een gezonde
verhouding tot de zon te zorgen. Er valt ook op te merken dat Coronavirussen door zonlicht geïnactiveerd
worden.
Laten we nog eens terugkeren naar het document van de Duitse Bondsdag, dat zo precies de crisis en haar
verwekker voorspelde, en kijken naar de stellingen erin over hoe we met de pandemie kunnen omgaan:
“We moeten zo lang met nieuwe ziekten rekening houden tot een vaccin beschikbaar is. Voor het beschreven
scenario wordt een totale duur van drie jaren voorzien, waarbij we aannemen dat na deze tijd een vaccin
ontwikkeld en vrijgegeven wordt en in voldoende mate beschikbaar is” – De tekst verwijst er daar zelf naar dat
in deze tijd het virus zich ook zal veranderen, muteren.
“Middelen om in te dammen zijn bijvoorbeeld schoolsluitingen [als eerste maatregel: precies deze zou zich
actueel als onwerkzaam tonen] en afzeggen van grote evenementen [waarschijnlijk zeer werkzaam]. Naast deze
maatregelen […] zijn er verder aanbevelingen, die tot de persoonlijke bescherming […] bijdragen, zoals
toepassen van hygiënische raadgevingen. De anti-epidemische maatregelen vangen aan wanneer tien
patiënten in Duitsland aan de infectie gestorven zijn. […] De bevolking past de maatregelen verschillend toe
naargelang het subjectief aanvoelen . […] De vraag naar geneesmiddelen, medische producten, persoonlijk
beschermingsmateriaal en ontsmettingsmiddelen stijgt steeds meer. Vermits ziekenhuizen, dokterspraktijken
en overheden snel moeten kunnen leveren, maar de industrie niet volledig aan deze vraag kan voldoen,
ontstaan tekorten”
In haar geheel valt de epidemie genadiger uit dan in het scenario voorspeld. In elk geval: de pandemie kon
voorspeld worden, zonder dat voorzorgen werden genomen. Er werden ook geen stappen ondernomen om de
bevolking efficiënt te kunnen beschermen – aanvankelijk waren er geen beschermende maskers voor het
ziekenhuispersoneel, en de beschikbare werden gestolen en aan woekerprijzen verkocht – en vooral kwam
niemand op de gedachte om de mogelijke oorsprong van de epidemie doelgericht te beïnvloeden, met name de
manier van samenleven van mens en dier, die tot 2020 een taboe lijkt te zijn geweest – en het nog is.
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We kunnen nog meer leren uit de geschiedenis van CoViD-19. Het Chinese nieuwjaarsfeest viel in 2020 op 25
januari. Het begint met “jaar van de rat” een nieuwe twaalfjarige cyclus. Het feest veroorzaakt jaarlijks de
grootste reisbeweging ter wereld (3 miljard verplaatsingen, 7 miljoen buitenlandse reizen vanuit China, en vele
reizen naar China; 2019). Vele van de 200 miljoen arbeidsmigranten zien slechts dan hun familie. Meer dan 60
miljoen kinderen in China groeien in hun vroege kindertijd zonder hun ouders op, evenveel hoopvolle
verwachtingen zijn met dit feest verbonden. Nog op 18 januari, kort vóór de lockdown, vierden in Wuhan reeds
40.000 gezinnen het naderende feest. Een opulente feestmaaltijd met vis en gevogelte vormt het middelpunt.
Ook in het buitenland wordt dit feest gevierd, zelfs velen van de onder erbarmelijke omstandigheden werkende
190.000 Chinese arbeiders rond Milaan proberen in deze periode hun thuisland te zien.
Wuhan zelf is met zijn 11 miljoen inwoners een van de grootste steden van China, aan de samenvloeiing van de
Yangtze en de Han-rivier; een zesde van alle meren bestaat nog in de stadsregio. Het klimaat in deze “stad van
rivieren” is vochtig, in de zomer subtropisch, in de winter relatief koel zoals in de Povlakte in Noord Italië; ook de
enorme graad van luchtvervuiling is vergelijkbaar, voornamelijk vanwege de staalindustrie. Wuhan is
de grootste binnenhaven van China en ligt bijna net in het midden tussen de vier metropolen Peking in het
noorden, Guangzhou (Kanton), Shenzhen en Hongkong in het zuiden, Shangai in het oosten en Chongqing in
het westen van het reusachtige rijk; het vormt een centraal verkeersknooppunt in China, met overeenkomstige
luchtvervuiling.
Wuhan heeft daarbij China’s belangrijkste virologische onderzoeksinstituut, dat op het hoogste
veiligheidsniveau BSL-4 onderzoek doet en Azië’s grootste virusbank bezit. Het werd ook door de USA met
meerdere miljoenen dollars ondersteund. Er wordt ook onderzoek verricht naar Coronavirussen van
vleermuizen. De prominente onderzoekster Shi Zengli vond de oorsprong van de SARS-virusepidemie en
publiceert regelmatig, ook over Coronavirussen. Op 2 maart 2019 waarschuwde zij zelf voor een overspringen
van Coronavirussen op de mens. Daarbij wil ik beklemtonen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het SarsCoViD-19 virus uit dit labo stamt, zoals meerdere wetenschappers uit de hele wereld, bijvoorbeeld in Nature op
17 maart 2020, gepubliceerd hebben. Maar het is fenomenologisch interessant dat de pandemie hier haar
oorsprong heeft genomen, hoewel de beslissende oversprong van het nieuwe Sars-CoViC-19-virus eventueel
reeds voordien, in oktober/november, in de provincie Wuhan gebeurde. We zien er een onmiddellijk naast elkaar
bestaan van een hoogst beveiligde site, die zich toespitst op de controle van virusziekten, en een vleesmarkt.
Controle en controleverlies, quasi in elkaars blikveld.
Want – zoals voorspeld in het document van de Duitse Bondsdag – de markt was met zekerheid de eerste
plaats van een “superspreading” die het SARS-CoViD-19-virus karakteriseert: een klein aantal mensen, meestal
kort vóór ziekte-uitbraak of in de eerste ziektedagen, besmetten vele andere mensen, terwijl ongeveer 70%
niemand besmetten. Tot nu stellen we ons de vraag in wat voor omgeving dergelijke gebeurtenissen zich
voordoen: het enge samenhokken van veel mensen in een koele en/of vochtige lucht, die vaak de ademhaling
beschadigt, lijkt er bij te horen. Temperamentvolle feesten bevorderen zonder twijfel de besmetting en kunnen
een “superspreading” mogelijk maken.
De artsen die vroeg op deze nieuwe CoVoD-19 ziekte wezen werden aanvankelijk politiek massief onder druk
gezet om desbetreffende berichten terug te houden – het naderende feest mocht niet gestoord worden.
Gelijkaardige handelswijzen zouden zich dan vooral in autoritaire of neo-autoritaire staten herhalen. Wegkijken
kan in tijden van globalisering echter vreselijke consequenties hebben, en we moeten allen leren nadenken
over de globale gevolgen van ons dagelijks leven en handelen.
In Noord-Italië werken 190.000 Chinese gastarbeiders, vooral in de Lombardische textielindustrie. In deze streek
kende de pandemie haar eerste hoogtepunt in Europa. Ze kent de sterkste luchtvervuiling van Europa,
biodiversiteit is rondom Milaan eerder een niet bestaand begrip. Het is Italië’s rijkste regio, intensief globaal
verweven, en zoals Wuhan aan de top in digitalisering. Op 19 februari vindt dan nog een voetbalwedstrijd plaats
met 2.500 supporters uit Spanje en 44.000 toeschouwers. De Italiaanse politiek had recent intensief bespaard
in de ziekenhuizen. Er bestond geen mondmaskerbescherming, het aantal artsen was beperkt. De
bejaardentehuizen zijn geprivatiseerd en nemen bij het begin van de pandemie graag CoViD-19-patiënten op.
Dergelijke centra tonen zich als vallen van de dood, van Bergamo tot Stockholm. De hoge sterftecijfers in
Europa hangen nauw samen met het feit dat veel oudere mensen in tehuizen leven en dat deze niet beschermd
werden. Dat dit nu anders is, draagt duidelijk bij aan de actueel lage aantallen zwaar zieken en doden. Het kan
ons doen nadenken dat een recente Schotse studie met 300.000 mensen aangetoond heeft dat volwassenen
minder gehospitaliseerd werden en aan CoViD gestorven zijn naarmate er meer kinderen in het gezin leven.
CoViD-19 roept vragen op rond samenleven en social distancing van de generaties.
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Hoe verloopt deze ziekte, waarvan is dat afhankelijk, en daarbij kijk ik vooral naar de verschillende
leeftijden en naar de sociale consequenties die daar uit volgen?
Het is karakteristiek voor de CoViD-19-ziekte dat ze het middengebied aantast, de longen, waarmee wij in
permanente uitwisseling staan met de omgeving, en de bloedsomloop, onze inwendige levensgrondslag.
In verband met de besmetting speelt de sterkte van stem en gezang een rol, de dosis van de virusuitademing bij
direct contact (“ballistisch”) en de aerosolvorming. Vandaar het nut van mond- en neusbedekking – met de
gewone chirurgische maskers beschermen wij bij correct gebruik voornamelijk de anderen – en van een
beschermende bril, die voor de eigen bescherming dient. Om zelf goed beschermd te zijn tegen besmetting,
bijvoorbeeld bij de verzorging van besmettelijke patiënten, zijn hoogwaardige medische beschermingsmaskers
vereist, zoals bijvoorbeeld FFP-2. Wanneer men maskers verkeerd gebruikt kunnen ze het besmettingsgevaar
verhogen.
Het virus vormt aerosolen, die in zeer fijne druppels soms langer tijd in de lucht aanwezig blijven. Vandaar de
aanbeveling om regelmatig de ruimten de verluchten en om meer buiten te leven.

Nu wat het verloop betreft:
FASE A:
Nadat het virus door het slijmvlies opgenomen is merken besmette mensen die ziek worden vooreerst vaak
vermoeidheid, hoofdpijn, kriebel in de keel, meestal droge hoest. Relatief specifiek is een tijdelijk, soms
aanhoudend smaak- en reukverlies, soms diarree. Er kan koorts ontstaan.
Reeds op 9 maart hebben wij vanuit de Medische Sectie aan het Goetheanum een eerste, integratief
behandelingsconcept vanuit de antroposofische geneeskunde met onze collega’s wereldwijd gedeeld;
antroposofische ziekenhuizen en artsen wereldwijd hebben in nauwe samenwerking hun
behandelingsconcepten ontwikkeld en veel CoVid-19-patiënten in alle ziektestadia behandeld. Wij hebben in
principe immers jarenlange ervaring in de behandeling van longontstekingen zonder bacteriële oorzaak. En
reeds eind maart had op een WHO-conferentie over de behandelingsmogelijkheden met complementaire
geneeskunde een uitwisseling plaats met Chinese collega’s die toen al 91,5% van al hun CoViD-patiënten
aanvullend met traditionele Chinese geneeskunde (TCM) behandeld hadden. Zij meldden een duidelijke daling
van het aantal zware en fatale ziektegevallen. Daarbij was duidelijk geworden dat daarvoor een vroegtijdige en
consequente behandeling in de eerste ziektefase zeer belangrijk is. In deze fase is de werkzaamheid van
natuurgeneesmiddelen in China en in de antroposofische geneeskunde duidelijk geworden. Zo kunnen
bitterstoffen de afweer van het organisme tegen infecties versterken, terwijl koortswerende middelen en
pijnstillers de afweer verzwakken.
In deze fase is de besmettelijkheid het hoogst, kort voor en na het begin van de symptomen; daarna kan ze zeer
snel afnemen. Het uitstrijkje van neus en keel en de PCR-test kan hoog specifiek aantonen of het virus
aanwezig is, maar vertelt niet hoe besmettelijk een mens, bijvoorbeeld een kind, is, noch of en hoe zwaar hij zal
ziek worden. In die zin zeggen de besmettingscijfers die wij dagelijks horen op zich vooreerst weinig. Bij een
juiste toepassing is de test zeer specifiek; het is onwaarschijnlijk dat er veel vals positieve testen zijn, want
reusachtige testreeksen met meerdere 100.000-en mensen, bijvoorbeeld in Australië, hebben zeer lage cijfers
van soms slechts 0,1% positieve tests getoond. De test bestaat uit een screeningmethode en twee
bevestigingstesten met een hoog specifieke gen-sonde. Bij zogenoemde ct-waarden boven 30 is meestal geen
virus meer aantoonbaar.
Daarnaast zijn er antilichaamtesten, die evenwel niet bewijzen dat men anderen niet kan besmetten.
Therapeutisch is Donald Trump tot nu toe de bekendst patiënt die met antilichamen werd behandeld, die zich
op het omhulsel van het virus richten en mogelijks op dezelfde manier werken als de bekende “passief
immunisatie” bij andere ziekteverwekkers.
FASE B:
De longontsteking treedt meestal op na een goede week, ze veroorzaakt een ”zwaar worden” van de longen,
met ophoping van vocht in het bindweefsel, en zuurstofnood. Hier kunnen uitwendige behandelingen van de
antroposofische geneeskunde een bijdrage leveren. In de reguliere geneeskunde is remdesivir werkzaam
gebleken om zware ziekteverlopen in te korten. De ziekte kan ernstige orgaanschade nalaten, in de zin van
verstijving en sclerosering.
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FASE C:
overmatige ontsteking en orgaanfalen. Bij verder verloop kan een controleverlies van het immuunsysteem
ontstaan, een overmatige ontsteking met beschadiging van de binnenwand van de bloedvaten en
stollingsstoornissen, klontervorming en multi-orgaanfalen. In de reguliere zorg dient men hier vaak preventief
al sterke, fluorhoudende cortisonpreparaten toe om een dergelijke ontsporing te onderdrukken.
Levensbelangrijke organen zoals de nieren kunnen tijdelijk uitvallen. Met intensieve medische zorg kan men er
in slagen een deel van de patiënten te redden.

Wie wordt erg ziek en wie weinig?
Van het grootste belang is de leeftijd. Dat de sterfte in Kenia (tenminste zoals gemeld) op hetzelfde niveau als
in Duitsland ligt, heeft te maken met de doorsneeleeftijd in Afrika, die rond de 17 jaar ligt – in Italië is dat rond
47 jaar.
Een actuele Amerikaanse studie, die in de FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) werd besproken, komt tot het
besluit dat in de rijkere landen tot 44 jaar het sterfterisico duidelijk lager is dan, of ten hoogste even hoog als
dat bij de seizoensgriep: dat is in Amerika 0,05% (en in Duitsland iets hoger).Tussen 45 en 54 jaar is het risico
aan CoViD-19 te sterven vier keer zo groot als bij de griep, tussen 55 en 64 jaar veertien keer; tussen 65 en 74
jaar 26 keer, en tussen 75 en 85 jaar met 7,6% bijna 150 keer zo groot als deze doorsneekans – waarbij de griep
oudere mensen natuurlijk vaker treft.
Van de CoViD-patiënten boven 85 jaar sterft in de medisch hoogontwikkelde OESO-landen bijna één op vier. De
gemiddelde leeftijd van de in Duitsland gestorven CoViD-patiënten ligt rond 81 jaar. Anderzijds overleven ook
vele honderdjarigen de ziekte zeer goed, waarschijnlijk ook wegens een vooraf bestaande gedeeltelijke
immuniteit tegen Coronavirussen.
Wij kunnen hoge leeftijd ook bekijken als een tijd waarin we beginnen los te laten, en waarin de fysiologische
controle over de levensprocessen in ons organisme zwakker wordt. Corona werpt de vraag op hoe we ons
verhouden tot de dood op hoge leeftijd, want de dood op zich is, net als de geboorte, een noodzakelijk gegeven
in het leven.
Wanneer we naar het motief controle en controleverlies kijken, dan krijgt dit verlies aan zelfregulatie vooral
betekenis wanneer we onze bloeddruk en onze bloedsuiker niet meer zelf gezond kunnen reguleren, wanneer
ons lichaamsgewicht sterk verschuift richting vetzucht, wanneer chronische ziekten, vooral van de longen
zelf, ons verzwakken. Andere, sociale en ecologische risicofactoren hebben we reeds genoemd; in de
statistieken over Duitsland en Zwitserland ontbreken ze vaak, ze kunnen in andere landen een belangrijke rol
spelen.

Hoe is het met de kinderen?
Wereldwijd hoorde sluiting van scholen en kinderopvang bij de eerste maatregelen – ook omdat de beschrijving
van het scenario zeven jaar geleden grotendeels van de griep werd afgekeken. Maar op dit gebied gedraagt
CoViD zich anders. Voor SARS-CoV-2 kunnen we de actuele stand van de wetenschap als volgt samenvatten:
•

•

•

•

Kinderen en jongeren < 18 jaar worden zelden ziek, en meestal slechts licht; ze worden zeer zeldzaam
in het ziekenhuis opgenomen. Zeer zeldzaam zijn er bloedvatontstekingen, vooral ter hoogte van het
hart. Anderzijds vormen kinderen en jongeren ondertussen een kwart van de besmette personen,
omdat risicogroepen en oudere mensen zichzelf relatief efficiënt beschermen. Kinderen worden
gewoonlijk door volwassenen, vooral hun ouders besmet.
Christian Drosten (*) meldde op 28 april dat hij in de keel van kinderen even hoge viruslading ontdekt
had als bij volwassenen. Dit leidde tot noodlottige verkeerde beslissingen, want het zegt niets over wat
het betekent voor de gezondheid van de kinderen, noch over hun besmettelijkheid. Sindsdien schrijft
men steeds weer dat acuut zieke kinderen even besmettelijk zijn als volwassenen. Maar daarvoor
ontbreekt elk klinisch bewijs. Hier tonen zich de grenzen van wie nooit zelf kinderen behandelt.
In families in lockdown in Zuid Korea zouden kinderen in 5% van de gevallen gezinsleden besmet
hebben. Er zijn nog steeds geen bewijzen dat kinderen op school hun leraren besmetten; de co-ki.de
studie kon bij 9.583 onderzochte kinderen, van wie 194 een positieve uitstrijk en 82 een positieve
bloedtest hadden, geen enkel geval aantonen. Kinderen kunnen medescholieren besmetten, maar ook
dat gebeurt eerder zelden. Van 137 besmette scholieren die besmet school liepen, waren er 11 die een
medeleerling besmetten (Baden-Württemberg). Hier werden kinderen en jongeren onderzocht.
Een actuele Schotse studie over 300.000 mensen toonde aan dat gezinnen met kinderen per kind 10%
minder CoViD-19 gevallen en ziekenhuisopnames telden.
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•

Een andere actuele studie uit Indië over 570.000 mensen toont aan dat kinderen het virus doorgeven
aan andere kinderen, maar zelden aan volwassenen. In tegenspraak met een titel in Der Spiegel is ook
deze studie geen bewijs dat kinderen in relevante mate opvoeders, leraren, buschauffeurs of andere
contactpersonen besmetten.

Het gebied waarin we bijzonder door CoViD-19 uitgedaagd worden is dat van de menselijke
samenlevingscultuur. De met Corona ervaren antroposofische arts Harald Matthes (**) vraagt sinds lang een
gedifferentieerd beschermingsconcept voor risicopersonen. Recent hebben op 4 oktober leidende
epidemiologen van Stanford, Harvard en Oxford University in de Great Barrington Declaration de overgang
geëist naar een beschermingsconcept dat op een gerichte manier risicogroepen, vooral oudere mensen,
beschermt en een verregaande terugkeer naar de normaliteit vraagt, op de werkvloer, in de sport en in de
cultuurwereld. Een dergelijke verklaring roept in zoverre bedenkingen op dat concertbezoekers meestal ouder
zijn dan 55 jaar, dat tehuisbewoners met ernstige lichamelijke handicaps niet alleen ook op jongere leeftijd
risico lopen maar bovendien vaak door jongeren verzorgd worden, en dat men bij CoViD-19 vooral een kloof in
de samenleving moet vermijden.
Tot nu toe laten de ervaringen met zogenaamde superspreadings toe om een profiel van uitermate hoog
besmettingsrisico van groepen op te stellen; dit gaat van luid samen zingen in grote kerkgemeenten tot vrolijke
“natte” feesten à la Ischgl. Anderzijds is er geen evidentie dat concert- en theateropvoeringen, eventueel zonder
alcoholverkoop – zoals aan het Goetheanum – tot superspreadings leiden, wanneer mond- en neusbedekking
gedragen wordt, ook zonder 1,5 meter afstand houden. Wij betwijfelen ook zeer dat het onderbouwd is om
universitair onderwijs niet in de normale omstandigheden te laten doorgaan. Er bestaat zeker geen evidentie
om kleuter- en lagere scholen te sluiten. Er bestaan zoals bekend efficiënte maatregelen zoals handen wassen;
en ja: een correct gedragen mond- en neusbedekking kan in situaties van hoog besmettingsrisico de frequentie
en de sterkte van besmetting verminderen; voor mensen in Zuidoost Azië geen nieuwigheid (3). Met deze
maskers beschermt men vooral andere mensen, wanneer men zelf besmettelijk is.
Om zichzelf bij eng contact met een besmet persoon efficiënt te beschermen zijn professionele maskers, bv.
FFP-2/-3-maskers nodig. Het is absoluut niet bewezen dat het dragen van een mond- en neusbedekking op
kinderleeftijd tot een vermindering van het aantal zware ziektegevallen en overlijdens leidt, met uitzondering
voor risicopersonen, die er ook op jonge leeftijd zijn. Onder de elf jaar is het dragen van maskers af te raden,
want de risico’s zijn groter dan het nut. Een groot risico bestaat ook in een grotere kans op besmetting door
verkeerd gebruik.

De vragen rond vaccinatie
De pandemie van kinderverlamming (polio) was een voorbeeld van een succesvolle vaccinatiecampagne en kan
ons de waarde van een goed vaccin duidelijk maken. Veel virussen daarentegen, zoal HIV, trotseren tot op
heden elke poging om een vaccin te ontwikkelen; tot nu geldt dit ook voor Coronavirussen waartegen sinds
decennia vruchteloos een vaccin ontwikkeld wordt.
Bij CoViD-19 zoekt men een vaccin dat in miljarden doses kan gemaakt worden. Dat is zeer moeilijk met
traditionele vaccins die berusten op het “kweken” van virussen, die dan in stukken (dode vaccins) of in
afgezwakte vorm (levende vaccins) gebruikt worden. Anderzijds kent men bij zulke conventionele vaccins de
biologische werking het best. Ook hier staan de Chinezen wellicht weer voorop. In haar uitgave van 8 oktober
meldt de FAZ dat reeds een miljoen Chinezen met een volgens onze bronnen geïnactiveerd vaccin van de firma
Sinopharm gevaccineerd zijn, in het kader van een fase-III-studie. Velen onder hen staatsambtenaren. “Officieel
was de deelname vrijwillig” meldt een manager van een bank uit Shangai aan de FAZ. In de praktijk was het
echter nauwelijks mogelijk om deelname aan het experiment in de testfase van het vaccin te weigeren. “Dat
zou zeker als een punt van kritiek in het persoonlijke dossier genoteerd worden”. Sinopharm heet officieel China
National Pharmaceutical Group en werkt nauw samen met het Wuhan Institute of Biological Products / Wuhan
Institute of Virology – hier sluit de cirkel zich.
Voornamelijk westelijke firma’s werken aan platformtechnologieën, vooral mRNA- en vector-vaccins, die een
stuk genetische informatie van het virus in het lichaam inbrengen; het lichaam produceert daardoor een eiwit,
bijvoorbeeld het spike-omhulsel van het virus, dat dan als het eigenlijke vaccin fungeert, waartegen het dan een
immuunreactie moet ontwikkelen. De productie van het mRNA zelf is goedkoop, het inbrengen in het
organisme is daarentegen moeilijk. Ofwel zijn hierbij bijkomende stoffen nodig op basis van nanotechnologie,
ofwel andere virussen als dragers, zogenaamde vectoren, zoals bij het omstreden Russische vaccin. (***) Een
hoofdrisico bij deze vaccins is het ontstaan van auto-immuunreacties, zoals ze in enkele/zeldzame gevallen al
werden waargenomen.
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Kort samengevat:
•

•

Tot nu toe is van geen enkel van deze vaccins de werkzaamheid bekend, vooral niet bij de
risicogroepen zoals hoogbejaarden. Juist bij hen is het helemaal niet zeker dat vaccins die bij jonge
mensen getest worden, echt aanslaan. Dit probleem kennen we van bij de griepvaccin, dat
naargelang het seizoen soms maar één op de vijf mensen, of nog minder, tegen besmetting
beschermt; de laatste jaren heeft het ondanks massieve promotie weinig of niets veranderd aan de
winterse griepgolven, wanneer we ons beperken tot de zwaar zieken en sterfgevallen. De griep is in
zoverre een goed voorbeeld dat een vaccin geenszins even werkzaam moet zijn als dat tegen mazelen
of polio, en dus ook geen controle van de pandemie kan verzekeren. Dit geldt in het bijzonder voor
coronavirussen.
In verband met nevenwerkingen tonen de tot nu toe bekend geworden gegevens dat precies de
vaccins gebaseerd op de nieuwe technologie niet echt bij de goed verdragen vaccins zullen horen.

Tenslotte wil ik de vraag stellen in hoeverre het dominante technische en economische denken en
handelen van onze tijd deel heeft aan deze pandemie, en aan dreigende gevaarlijker pandemieën?
CoViD-19 is één deel van de huidige ecologische crisis, die ons precies door deze pandemie duidelijker bewust
kan worden. Wij beleven in deze tijd veel onmacht in onszelf, en tegelijkertijd wordt het inzicht steeds
onmiskenbaarder dat wijzelf het zijn, als mensheid, die aan de oorzaak van de crisis liggen, en dus ook van
deze pandemie; wij hebben ze zelf voorspeld zonder iets te veranderen of voorzorgen te nemen.
We verlangen allen naar een einde van deze pandemie. Maar we mogen niet zomaar verlangen naar de wereld
van vóór de pandemie, maar we moeten samen vinden wat naar de toekomst leidt. Want wanneer we de crisis
in zijn geheel bekijken, dan moeten we vaststellen dat het leven van de aarde als geheel in acuut gevaar is.
Maar voor de aarde bestaat geen beademingsapparatuur. Wij mensen zijn het die de wouden, de longen van de
aarde en de levensruimte van de dieren vernietigen, om alles aan onze technische en economische controle te
onderwerpen.
De geneeskunde zelf was technisch nog nooit zo machtig als nu, en nog nooit zijn zoveel economische
middelen in de geneeskunde geïnvesteerd. En tegelijk brengen de farmaceutische en chemische industrie
mede de grondslagen van ons leven in gevaar. Monoculturen zijn alleen door pesticiden, moderne massaveeteelt alleen door antibiotica mogelijk geworden. Deze vorm van veehouderij dreigt vandaag zelfs de
antibiotica voor de behandeling van zwaar zieke mensen onwerkzaam te maken; multiresistente bacteriën
grijpen om zich heen. In weinig industrietakken is ecologie een meer gevreesd woord dan in de conventionele
farmacie.
CViD-19 toont ons de grenzen van deze technisch en economisch zwaarbewapende geneeskunde, die nog niet
begrijpt dat een vooruitziende ondersteuning van de gezondheid zowel individueel als globaal een andere
wetenschappelijke basis, een ander denken en handelen vereist dan aparte veldtochten tegen besmettelijke
ziekten – waarbij trouwens de meeste chronische ziekten niet aangepakt worden. Het antibioticum was,
letterlijk vertaald, “het tegen het leven gerichte”, en het meest succesvolle en bepalende geneesmiddel van de
20ste eeuw; maar in de 21ste eeuw hebben we een pro-biotische (“pro-leven”) geneeskunde nodig die verstand
heeft van het ondersteunen en behouden van gezondheid. En daarbij kunnen we de gezondheid van planten,
dieren en mensen, en van arm en rijk, niet van elkaar scheiden. We moeten het nieuwe motto van
“één gezondheid”, one health, verbinden met leven, met ons gevoel en met een nieuw denken; en een
overeenkomstige houding ontwikkelen wanneer we straks niet nog gevaarlijker pandemieën willen
meemaken.
Gezondheid ontstaat echter niet door een steeds sterkere controle van buitenaf, maar door het vermogen om
zelf een levend evenwicht te kunnen ontwikkelen en behouden. Dat geldt voor planten, dieren en mensen.
Gezondheid is daarbij op gezonde wederzijdse verhoudingen aangewezen. Wanneer het ons onverschillig laat
wanneer we het levende evenwicht in een landschap verstoren, of wat een wild dier beleeft wanneer het
levenslang in een kooi van 40 op 60 cm moet vegeteren, of dat miljoenen kinderen door honger levenslang
beschadigd worden of sterven, of wanneer miljarden mensen door ondervoeding ziek worden, dan zullen we
ook met de krachtigste geneeskunde weinig kunnen helpen.
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De macht van de geneeskunde berust op de huidige manier van natuurwetenschap en economie bedrijven.
Met name de eenzijdige manier van wetenschap en economie verstoort de grondslagen van ons leven, zowel
die van de planeet als van onze gezondheid. De pandemie vereist een nieuw, wereldwijd bewustzijn van wat
we planetary of one health kunnen noemen, en nieuwe grondslagen voor een duurzame geneeskunde en een
ecologische farmacie.
Enkel dán antwoorden we voldoende op de crisis die we nu beleven, die we met ons oude denken alleen
maar konden voorspellen, zoals we de klimaatcrisis konden voorspellen maar niet konden afwenden. Hoe
worden we vaardig om werkelijk te zorgen voor de gezondheid van de aarde en om pandemieën te
voorkomen? Want dat is de werkelijke roep van deze tijd, waar de generatie van Greta ons aan herinnert, en die
we gezamenlijk, stap voor stap moeten beantwoorden.
Daarbij raken we aan diepliggende taboes van onze moderne wetenschappelijk gevormde manier van
denken. De kern ervan is het Nieuwe-Tijdse verbod op de “Gij”-vraag in de wetenschap. Deze vraag naar het
wezen van de andere werd bij het begin van de Nieuwe Tijd methodisch uitgesloten, terwijl ze tot in de
Middeleeuwen de vraag naar God was: “Vader in de hemel, geheiligd worde uw naam”. In het
natuurwetenschappelijk, zuiver materieel gerichte wereldbeeld bestaat er geen “Gij”, er bestaat
natuurwetenschappelijk alleen een “Het”.
De mens zelf wordt biologisch als dier beschouwd, dier en plant worden als machines en de aarde als alleen
maar als materie gezien en behandeld. Dit geldt niet enkel voor de natuurwetenschap van de Nieuwe Tijd, maar
evenzeer voor de kapitalistische economie die de natuur alleen als onbegrensde ruwe grondstof voor de eigen
productie beschouwt, als zo maar beschikbaar ding.
De existentie van de mens en van de wereld gelden als toeval. Jürgen Habermas, de grote Duitse filosoof,
spreekt over het “methodisch atheïsme” van de moderne mens, die enkel objecten kent, die in de “Het”-modus
denkt, onderzoekt en handelt. Wanneer de medicus onderzoek wil doen naar stress bestudeert hij bv. een muis
die hij in het water werpt en die tegen verdrinken vecht; en na zijn/haar dood versnijdt hij ze om stoffelijke
veranderingen in de zenuwbanen te vinden. Of hij scheidt pasgeboren muisjes in een chaotisch tijdsverloop van
hun moeder om er na hun dood stress-gebonden blijvende genetische veranderingen in aan te tonen. Maar wie
denkt er aan dat ooit op onszelf zou terugkeren wat miljoenen proefdieren, in massakweek gehouden
huisdieren en gekwelde wilde dieren beleven? De grondslag van onze huidige macht over de natuur ligt in de
vrijheid van de experimenteerder in zijn omgang met een puur als object gedachte natuur.
De vorm van onze economie is de zuster van dit denken. Ze draait centraal rond de vermeerdering, de
voortdurende aangroei van geld, een moreel indifferent “Het”; en het moderne westerse denken geeft de staat
als hoofdopdracht om het privaat eigendom te beschermen. Privare is Latijn en betekent roven, stelen; de
private mens heet in het oude Grieks ho idiotès. CoViD-19 toont dat gezondheid niet privaat te verkrijgen is.
Social distancing kan zinvol zijn om het risico op een besmetting te verminderen, maar kan niet verhelen dat ik
mijn gezondheid het beste dien door mij voor het gezond worden van anderen in te zetten. CoViD-19 roept ons
op om rekening te houden met de anderen, en speciaal voor hen die reeds vóór CoViD-19 in de schaduwzone
van ons bewustzijn moesten leven en lijden.
Ecologisch, d.w.z. vanuit het leven gedacht is elke onbegrensde groei ziek. Inderdaad, zowel de mens als de
zoogdieren kennen een puberale groeispurt. Het is de fase waarin men afstand neemt van zijn ouders en vrij wil
zijn, waarin de huid puistjes en de ziel agressies ontwikkelt. Maar daarna moeten rijpheid en het nemen van
verantwoordelijkheid volgen.
Geld is door ons gemaakt, het is geen vervangmiddel voor God maar een circulatiemiddel in onze economie.
Wanneer ons bloed onbegrensd begint te groeien zijn we ziek en sterven we bv. aan een leukemie. Onze vorm
van geldeconomie is een belangrijke oorzaak van de ecologische crisis, omdat dit geld de noodzakelijke
eigenschappen van rijping en sterven ontbeert; enkel deze zouden het tot een duurzaam circulatiemiddel
maken. De actuele crisis moet ons grondig doen nadenken over welke vorm van economie werkelijk duurzaam
en gemeenschapsgericht kan werken.
We leven in een partnerschapscrisis met de aarde, met alles wat leeft (****). Wanneer we deze crisis willen
overwinnen moeten we wetenschappelijk de vraag naar het wezen van het leven en van de aarde toelaten, en
moeten we met dit leven een geleefde verantwoordelijkheid aangaan. Levende wezens zijn geen machines
en de mens is geen dier. Net daar komt onze verantwoordelijkheid uit voort. Het is een morele
verantwoordelijkheid. Of wij er zullen aan voldoen hangt af van ons denken, ons meevoelen en vooral van ons
geleefd handelen.
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Laat me als arts kort samenvatten wat voor mij als houding in verband met CoViD-19 van belang is:
Wat onze gezondheid betreft zijn we allen van elkaar afhankelijk en kunnen we ons niet isoleren. In zoverre
moeten we een gemeenschappelijke weg doorheen de crisis vinden en niemand achterlaten. Beschermingsconcepten overtuigen het meest wanneer ze op een coherente manier iedereen erbij betrekken. In het
bewustzijn van onze wederzijdse afhankelijkheid moet onze grondhouding tegenover plant, dier en mens in
de toekomst steeds meer dialogisch worden, met respect voor het leven van alle levende wezens, met
meevoelen voor wat alle bezielde wezens beleven en met achting voor de waardigheid van elk mens. Wij zijn
tegenwoordig zeer goed in staat de basale noden van alle mensen op het gebied van gezondheid te voldoen
en we moeten dit doel in concreet handelen omzetten.
Gezondheid kunnen we duurzaam alleen bevorderen wanneer we de gezondheid van plant, dier en bodem
even ernstig nemen als onze eigen gezondheid. We hebben nood aan een wetenschap van het leven, en aan
een rijping van onze economie tot een gemeenschapseconomie.
Geloof mij, de noodzakelijke antwoorden op CoViD-19 zijn niet enkel medisch, ze hebben te maken met alle
levensgebieden en met ons allemaal, wij die verantwoording dragen voor deze aarde en voor de generaties
na ons.
Georg Soldner.
(Georg Soldner is kinderarts in München, auteur van onder andere een leerboek over antroposofische
kindergeneeskunde, en sinds 2016 co-leider van de Medische Sectie aan het Goetheanum, Dornach)
Originele tekst:
https://medsektiongoetheanum.org/fileadmin/user_upload/Vortrag_Georg_Soldner__Reihe_Signaturen__12.10.2020.pdf?fbclid=Iw
AR2tYkB0L5ZGLYRR0j9MXkhZqfkCgustFOIYyaufhYzAeL5M55nVx25BBAc
Video:
https://goetheanum.co/de/nachrichten/covid-19-was-lernen-wir-medizinisch-in-derpandemie?fbclid=IwAR2hHHyLxKjAGLDaEOp_OG_T1r6rl_R6kzt6vXu-qBy3skMF-vMPumshtjQ
Aantekeningen in de originele tekst:
1.
2.
3.

https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf
SARS, MERS and the sunspot cycle, Jiangwen Qu en Chandra Wickramasinghe, Current Science, Vol.
113(8), 2017, 1501-1502.
Kritisch hierover: Ines Kappstein: Krankenhaushygiene up2date 2020;15(03):279-295,

DOI: 10.1055/a-1174-6591. Positieve stellingname: Robert Koch-Institut: Mund-Nasen-Bedeckung im
öffentlichen Raum als weitere Komponente zur Reduktion der Übertragungen von COVID-19. StrategieErgänzung zu empfohlenen Infektionsschutsmassnahmen und Zielen (3. Update). Epid Bull 2020;19:3-5, DOI
10.25646/6731.
Aantekeningen van de vertaler:
(*) Christian Drosten is viroloog aan het Charité-instituut in Berlijn, en leidend wetenschappelijk adviseur van
de pandemie-bestrijding in Duitsland.
(**) Harald Matthes is internist en hoofdarts van het Havelhöhe-ziekenhuis in Berlijn.
(***) Ter info: mRNA-vaccins zijn die van Pfizer/BioNTech (USA/Duitsland), Moderna (USA) en Curevac
(Duitsland); vectorvaccins zijn o.a. die van Astra/Zeneca (Oxford), Johnson&Johnson/Janssen (Leiden) en het
REGA-instituut (Leuven). Van andere vaccins is op moment van publicatie het type aan de vertaler niet bekend.
(****) “das Lebendige” is moeilijk in één woord te vertalen…
Vertaling: Marnix Schaubroeck
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Inspirerend ecologisch kind- en milieugericht en
actueel cultureel project voor de allerkleinsten.

Wiegestube ‘Storchennest- Grabs CH’
“HET ECOLOGISCHE, KINDGERICHTE GEBOUW ONTSTOND UIT EEN FILOSOFIE”.
Dr. Marie Luise Nëusch
Ik laat jullie hier graag meegenieten van een boeiend verslag over een leembouw, die niet alleen een
warme omhulling biedt aan kleine kinderen, maar hen tevens zoveel mogelijk beschermt tegen
negatieve straling.
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Eindelijk kunnen Maria Luisa Nüesch en haar man Heinz van de vereniging
Spielraum-Lebensraum hun idee van de “Wiegestube” in Grabs realiseren.
Waarom heb je besloten om het "ooievaarsnest" te bouwen met de materialen klei, hout en stro?
Jan Schmid: Het idee is ontstaan tijdens de planning, tijdens het ontwerpproces. Het gebouw is
geconstrueerd als een paviljoen, waarbij de buitenruimte op dezelfde manier is opgevat als een
binnenruimte. Daarom stond de vraag centraal hoe we met de wanden moesten omgaan, of het
materiaal uniform moest worden gehouden of dat er andere dingen moesten worden gebruikt. Op
een gegeven moment kwamen we op het idee van muren van klei en stro in een fractie van een
seconde. Vanaf dat moment waren we gefascineerd door het materiaal en de bouwwijze, want een
stevige constructie van stro en klei is absoluut mogelijk. Er zijn immers al meer dan 100 jaar
strohutten. Het past ook in de architectuurfilosofie van zowel de bouwers als de mijne.
Wat voor soort filosofie zit er achter?
Maria Luisa Nüesch: Het basisidee achter het gebouw is dat kinderen hier een plek van echte rust
moeten vinden. Zij en hun ouders moeten naar beneden gaan en een veilige plek vinden. Stro
versterkt dit effect met de dikke wanden. Bovendien is het materiaal zeer ecologisch, heeft het een
hoge isolatiewaarde, maakt het ventilatie overbodig en zorgt het voor een aangenaam binnenklimaat
in het gebouw. In het babyhuis en het kinderdagverblijf moeten de kamers een kamerachtig karakter
hebben.
Heinz Nüesch: Het materiaal is zeer dicht geperst en ook zwaar.
Hoe reageerde u toen de bouwvakkers u tegemoet kwamen met een gebouw van stro? Waarop moet
je extra letten?
Hanspeter Gantenbein: We hebben eerst bezuinigd toen de bouwers ons benaderde met het idee
omdat het voor ons onbekend terrein was. Dus we hebben onszelf slim gemaakt en geïnformeerd. Nu
zijn we er erg enthousiast over. Je moet anders plannen, alle roosters bouwen naar de grootte van de
strobalen en de ramen aanpassen, je bouwt als het ware om de strobalen heen. Als alles eenmaal
gepland is, maakt het niet meer uit of je met stro of cellulose bouwt, het gaat allemaal snel.
Maria Luisa Nüesch: De muren zijn zo gebouwd dat ze ook de straling van mobiele telefoons buiten
houden.
Dus in het gebouw zul je zelfs geen mobiele telefoonontvangst hebben?
Maria Luisa Nüesch: Dat is een welkome bijwerking van het bouwen van aarde. Je hebt heel weinig
ontvangst en de straling van buitenaf is afgeschermd. Over het algemeen zijn ouders tegenwoordig
te veel afgeleid door hun smartphone. We houden ons nu al enkele jaren met deze kwestie bezig en
bieden kamers van rust en stilte aan als preventieve maatregel. Er zijn kinderen die niet meer
zelfstandig en zonder animatie kunnen spelen. Deze nieuwe ziekte wordt het play deficit-syndroom
genoemd. In onze speelkamers komen kinderen tot volhardend, toegewijd, zelf uitgevonden spel met
de eenvoudigste materialen. Bovendien lijken gebouwen voor kleine kinderen tegenwoordig vaak op
fabrieksgebouwen. Om zoiets te zien doet ons pijn. Kinderen zouden niet in zulke zielloze ruimtes
moeten blijven. We wilden iets anders. In de loop der jaren hebben we kunnen observeren wat
kinderen echt nodig hebben. Het versterken van kinderen en ouders vanaf het begin geeft ons veel
vreugde en hoop.
Hoe heb je besloten om te bouwen gevonden?
Jan Schmid: Door onze gemeenschappelijke basisidee, die zich richt op zowel de mens als het kind en
zijn gevoelens. Zo zou ik ook de architectuur willen zien als een manier om een verbinding tussen
mensen en plaatsen te creëren. De kamers moeten vanzelfsprekend zijn en mogen zich niet
opdringen. Het zijn duidelijk gevormde kamers, van verschillende grootte en hoogte, die aan elkaar
geregen zijn. Dit heeft ook een effect op de waarneming, omdat we de afstanden kunnen voelen. Dit
is vooral belangrijk hier. De kamers zijn gerangschikt als een rondel. Dat zie je nog steeds in oude
huizen. De kamers zijn met elkaar verbonden en stralen een vrijgevigheid uit.
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Uw vereniging Spielraum-Lebensraum heeft tot nu toe kamers gehuurd. Wat is er anders in het
nieuwe gebouw?
Maria Luisa Nüesch: Het "Ooievaarsnest" is gepland als een plaats van vrede, veiligheid en
ontwikkeling. Dit gaat tot in het kleinste detail, omdat we rekening houden met de aspecten van de
Pikler-pedagogie. Het vereist veel inlevingsvermogen in de manier waarop jonge kinderen de dingen
ervaren.
Heinz Nüesch: We hebben er veel over gediscussieerd, het ging ook over in het filosofische domein en
maakte het gebouw wat het nu is geworden.
Jan Schmid: De bewaakte en geheime tuin is als het ware het hart van het gebouw. De speeltuin is
niet uitgerust met een glijbaan en schommel in de klassieke zin, maar met natuurlijke materialen
zoals houtblokken en klimstenen. Rondom het gebouw wordt ook een strooien muur gebouwd, die
ook staat voor bescherming en privacy.
Dus je bent helemaal verzegeld.
Jan Schmid: Dat is precies het doel. Je komt hier immers om beschermd te worden in een andere
wereld. De afleiding moet zo klein mogelijk worden gehouden.
Wil je daarmee een bepaald publiek aanspreken?
Maria Luisa Nüesch: Omdat elk kind in zijn eigen tempo mag groeien, komen ouders hier vaak op
zoek naar datgene wat ze in de Pikler-pedagogie vinden. Er zijn ook ouders die steun willen.
Inmiddels hebben we ook al jaren ervaring, en nu hebben we eindelijk kunnen realiseren wat we als
ideaal beschouwen. Vooral de kleine kinderen hebben tijd nodig om alles goed te kunnen bekijken.
De kleine baby's zijn dan niet in de speelkamer, ze zouden rust moeten hebben. In elke groep is het
leeftijdsverschil maximaal drie maanden, zodat ze elkaar tijdens het spelen niet storen. Ongeveer een
derde van de kinderen komt uit Liechtenstein, een derde uit Grabs en omgeving en de rest uit de
regio.
Wanneer komen de eersten hier?
Maria Nüesch: Nu we nog in een oude fabriek zitten, zullen we in het voorjaar van 2020 verhuizen.
(door de covid 19 – pandemie werd er wel wat vertraging opgelopen)
Wat betekent het voor de houtbewerker om bij een dergelijk project betrokken te zijn?
Hanspeter Gantenbein: Het is een zeer spannend en fascinerend project, dat uniek is in de regio.
Misschien heeft het ook gevolgen voor andere projecten. De samenwerking met de architect, de
ideeën van de opdrachtgevers en de constructie van onze kant waren geweldig en het gebouw kon
meegroeien.
Heinz Nüesch: Het wordt door Grabsern op Grabsergrond gebouwd. Het is een lang verhaal hoe we
tot dit zijn gekomen. Het heeft jaren geduurd. De eerste impuls voor de Wiegestube kwam 20 jaar
geleden van mijn vrouw. De vereniging Spielraum-Lebensraum is hier al meer dan tien jaar actief. De
stichting Spielraum-Lebensraum is vijf jaar geleden opgericht.
En tenslotte krijgt het project vorm, wat is er in jou aan de hand?
Maria Luisa Nüesch: Dit is het mooiste cadeau voor mijn - 70e verjaardag en de vervulling van een
droom. Het is zo mooi om te zien dat het uitkomt. Wonderbaarlijk genoeg werden we financieel
geholpen door stichtingen en particulieren. Het sociale project is een verklaring dat hier eindelijk iets
gebeurt en dat het enorme belang van de vroege kinderjaren voor het latere leven aan de orde wordt
gesteld.
Heinz Nüesch: We hadden onze dromen, maar we realiseerden ons ook al snel dat niet alles zo
gemakkelijk te realiseren was. Toch waren we verbaasd over wat er allemaal mogelijk is. We hebben
er zo lang aan gewerkt totdat het geschikt was voor beide partijen. Ik was bijvoorbeeld tegen de
gebruikelijke dakramen in het schuine dak, maar Jan was tegen het "aantrekken" van dakkapellen.
Het resultaat is een verticaal raamfront aan de zuidzijde van het diepgetrokken schuine dak, wat ook
de ventilatie en het schoonmaken vergemakkelijkt.
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Hoe verdedigt u uw project tegen kritische stemmen?
Heinz Nüesch: Veel mensen denken, wat heeft het nog meer nodig? Dat had het vroeger niet nodig.
Dit is een luxe. Maar de vroege kindertijd is nog steeds een "noodgebied" en wordt niet serieus
genoeg genomen. Er zijn tot nu toe geen gebouwen in Zwitserland die in de geest van de Piklerpedagogie zijn gebouwd. Wij willen graag een voorbeeld stellen en zouden blij zijn als het
"Ooievaarsnest" hierin kan voorgaan.
Waarom noemden ze deze plek "Ooievaarsnest"?
Heinz Nüesch: Toen we het land kochten en naar het terrein reden, was het eerste wat we hier zagen
een ooievaar, die gaf de plaats zijn naam. 2020
Spielraum- Lebensraum
Mühlbachstrasse 11a
9472 Grabs
spielraum-lebensraum@bluewin.ch
www.spielraum-lebensraum.ch

prachtige film over de leembouw https://www.youtube.com/watch?v=-7krzfpFeHA
De mooie kamers van het nieuwe Ooievaarsnest... het is veelzeggend: in de woorden van een
kinderdagverblijf is het het land van de dromen!
Met grote vreugde kijken we allemaal naar wat er is gecreëerd - het is vrij ongelooflijk. Natuurlijk
hopen we dat dit gebouw "school maakt" en invloed kan hebben op het toekomstige gebouw voor de
kleinste kinderen. De bouwbrochure is in de maak en zal waarschijnlijk in juni verschijnen.
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!!!
Tijdens de bouwperiode zijn er drie keer metingen verricht op het niveau van de mobiele
telefoonstraling. Dit is te danken aan het bedrijf Matt Naturbaustoffe. Onlangs hebben we bezwaar
gemaakt bij de gemeente omdat een nabijgelegen mast moet worden omgebouwd tot 5G. We
bedanken alle ouders die hebben getekend! De wanden van moeraskalk, stro en klei bieden een zeer
goede bescherming tegen straling. Het is makkelijk om daarbinnen te zijn. Het is belangrijk voor de
ouders om te weten dat elke mobiele telefoon in het ooievaarsnest behoorlijk wanhopig zal zijn. Ze
zullen uit alle macht proberen de volgende mast op te roepen. (ook in de stand-by modus)
Als de ontvangst slecht is, kan het zendvermogen van een mobiele telefoon tot 10 000 keer hoger
zijn! Daarom is er een bedraad telefoon in het kantoor, die op afgesproken tijdstippen wordt
beluisterd. Ouders hebben nu de kans om vertrouwen op te bouwen. Ze moeten weten: Bij elk
rinkelen gaat de hele groep zitten en let op. Dit is precies wat we niet willen. De kinderen worden ook
blootgesteld aan hoge stralingsniveaus in een kamer die hen daadwerkelijk volledig beschermt en
waarin ze zich eindelijk kunnen ontspannen.
In de wiegruimte worden om dezelfde reden de mobiele telefoons (uitgeschakeld) opgeborgen in een
extra kast. Dan kunnen zowel ouders als kinderen zich echt ontspannen in deze kamers van privacy,
die we vandaag de dag allemaal zo dringend nodig hebben.
De Corona-crisis, die nu aan het begin van het Ooievaarsnest-tijdperk staat, heeft veel gedachten
over het leven en waarschijnlijk ook over het leven met kinderen gebracht. We zijn erg blij dat we een
plek hebben kunnen creëren waar hoop kan ontstaan voor een toekomstgericht leven met kleine
kinderen. Dank voor de samenwerking!
"Elk kind heeft ruimte nodig die past bij zijn capaciteiten, maar altijd groot genoeg voor de
volgende ontwikkelingsfase." Emmi Pikler
De “kribbe” kent ruimten van rust, respect, empathie en ontwikkeling voor baby's van 6 maanden tot
ca. 3 jaar en hun ouders.
In de kleine groepen (4-6 kinderen) zijn alle kinderen ongeveer even oud. Zo kunnen ze ongestoord
spelen, omdat ze niet beschermd hoeven te worden tegen de activiteiten van oudere en jongere
kinderen.
De omgeving wordt door de opgeleide begeleider voorbereid op basis van het ontwikkelingsniveau
van de kinderen. De kinderen beslissen zelf wat ze willen doen, wanneer en voor hoe lang. Ze hebben
ongestoorde ruimte en tijd om ervaring op te doen, hun eigen ideeën te ontwikkelen en nieuwe
dingen uit te proberen. De leider begeleidt de kinderen zorgvuldig in kleine conflicten.
Ouders worden uitgenodigd om de kinderen aandachtig te volgen en geïnteresseerd te zijn in hun
zelfstandige activiteiten. Hierdoor groeit de vreugde en het vertrouwen in hun zelfontplooiing. Ze
leren kleine, belangrijke ontwikkelingsstappen waar te nemen. Hun volledige aanwezigheid en goede
wil creëren een sfeer waarin de kinderen zich comfortabel en veilig voelen. Voor veel ouders zijn de
weegkamers ook recreatieplaatsen.
Daarnaast zijn er regelmatig discussieavonden. Ze zijn een fundamenteel onderdeel van het werk van
de Weegkamers, omdat ze de ouders ondersteunen in hun dagelijkse opvoedingsroutine. Hier vindt
een levendige gedachtewisseling plaats over actuele thema's en worden de pedagogische inzichten
van Emmi Pikler doorgegeven.
EEN ARCHITECTUUR MET RESPECT VOOR HET KIND, ZIJN VERZORGERS EN PEDAGOGEN, ZIJN
OUDERS, VOOR DE NATUUR EN VOOR EEN GOEDE GEZONDHEID EN IMMUNITEIT.
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kinderen houden van zacht licht en lichtende kleuren!

het vrije spelen buiten – in alle weer!
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de zandkamer in Das Storchennest
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VREUGDE BIJ HET ZELF MAKEN VAN EEN
ZACHT WOLLEN TAPIJTJE VAN 100%
LONTWOL!
Kinderen hebben een heel goed tastzintuig tot in de teentjes en vingertjes!!! Om zo goed mogelijk
te kunnen voelen is WARMTE nodig. (voor de maat ca 1m doorsnede zo’n 150 gr lontwol natuurkleur
en 70 gr diverse tintkleuren)
Haak met een vaste steek, in de ronde, je tapijtje met pinkdikke strengen lontwol en een haaknaald
nr 10 of dikker – neem een katoenen leidraad om het tapijtje sterker te maken. Leg hier en daar je
lievelingskleuren in. Door er met blote voetjes op te spelen en met de handjes over te wrijven gaat
het oppervlak van de wol verrvilten, wat goed vuilafstotend werkt en nog eens het tapijtje sterker
maakt. Niet wassen in de mashine, wel uitkloppen in de frisse lucht. Na minstens 6 maanden kan je
met de hand wassen; doe lanoline in het spoelwater; leg je tapijtje vlak te drogen op een grote
handdoek op je wasrek.Tegen het wegglijden steeds een antislipmatje onder leggen.

Voetjes
Dit voetje
en dat voetje
gingen te gare de kalvekes wachten.
De kalvekes liepen in ’t koren.
Dit voetje
en dat voetje
ze liepen al zere voren.
Dit voetje
en dat voetje
zal ik te gare in het waterke wassen.
Het waterke zal ze spoelen.
Dit voetje
en dat voetje
zullen in ’t water koelen.
Ze zullen zo rood als de rozekes blinken
ze zullen zo wit als de melk zijn
lijk bezekes onder de blaren.
Guido Gezelle
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VREUGDE BIJ HET ZELF MAKEN VAN
VERSCHEIDENE VOEL-ZAKJES EN EEN
VOELBAL!

Je kan zo’n 15 voelzakjes vullen met bijvoorbeeld: zonnebloempitjes, rijst, gierst, rogge, amaranth,
boekweit, kaf, erwten, dadelpitten, kersenpitten, witte fijne rijstbloem (neem dan dubbele stof), hooi,
pluimpjes, lavendeldroogblomen, gedroogde tijm, andere geurige kruidenmengeling, zand (dubbele
stof),… kleine kinderen komen hiervan in de hoogste graad van waarneming en fijgevoelig
‘Fingerspitsengefühl”. Oak het ruiken, wegen, schikken, manipuleren,… wordt zeer sterk
aangewakkerd als ze hiermee mogen spelen! Hoe groter de verschillen en variatie (de buitenkant
zoveel mogelijk in dezelfde stof nemen, dan telt de indruk van de inhoud meer!)
Voor de voel-bal heb je verschillende lapjes vilt nodig van een natuurlijke kwaliteit (100% wol) en
naald en borduurgaren. Een patroon van een regelmatige vijfhoek. Een goede stofschaar. De bal
wordt toegenaaid met de festosteek en fijngekleurd borduurgaren, wordt opgevuld met gekamde
schapenwol, dat geeft een goed veerkracht en vormbehoud. Voor jonge kinderen zijn grijplapjes aan
de bal aan te bevelen. Zo kan reeds de kleine baby van dit voelmateriaal genieten.
Ik maakte er een Hemel-Aarde-bal van met het thema van onze Belgische weerstoestanden.
Kinderen sluiten deze bal dadelijk in hun hartje! Op latere leeftijd geven ze iedere zijde hun eigen
‘weer-naampje’.
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Zazietje-Oanna (6 maanden) onderzoekt de voelbal en grijpt aan.
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Dwergjes breien in plantenkleuren.
Kleine kinderen ontwikkelen hierbij een heel fijne waarneming voor nuances in kleur en sfeer, diverse
geuren, verscheidene lichtinval en reflectie, rijke tastwaarnemingen, warmte. Peuters kunnen
makkelijk helpen met het kammen van de vulwol voor e kaboutertjes.
Een fijngetinte
zintuigopvoeding!
https://naturkinder-shop.com/collections/diy-pakete/products/farbreigen-zwergerlreigen-wollpakethandgefaerbte-wolle-pflanzengefaerbt-tester
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kinderen leren ons wat innige, stille vrede is.
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samen bijenwaskaarsjes trekken!

61

62

"Goed kunnen inslapen, betekent leren ‘loslaten’".
interview met Silke Kirch door Info 3 (vertaling uit het Duits) november 2020
aktuelle info3-Ausgabe mit dem Schwerpunkt „Gesunde Kindheit“
Een gesprek met Susanne Altenried van de vereniging van vrijeschoolkleuterscholen over het belang van slaap
en rust voor kleine kinderen. vertrieb@info3.de

Mrs. Altenried,
Binnen een onderzoeksgroep heb je je in je jeugd intensief beziggehouden met het thema slaap.
Welke vragen zijn er gerezen?
In de internationale samenwerking is het de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat het onderwerp een
wereldwijd aandachtspunt is, dat slaap vaak een probleem is in onderwijsinstellingen. Er zijn vragen gerezen:
Moeten de kinderen in het dagverblijf slapen? Hoe vaak moeten ze slapen? Als de ouders niet willen dat hun
kinderen in de Kita slapen, wat doen we dan? Toen we dit onderwerp behandelden, werd het duidelijk dat het
niet alleen gaat om slapen, maar dat het in wezen gaat om het kunnen rusten. Het is een breed terrein en van
belang zijn niet alleen de slaaptijden of liedjes of algemene omstandigheden, maar dat we omgaan met de
aard van het kind en het fenomeen van de slaap.
Wat is de betekenis van slapen of rusten in de kinderschoenen?
In het werk van Rudolf Steiner vindt men vooral gedachten over de slaap van volwassenen. Men moet hier
onderscheid maken, omdat de slaap van kinderen, vooral in de eerste zeven jaar, in sommige opzichten
verschilt van de slaap van volwassenen.
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Ik denk dat als je een kind hebt, vooral bij het eerste kind, dan merk je dat er gebieden zijn waar het kind nog
geen ritme heeft, dat wil zeggen voeding, dat wil zeggen in zekere zin zelfs bloedcirculatie en ademhalingsritme
- dat moet eerst consolideren - en het meest opvallende is de slaap. De kleine kinderen hebben meestal nog
geen onderscheid tussen dag en nacht en hebben zeer individuele, vaak nog onregelmatige ritmes. Sommigen
slapen veel vanaf het begin, anderen zijn meer wakker. En nu is de grote uitdaging om een kind te kunnen
begrijpen als het zich ongemakkelijk voelt, als het huilt. Heeft het kind honger, is het moe, heeft het het te
warm of te koud? Vooral bij kleine kinderen is het niet zo gemakkelijk om erachter te komen wat er mis is,
ouders en kind moeten elkaar eerst "leren kennen". Bij kleine kinderen manifesteert de vermoeidheid zich vaak
heel anders dan op volwassen leeftijd.
Daar moet je op letten. Ik geloof dat we, vooral als het gaat om de slaap, snel onzeker worden - en dat is hoe ik
het ervaar in het contact met ouders. En een sfeer van onzekerheid maakt het moeilijk om in slaap te vallen. In
slaap vallen vereist loslaten. Hiervoor heeft het kind een prettige, vertrouwde omgeving, fysieke en emotionele
warmte en welzijn nodig.
Dus het ontwerp van de omgeving, en de slaap zelf?
Het belang van de slaap voor kleine kinderen is ongelooflijk groot. De centrale gebieden van ontwikkeling zoals
leren, geheugenvorming, ook de fysieke rijping of genezingsprocessen, op het emotionele niveau de verwerking
- dit alles heeft slaap nodig. Wanneer het kind ouder wordt, gebeurt dit vooral tijdens de nachtelijke slaap,
maar de dagslaap blijft belangrijk voor de regeneratie. Kinderen staan open voor hun omgeving, beleven
intensief, zodat ze deze rust- en slaapfasen nodig hebben - slaaponderzoek is het daar mee eens. Als ze een
kinderdagverblijf bezoeken, hebben ze waarschijnlijk weer meer slaap nodig, omdat het kinderdagverblijf erg
uitdagend is en ze veel indrukken hebben. Tijdens de wakkere fasen bouwen zich cortisol en adrenaline
(zogenaamde stresshormonen) op, die tijdens de slaap weer kunnen worden afgebroken. De slaap heeft dus
een directe invloed op het cortisolniveau en dus op de gezondheid.
Verliezen we steeds meer een gezonde benadering van rusten en slapen?
Ik denk dat we in sommige gevallen een moeilijke relatie hebben met de slaap. Dat ouders misschien denken:
Als mijn kind slaapt, zal hij of zij niets meemaken. Of dat ze iets missen als ze in de kinderkamer slapen. De
leraren daarentegen zien de noodzaak van rust en pauzes in. Soms ontstaat er een spanning in de
voorzieningen. Alle ouders willen het beste voor hun kind en dan is er de verwachting: "Mijn kind gaat naar de
crèche, naar de kleuterschool, het moet een bewogen en leerzame tijd zijn. En het moet niet te lang slapen, dan
heeft het er niets van! Maar het feit dat de centrale momenten van ontwikkeling in de slaap plaatsvinden, is
vaak over het hoofd gezien. Waar zijn we als we slapen? Dit gebied van een spirituele wereld is misschien niet
meer toegankelijk voor veel mensen, maar het is belangrijk om de diepe betekenis van de slaap te begrijpen.
Slaapstoornissen en slapeloosheid zijn immers een van de centrale ziekten van de beschaving. Ik denk dat dat
veel zegt - het heeft ook te maken met de actualiteit. We leven in een gecontroleerde samenleving.
Het is een grote uitdaging om het evenwicht te vinden tussen de eisen van de samenleving en de
ontwikkelingsbehoeften van kinderen.
Dit is natuurlijk een uitdaging voor de collega's. Het is belangrijk om met de ouders te praten om te weten te
komen met welke ervaringen, met welke "slaapbiografie" komt het kind naar de instelling? Hoe lang is hij of zij
in de inrichting en wat voor soort slaapbehoefte heeft hij of zij? Vooral op deze leeftijd, tussen vier en zes jaar, is
het voor elk individu heel anders. Het doel is niet om de kinderen te dwingen om te slapen, maar om ervoor te
zorgen dat ze kunnen herstellen en regenereren in een goede omgeving.
Wisselt u dan ook informatie uit over uw eigen slaapbiografieën in de groep?
Ik denk dat dit absoluut noodzakelijk is. Want in het onderbewustzijn kunnen er angsten, positieve en negatieve
ervaringen of zelfs verwachtingen zijn. Het is belangrijk om hiermee om te gaan, ook voor de ouders. De ouders
moeten ook in staat zijn om het kind te laten gaan, om het te laten slapen en om het aan zichzelf over te laten.
Ik begrijp dat het voor veel ouders niet gemakkelijk is om dit gevoelige proces over te dragen aan een opvoeder.
Heeft u de indruk dat de behoefte aan hulp bij de slaap van kinderen is toegenomen?
Ja, er zijn veel reisgidsen en ook slaapambulances en slaapspreekuren bij kinderklinieken waar wanhopige
ouders hulp kunnen krijgen. Het gaat er ons daarbij niet om voorschriften, instructies en regels te geven, maar
wel suggesties te doen om het fenomeen van de slaap en de aard van het kind voor zichzelf en met elkaar om
te gaan, niet om snelle antwoorden te vinden, maar om in de eerste plaats in een aandachtig proces van
waarneming te komen en om een positieve relatie met de slaap te ontwikkelen. Ik wil de ouders adviseren om
gewoon bij het bed te gaan zitten en te kijken hoe het kind slaapt. Dit heeft een kalmerend effect en kan veel
oplossen.
Het interview werd gepubliceerd in het "Healthy Childhood" nummer van het tijdschrift info3 November 2020
Susanne Altenried is vrijeschoolleraar, gespecialiseerd adviseur, docent aan het seminar voor
vrijeschoolonderwijs en volwasseneneducatie in München en werkt op het gebied van onderzoek en
geesteswetenschap van de vereniging van vrijeschoolkleuterscholen. De leden van dit werkveld houden zich
bezig met de basis van de vrijeschoolopleiding met betrekking tot actuele vraagstukken. In dit kader is de
brochure over het onderwerp rust en slaap gemaakt, die vanaf november 2020 verkrijgbaar is via de website
van de Vereniging van Vrijeschoolkleuterscholen.
Kleinkindbedüfnisse November 2020 Schlaf im Kindesalter Waldorferziehung Waldorfkindergarten
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Samen het eten voorbereiden, samen iets bakken,
samen de tafel dekken en versieren, samen danken.

Een gezonde maaltijd na een bordje warme soep – door de voorbereding samen te doen, verloopt het
eten rustiger en verteren we beter.
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De langzame ontwikkeling en oprichting van de mens
in het eerste levensjaar.
Ik leer mezelf vrij op te richten!
Komt ons het grote geluk toe om de individuele mimiek, het eigen geaardheid, de verschillende
gezichtsuitdrukkingen, de kleine zachte geluidjes, het frazelen, het brabbelen en de fijne gebaartjes
van een pasgeboren kindje te mogen waarnemen, dan kunnen we bijzonder diep geroerd worden in
onze ziel en in ons hart.
Zo’n klein, nog kosmisch wezentje, laat doorheen zijn uiterlijke, nog weke verschijning, een groot
geestelijk wezen aan ons zien.
We zien hoe het rondkijkt, het licht zoekt, de klanken opneemt, de toonhoogten registreert en
klankbetekenis begrijpt, hoe het dan naar binnen luistert en alles een plaatsje geeft en ordent. We
mogen vernemen hoe het zich de hemel in slaapt en droomt van bloeiende rozen en dan uitgerust
weer ontwaakt, begerig en hongerig voor deze aardse wereld, hoe het drinkt en verzadigd
insluimert,… een grote eerbied overvalt ons voor zijn zich reeds voorzichtig vertonende individualiteit.
Het drinkt en verteert zijn melkje, het maakt nog reflexmatige bewegingen, maar na iedere goede
slaap worden deze bewegingen meer en meer van zichzelf en vrijer.
Bij dit alles straalt het kind liefde uit in de gehele omgeving en vult onze harten met deze universele
warmte.
Lief kindje, wat wacht je lange tijd! Wat geef je je mooi over aan het verwijlen, het dromen, het
drinken, het verteren, het groeien, het ademen, het zacht voorzichtig bewegen en fijn besnaard
waarnemen, het liggen op je ruggetje en slapen. Iedere kleine lichtverandering trekt je aandacht,
iedere kleine fluisterende klank doet je de oortjes spitsen. Je bent! Je ligt op je speeldekentje, je keert
en rolt, draait je op je buikje en tilt je hoofdje en daarna ook je rompje van de grond. Maar je wacht
lange tijd om te gaan staan, om je eerste stapjes te zetten, om te gaan lopen, om je op te richten. Je
maakt kraaiende geluidjes en drukt je zo verstaanbaar uit, maar je wacht lange tijd om te spreken. Je
weet en begrijpt het licht in onze ogen, de melodie van onze spraak, de geur en smaak van je drinken,
de aanraking van je moeder en vader, maar je wacht met denken over dit alles.
Lieve kleine borelingetje, de weg van je eerste levensdag naar je eerste levensverjaardag is één en al
oefening, proberen, vooruitgaan, ontwikkelen van je hoofdje naar de puntjes van je teentjes.
Waarvandaan komt die innerlijke kracht die steeds dieper en dieper door je heen dringt, die jouw
lichaampje gaat opwarmen, doordringen, bewonen. Welk vuur is er in jou dat van binnenuit je
lichaampje aangrijpt en het tot je eigen huisje maakt, het ombouwt, inricht en gezellig gaat
bewonen? Je persoontje wil in dit opgewarmde huisje leren leven en zich goed voelen. De
ontwikkelingsstroom komt eerst op gang vanuit het hoofdgebied (het zenuw-zintuiggebied)
De gehele eerste drie levensmaandjes ontwikkelt er zich in jou een heel fijn tastend en aanvoelend,
aanrakend organisme. Je huid is klaar, afgesloten, omhullend, erg gevoelig, erg waarnemend,
verlangt een goede voeding en verzorging en je zintuigen en oak bewegingszintuig werken vlijtig en
nieuwsgierig. Tastend, aanrakend, voelend benader je je omwereld, eerst zijn je bewegingen nog
reflexmatig, maar hoe meer je vrij oefenen mag, hoe vrijer en onafhankelijker van de oerreflexen
ontstaan er gecoördineerde bewegingen, met je oogjes, met je oortjes, je gezichtsmimiek, je kleine
tasthandjes, en tastvoetjes,… je hele huid is één groot waarnemingszintuig en kan dit het best zijn in
warmte en omhulling, rust, veiligheid en liefdevolle verbondenheid met je vertrouwenspersonen. Eerst
stoten je armpjes en handjes nog ergens toevallig tegenaan of ga je willekeurig wat strampelen met
je beentjes. Maar al snel komt hier coördinatie en harmonie, zelfwerkzame, geordende kracht in
tevoorschijn. Op vier weekjes kruis je je eigen blik, je leert dingen te fixeren met je oogjes, je eerste
lachje verschijnt in je aangezichtje, je leert de geluidsrichting bepalen, je leert je hoofdje wenden en
opgetild houden als iemand je liefdevol toespreekt. Je leert je aandacht te bundelen en dan weer los
te laten om uit te rusten. In iedere pauze nemen, in ieder slaapje regeneer je, verwerk je en leer je bij.
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Langzaam, langzaam ontwikkelt de mens, opdat een hoog wijs geestelijk wezen, een individuele
geestmens in dit lichaampje wil gaan wonen.

Nu kom je in het tweede kwart jaar – vierde vijfde maand. Nu wordt het middengebied van je
lichaampje aangegrepen. Je rompje groeit, je ademt dieper, je slaapt dieper. Je speelt nu al echt,
met lachen, met wenen, kirren, uitingen van gevoelentjes, met zuchten en diep inademen en
uitblazen. Het spel met de eigen handjes begint, in je wiegje, op de platte warme mat, op een doek,
ook de aanrakingsspelletjes bij het verluieren en verzorgen plezieren je.. Je probeert je nu te draaien,
om te rollen, eerst al eens toevallig van buikje weer op je ruggetje, maar het overrollen van je
ruggetje op je buikje zal nog wat duren en meer inspanning en bewegingscontrole vergen. Oefenen
is nu je liefste spelletje.
Vanop je buikje duw je je af van de grond, waardoor je rompje nu ‘vrij’ komt. Een geheel nieuw
perspectief ontluikt. Lig je zo op je buikje, hangen merkwaardig genoeg je onderbeentjes en voetjes
nog wat omhoog in de lucht. Maar lig je weer op je ruggetje gaat nu het spel tussen ogen, handjes
en voetjes beginnen.
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Ongestoord in je wiegje kan je soms minutenlang, ja een kwartiertje zelfs, geconcentreerd naar het
bewegings- en schaduwspel van je eigen handjes steren. Je neemt alles waar en neemt het wijs in je
op. Je eigen onbewuste handgebaartjes amuseren en boeien je uitermate. Spelend in het zonnelicht
sluimer je weer in. Je regelt zelf wanneer er tijd is voor concentratie en wanneer er pauze moet
genomen worden om uit te rusten.

je komt al eens op je zijtje te spelen, maar rolt nog niet over de eigen middenas.
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loskomen van de zwaartekrachten en weer rusten en pauze nemen.

reiken, rekken, strekken, weer buigen en krommen
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wentelen, rollen, voortrollen, je verplaatsen al rollend over de midden-as.
Rond je zevende, achtste à tiende maandje verandert er weer veel in je spel op de mat. Nu wordt
het onderste gebied van het lichaam aangegrepen. Je rompje komt al veel verder en hoger los van
de grond, je handjes gaan nu ook steunen en omdat je je leert afstoten tegen een rand, muur of
achterwand en je voetjes hierbij ook kracht tonen leer je niet alleen links en rechts, boven onder
kennen, maar nu ook voorwaarts en achterwaarts. Je beentjes en voetjes, je heupgewricht en
bekken komen in actie en kracht. Je leert afstanden inschatten en leert meer in de verte kijken en je
te focussen. Dit is ook zo met klanken en geluiden, maar ook met licht, schaduw, duisternis en
kleuren komen er nieuwe verworvenheden. Met je stemmetje ga je ruimten aftasten en
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onderzoeken – je ontdekt het grote verschil van een speelhoekje bij een stoffen gordijn, een
speelhuisje waar je in ligt of dat je je in een galmende grote ruimte bevindt.)
Vanuit al deze nieuwe indrukken ga je nog meer nieuwsgierig worden en geprikkeld en stilaan
begint het tippoteren, robben, sluipen, tijgeren, niet meer alleen tippoteren om je eigen navel-as,
maar voor- en achterwaarts en in alle windroosrichtingen ga je je nu voortbewegen. Het reikhalzend
reiken en je strekken en rekken zijn nieuwe vaardigheden. Vele oerreflexen integreren zich en
worden stilaan afgebouwd e ingeruild voor vrije, eigen zelfgewilde bewegingen.

als een zeerobje vind je een evenwichtspunt en jezelf en balanceert - tippoteren om de eigen
navel-as – ruimte-overzicht in alle windroosrichtingen ontstaat.

Teentjes en beentjes komen voorzichtig in actie. Eerst is het robben en je beetje bij beetje afduwen, eerst
nog naar achteren, pas later leert het kindje zich vooruit te bewegen.
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reikhalzend rekken en strekken, afstoten met voetjes en bijtrekken met armpjes,
niet meer achteruit, maar plots vooruit
De baby gaat ‘robben’, draait zich los heen en weer, leert overrollen in beide richtingen, het laatst van
zijn ruggetje om zijn buikje – ze moeten hiervoor het schoudertje en heupjes ‘oversteken’. Dan leert
het kindje ‘tijgeren’ en ‘sluipen’. Maar voor het kruipen is nog veel meer vrijheid in bewegen nodig.
Het vraagt een kunnen overkruisen van links/rechts en van boven/onder in het lichaam. Meestal
begint het sluipen en tijgeren eerst naar achter, opdat ook de as-plaat voor/achter nog moet worden
overschreden. Ook kruipen begint met een schommelbeweging voor/achter op de handjes en
knietjes, alvorens het gelateraliseerd bewegen links/rechts zich hierbij combineert. De drie
ruimteplaten in de bouw van ons lichaam leren overschrijden zijn grote moeilijke leerprocessen die
veel tijd en oefening vragen. Daarom zijn al deze overgangsbewegingen zo belangrijk en preventief
op latere dyslectie en dyscalculie.

Al deze mooie, boeiende, vloeiende, stromende overgangsbewegingen gaan het vrij kunnen zitten vooraf.
Zelfstandig zitten is een vaardigheid die je als ‘bekroning’ zou kunnen zien van deze rijke, geduldige
onverstoorde oefentijd op de platte mat. Je kindje nu rechtop zetten, zou voorbarig zijn wat betreft zij eigen
‘kunnen’.
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Al deze vrije overgangsbewegingen worden geoefend alvorens het vrije zelfstandige zitten’, eerst nog met
been- en handsteun en dan onafhankelijk veroverd kan worden.

Eind 7de maand: de hand-bovenbeen-steun ontwikkelt zich.

Eind 7de maand: hieruit ontwikkelt zich al snel
de één-hand-knie-steun

Eind 7de maand: in deze knie-handen-steun (nog geen kruipen), gaat het kind een tijdje heen-enweer schommelen tot zich al schommelend de S.T.N.R. zich langzaam integreert. Het ‘kúnnen’
kruipen wordt voorbereid door deze afname van de Symmetrisch-Tonische-Nek-Reflex.
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Tot zelfstandig leren rechtop zitten komen.
Dat is een lang proces van coördinatie van spierbewegingen en evenwicht. Nu is het kindje 9 à 10 maanden.
Pas als alle overgangsbewegingen talenten zijn geworden, kan het vrij rechtop leren zitten in een eetstoel.
Het rechtop zitten op de mat of in een eetstoel hoeft echt niet eerder! Voor het ‘vrije’ zitten moeten heel wat
oerreflexen geïntegreerd zijn. Nog dikwijls zal het kindje terug liggend gaan spelen, ook al kan het dan
eindelijk vrij zitten – opdat het de horizon wil verleggen en het ruggetje en de coördinatie van de vele
spieren moe zijn! Kinderen spelen graag onder de wolkenhemel, onder het spel van de bladeren van een
trillende boom, in het steeds verschuivende lichtspel van zon en schaduw. Kinderen kijken graag vanuit
ruglig achterover of ondersteboven naar onze zo mooi geschapen wereld.

het ‘vrije zitten’ mogen we niet forceren door dit al te willen nog voordat het kindje het zelf kan – het
kind leert het helemaal zelf en is dan ook trots op zijn zelfstandigheid en autonomie.
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Dus eerst een asymmetrisch steunen, nog liggend in zijligging. Door meer arm- en beenspierkracht
en door een betere coördinatie in deze afduwbewegingen, komt het kindje steeds hoger met romp en
hoofdje van de grond en de zwaartekracht verwijderd.
Eerst nog zitten met hand- en beensteun, da zonder steunen, dan ook op de knietjes leren rechtop
zitten.
Is het vrije zitten voldoende geoefend en beheerst het kind het evenwicht hierbij, kan het in de
eetstoel zitten voor langere tijd. Maar let goed op dat de vooraf ontwikkelde overgangsbewegingen
nog voldoende worden gebruikt bij het spelen op de mat en verworven en goed geoefende
vaardigheden mogen blijven.
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Het kruipen
Leren zitten is ook al een zelf leren rechtkomen! Dit kan pas geleerd worden als er voldoende
overgngsbewegingen verworven zijn.

Beginnen met kruipen, begint met het vrij kunnen zitten.
De oprichting van zitten naar kruipen begint.
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Kruipen geeft het kind een enorme vrijheid en harmonie in ademhaling en hartslag.
Kruipen is niet ‘billenschuiven’ of ‘zich voorwaarts verplaatsen al zittend met een ruk’.

Na een lange fase van kruipen, ook trap op en af hoort hierbij en het onderzoekend kruipend
buitenspel, ontwikkelt zich de drang en het verlangen naar het rechtop lopen.
Rond ruim het eerste levensjaar, een gemiddelde van 15 maanden, richt het kind zich op in het vrije
zelfstandige staan. Eerst is het een zich optrekken met steun. Dan leert het kind ‘vrij staan in
evenwicht’. Het neemt vanaf dan een ‘standpunt’ in en kijkt bewuster om zich heen..
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Dit is een typische overgangsbeweging als het kindje rijp wordt voor het leren staan!
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7 maanden: ( als foetus): de ruggengraat is bijna niets gebogen.
9 maanden: het kind kan al even zitten en het hoofd ‘vrij’ dragen!
de kromming van de halswervelzuil, de HALSlordose is gevormd in de hals (het voorstellen).
10 maanden: de kromming van de wervelzuil in de borst, de borstkyfose, is gevormd in de borst (het
voelen) door de uiteenzetting met de zwaarte. Deze kinderen kunnen nu zelfstandig achter iets
aankruipen dat hen ontvallen is. Ze beredderen zich! Soms kunnen ze zich oak al even optrekken aan
een stoel, de parkspijlen. Het kind NIET forceren tot staan en/of lopen. Geduld uitoefenen samen met
het kind. Het ‘kruipen’ natuurlijk laten komen, de kruipprediode is héél belangrijk voor de integratie
van de oerreflexen.
18 maanden: Het kind ‘staat’ VRIJ: het heeft de benen door een draaiing in het bereik van het bekken,
naar ‘onder de romp’ gebracht.
De kromming van de lende-ruggenwervelzuil, de lendenlordose, is nu ontstaan in de benen (het
willen).

Stadia 1 (9 maanden): door het heffen van het hoofd ontstaat ‘de halslordose’.

Stadia 2 (10 maanden): door de uiteenzetting met de ‘zwaarte’ bij het zitten ontstaat de
sterkere kromming van de borstwervelzuil – ‘de borst-Kyphose’.

Stadia 3 (17 maanden) : door het ‘staan’ ontstaat ‘de lendenlordose’.
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Zo zien we hoe langzaam en ongestoord de ontwikkeling van liggen tot STAAN, STAPPEN, GAAN,
WANDELEN zich stapsgewijze in logische opeenvolging aan elkaar rijgt.

“De baby leert in het verloop van zijn
bewegingsontwikkeling niet alleen op zijn buikje
draaien, rollen, kruipen, zitten, staan of lopen,
maar hij leert ook te leren.”
Emmi Pikler
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Kleine kinderen die zich vrij voelen in hun bewegen en een vrij evenwicht in het lichaam leerden ontwikkelen,
hebben geleerd ook evenwichtig in hun zielenleven te kunnen staan.

Als opvoeder en begeleider ben ik zelf op de achtergrond, met kennis van de vrije
bewegingsontwikkeling. Ik probeer aan te voelen welke volgende stap wil gezet worden, maar grijp
niet in. Ieder kindje op zijn eigen tijd!
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Mezelf vrij kunnen bewegen geeft vreugde!
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Links Emmi Pikler
Association Emmi Pikler - Lóczy Suisse
Pikler Verband Europa e. V.
Pikler-Hengstenberg-Gesellschaft Österreich
Pikler Gesellschaft Berlin e.V.
Wege der Entfaltung e.V.
Internationale Emmi Pikler Stiftung und Pikler-Lóczy Gesellschaft für Kleinkinder,
Ungarn
Pikler International
Spielraum
Association Pikler-Lóczy de France
Emmi Pikler Stichting Nederland(e)
Resources for Infant Educarers
The Sensory Awareness(s) Foundation
Pikler / Lóczy Fund
Grup Pikler-Lóczy de l’Associació de Mestres Rosa Sensat
Heinrich-Jacoby/Elsa-Gindler-Stiftung
Basisgemeinde Wulfshagenerhütten
Martin Plackner, der Spielzeugmacher

www.pikler.ch
www.pikler-verband.org
www.pikler-hengstenberg.at
www.pikler.de
www.we-ev.de
www.pikler.hu
www.piklerinternational.com
www.pikler-spielraum.de
www.pikler.fr
www.pikler.nl
www.rie.org
www.sensoryawareness.org
www.pikler.org
www.rosasensat.org
www.jgstiftung.de
www.basisgemeinde.de
www.spielzeugmacher.at

Pikler Budapest
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2 foto’s : Noach kinderdagverblijf Maastricht
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bewegend vrij spel buiten
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4 foto’s: kinderonthaal ‘Yolli’ Yolanthe Grobet Wuustwezel
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Vrouw Holle schudt haar bedje uit
en laat de pluimpjes vliegen
hier en daar
en overal
* * * tot in ’t kribbeke van de stal * * *
***
(hierbij en kindje in een sterke speeldeken heen en weer wiegen,…)
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Kindergarten “Bienenkorf. ‘een dak voor de bijen samen aanleggen.’

samen een bijenhotel bouwen voor de lentetijd!!!!
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ook kleine handjes kunnen al helpen bij een insectenhuis maken.

onze zintuigen sterken!!
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2 berichten van Eliant.

Gezamenlijke verklaring van de Federatie van Waldorfscholen en de
Medische Sectie van het Goetheanum op de Covid 19 Pandemie .
Hamburg/Dornach, 11.05.2020, HKU:
Covid-19 heeft het openbare leven over de hele wereld binnen een kwart jaar veranderd. Het beïnvloedt
het onderwijssysteem van kleuterscholen tot universiteiten, het beïnvloedt het culturele leven, dat
grotendeels tot stilstand is gekomen, het beïnvloedt het economische leven, dat in een recessie is gestort,
en het beïnvloedt tijdelijke beperkingen van fundamentele rechten en vrijheden, die rond de jaarwisseling
denkbaar waren alleszins in autoritaire staten.
In combinatie met de existentiële beslommeringen en de buitensporige eisen die aan veel gezinnen
worden gesteld door de behoefte aan kinderopvang, leidt dit tot een groeiende onzekerheid. Depressie,
alcoholgebruik en huiselijk geweld nemen toe, terwijl tegelijkertijd de roep om een verdere versoepeling
van de beschermingsmaatregelen steeds luider wordt. Het publieke debat over het juiste niveau en het
evenwicht tussen vraagstukken op het gebied van economisch levensonderhoud, grondrechten en
medisch noodzakelijke beperkingen wordt steeds heviger.
Kortom, we leven in een uitzonderlijke situatie, die ook een prachtige gelegenheid is om nieuwe wegen te
gaan en te ontdekken.
De medische sectie van het Goetheanum en de ‘Bund der Freien Waldorfschulen’ (Federatie van
Steinerscholen) ontvangen dagelijks vragen over alle hier genoemde onderwerpen. Gezien de dynamiek
waarmee het virus wordt onderzocht en beschermende maatregelen worden genomen, gewijzigd of weer
opgeheven, is deze tekst ook een momentopname. We hebben echter besloten om het te publiceren om
enkele standpunten vanuit het perspectief van de antroposofische geneeskunde en het onderwijs in te
brengen in dit noodzakelijke maar gepolariseerde debat.
Kenmerken van het ziektebeeld
Bij de aanpak van de COVID 19-pandemie is het nuttig om het ziektebeeld kort te karakteriseren.
Het SARS-CoV-2-virus is een mogelijke trigger; de gezondheidstoestand van de geïnfecteerde persoon
is bepalend daarvoor of het überhaupt tot ziekte omt (in ongeveer 75%) en of de ziekte ernstig, zeer
ernstig of dodelijk is (waarschijnlijk minder dan 0,5% van alle geïnfecteerde personen).
Bij kinderen veroorzaakt het virus slechts zelden levensbedreigende cursussen.
Het risico op infectie voor volwassenen is te verminderen door je immuiteit te sterken.
Bij volwassenen en ouderen worden de luchtwegen en de bloedvaten in ernstige gevallen evenzeer
aangetast. De bestaande omstandigheden op dit gebied spelen een belangrijke rol. Maar ook innerlijke
spanning, gebrek aan of verstoorde slaap, nicotineconsumptie en vele andere zaken die het menselijk
immuunsysteem en het ademhalingscentrum verzwakken. Het is daarom belangrijk om deze op een
preventieve manier te versterken en om iedereen, ook degenen die slechts licht ziek zijn, passende
bescherming en steun te bieden.
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Een preventieve blik vooruit
Een gezond dagelijks ritme en een gezond dieet zijn nu voor iedereen belangrijk. Het rolmodel van de
volwassene staat centraal en het vertragen van het leven is een kans. Met deze verklaring kijken we niet
terug, maar vooruit. Vanuit ons standpunt, dat we delen met de beroepsverenigingen van kinderartsen en
adolescenten, is het nu belangrijk om het voor alle kinderen mogelijk te maken om zo snel mogelijk naar
kinderdagverblijven, kleuterscholen en scholen te gaan, vooral op de leeftijd van de basisschool, onder
passend toezicht. Aangezien de contacten binnen het onderwijzend personeel, met de leerlingen en de
kleuters zullen toenemen, is het belangrijk om in de eerste plaats de angst onder de leraren en opvoeders
openlijk aan de orde te stellen. Het lijkt redelijk dat alle leerkrachten zich zo beschermen dat ze aan de
wettelijke eisen voldoen en zich zo veilig mogelijk voelen. Er moet worden nagedacht over duidelijke
risicoconstellaties. Het zijn immers de volwassenen die in de eerste plaats moeten worden beschermd,
niet de leerlingen en de zuigelingen. Een functionele mond-en-neusbescherming voor volwassenen en
brillen kan bijdragen aan de veiligheid, net als het wassen van de handen met zeep, terwijl
desinfecterende middelen niet worden aanbevolen. Deze verzwakken de bovenlaag van de huid zonder
een significante verhoging van de veiligheid te bewerkstelligen. Kinderen moeten gewend zijn aan het
regelmatig wassen van hun handen en moeten uit de buurt worden gehouden van het zelfstandig
gebruik van ontsmettingsmiddelen, al was het maar om veiligheidsredenen. Als ze geïnfecteerd raken,
krijgen ze meestal immuniteit zonder ernstige ziekte, wat kan helpen om de infectieketens te doorbreken.
Het is echter belangrijk dat alle zieke kinderen thuis blijven en voldoende worden verzorgd gedurende
deze periode.
Relatie en resonantie
Het is nu belangrijk om de relatie en de resonantie met de kinderen pedagogisch te versterken. Om dit te
bereiken is een basishouding die vrij is van angst, die vertrouwen en warmte uitstraalt de basis, die een
passende innerlijke voorbereiding vereist.
De ervaringen van de kinderen in de afgelopen maanden moeten worden verwerkt, in spelletjes, in
artistieke activiteiten zoals schilderen en verhalen vertellen. Elke persoon ervaart een aanzienlijke
mentale en immunologische versterking door de absorptie van zonlicht en actieve beweging. De
zomermaanden moeten zoveel mogelijk worden gebruikt door dagcentra, kleuterscholen en scholen voor
buitenactiviteiten en lessen. Medisch gezien is het verblijf in de frisse lucht en het zonlicht veiliger dan in
gesloten ruimtes, die regelmatig grondig moeten worden geventileerd. Op dit moment is de ervaring en
het begrip van het leven belangrijker dan ooit. Hetzelfde geldt voor het gepaste medeleven met de
dierenwereld, die veel meer moet worden beschermd tegen lijden en uitbuiting in de toekomst, wil een
pandemie als COVID-19 zich niet snel herhalen. Naar buiten gaan biedt dus ook waardevolle
mogelijkheden. Spelen en wandelen in de natuur kan bijdragen aan mentaal evenwicht en herstel. COVID
19 roept op tot een overeenkomstige wijziging en aanpassing van de pedagogie in de komende maanden.
Ouders hebben de afgelopen maanden heel andere ervaringen opgedaan. Sommigen werden zelf
getroffen door de ziekte of hebben familieleden, vrienden of kennissen verloren. Isolatie en buitensporige
eisen hebben sommige gezinssituaties sterk belast, terwijl andere de gelegenheid hebben aangegrepen
om in ongewone mate samen met hun kinderen tijd door te brengen als gezin, als vader, als moeder.
Dialoog met de volwassenen
Om de crisis te boven te komen is het van cruciaal belang dat opvoeders en ouders samenwerken in een
goede, open en angstvrije dialoog. Deze samenwerking heeft een direct effect op de gezondheid van de
kinderen. Ouderavonden kunnen ook tijdelijk als videoconferentie worden gehouden. Daarnaast is de
individuele ouder-docenten bijeenkomst zeer belangrijk om zichtbaar te maken waar negatieve gevolgen
van de lockdown zich hebben voorgedaan en de nodige aandacht vereisen. De ontwikkeling van de
gezondheid is sinds het begin van het vrijeschoolonderwijs een van de belangrijkste doelstellingen
geweest. Er is samenwerking nodig, ook op het gebied van onderwijs en therapie. Dan kan de uitdaging
van de Corona-crisis worden overwonnen in de zin van een wederzijdse versterking en waardering die
alle mensen omvat voor wie het welzijn van kinderen een zaak van het hart is.
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De afsluiting van de scholen en kleuterscholen was voor veel gezinnen een onverwachte kans om veel
meer tijd voor elkaar te hebben. Degenen die genoeg ruimte in huis hadden, misschien zelfs een tuin en
geen existentiële zorgen, konden hier een bepaalde tijd van genieten. Voor veel ouders betekent dit
echter dat ze het gezinsleven de klok rond in een krappe ruimte moeten organiseren, voor het
thuiskantoor moeten zorgen en de kinderen moeten helpen met de taken die ze van hun school krijgen,
vaak in combinatie met een groeiende economische behoefte. Hoewel we in het navolgende verwijzen
naar het leren van de kinderen, zijn dit lasten die het dringend noodzakelijk maken dat de kinderen zo
snel mogelijk regelmatig toegang krijgen tot hun kinderdagverblijf en scholen.
Leren is een resonantie-event
Echt leren is een uiterst complex proces, een resonantiegebeurtenis die het hele spectrum van mentale
activiteiten omvat, d.w.z. het vereist zowel eigen handelingen als een relatie met wat er op het spel staat,
ondersteund door gevoel, en ten slotte de mentale verwerking van het ervarene. Dit geldt voor alle
leeftijdsgroepen, van baby's tot ouderen - en het manifesteert zich heel anders bij jonge kinderen dan bij
tienjarigen, in de puberteit of bij oudere adolescenten. Het gaat altijd om de ontmoeting: de ontmoeting
met de oneindig diverse wereld, met het kruipen en met alle zintuigen, met het eigen lichaam en met
andere mensen, zonder wie geen enkel kind zou leren opstaan of spreken, met de verwondering en de
verbeelding die als eerste gedachteleverancier relaties tussen de fenomenen schept. Hoe ouder de
leerlingen worden, hoe gedifferentieerder ze deze ervaringen zelf kunnen beheersen, maar leren is voor
hen ook een ontmoetingservaring.
De sluitingen van de scholen hebben bijgedragen aan een onverwachte doorbraak in het digitale leren.
Hoe nuttig dit ongetwijfeld ook is voor de uitwisseling van informatie, het kan het belangrijkste element
van het leren niet vervangen: Wat overblijft is een uitwisseling van hoofd tot hoofd die het risico loopt de
ontmoeting van persoon tot persoon te verliezen, van lichaamstaal en het nabootsen van nuances tot de
bewegingen bij het spreken of luisteren, waardoor de persoonlijke relatie met de informatie in de eerste
plaats kan worden overgebracht.
Als dit gebeurt, blijft alleen de laatste stap van het leren - reproduceerbare informatie - over, wat het
tegenovergestelde is van een onafhankelijke leerervaring. De volgende suggesties moeten helpen om
deze eenzijdigheid in ieder geval gedeeltelijk uit te balanceren.
Desalniettemin pleiten wij er sterk voor dat de contactbeperkingen op scholen en kleuterscholen alleen
maatregelen omvatten die absoluut noodzakelijk zijn en dat er alleen kaderrichtlijnen worden opgesteld
die lokaal worden uitgevoerd met de mogelijkheden die daar voorhanden zijn.
Ontmoeting
Zelfs als de kinderen niet naar hun lessen kunnen komen, is direct contact met hun leerkrachten
belangrijk. De "Corona"-pagina van het BdFWS1 geeft een overzicht van verschillende hulpmiddelen voor
online conferenties die helpen om het contact te onderhouden. Het is van cruciaal belang dat de
leerlingen hun leerkrachten op vaste tijdstippen telefonisch kunnen bereiken om hen rechtstreeks aan te
spreken en om te weten dat ze individueel worden waargenomen. In principe kunnen alle technische
hulpmiddelen verstandig worden gebruikt, zolang ze maar worden aangevuld met persoonlijke
ontmoetingen.
Continuïteit
Een essentieel element van de vrijeschoolopleiding is het verloop van de wildgeleide aandacht afhankelijk van de rijpheid van de kinderen, aanvankelijk met veel bewegingen en alle zintuigen, later
steeds meer door zich te concentreren op het betreffende onderwerp - door de esthetische verwerking en
reflectie van wat er is beleefd tot de meest onafhankelijke formulering van de opgedane kennis en de
verworven oordelen.
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Deze methode kan ook gebruikt worden als de kinderen thuis les krijgen of alleen in wisselende kleine
groepjes naar school kunnen komen: Eerst krijgen de leerlingen taken die hen op zoveel mogelijk
verschillende manieren uitdagen en die hun eigen activiteiten vereisen, en de volgende dag kunnen ze in
een groepsdiscussie - live of via een videoconferentie - werken aan de vorming van concepten. Dit kan in
principe voor alle leeftijdsgroepen, maar vereist een zeer goed gecoördineerde planning van de lessen
binnen de klassikale teams.
Collegiale samenwerking
Zelfs tijdens de normale werking van de school leidt een nauwe collegiale uitwisseling tot een
economische lesplanning, tot een betere perceptie van de leerlingen en tot interessantere lessen, omdat
onnodige ontslagen worden geëlimineerd ten gunste van gecoördineerde herhalingen.
In tijden van "sociale (fysieke) distantie" wordt dit nog belangrijker om de innerlijke samenhang te
waarborgen. Daarom moeten er regelmatig conferenties worden gehouden, of het nu gaat om klassikale,
vakgerelateerde of schoolgerelateerde conferenties.
Fantasie
Een van de belangrijkste dingen is dat niet de starre curricula, maar de vreugde van de ontdekking het
onderwijs en de suggesties van de leerkrachten begeleiden. We leven in een uitzonderlijke situatie, die
tegelijkertijd een prachtige gelegenheid is om nieuwe manieren te ontdekken, oude gewoontes af te
bouwen en na te denken over waar het om gaat bij het leren.
Voor alles wat nu gebeurt, zou een spreuk van Johann Wolfgang von Goethe moeten gelden: "Welke
regering is de beste? Degene die ons leert om onszelf te besturen!" Goethe Maar dat moeten we dan
zelf ook wel willen!
Henning Kullak-Ublick en Georg Soldner
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Gezonde voeding
Kinderen worden sterk, veerkrachtig en gezond als we veel naar buiten trekken, in alle weer en met goede
aangepaste kleren. Als we de maaltijden dan ook goed organiseren en we extra letten op een immuniteit
bevorderende voeding, dan geeft dit allen grote vreugde!
Bijvoorbeeld: na een heerlijk, warm bordje verse soep (maaltijdsoep) een besmeerde boterham
(volkorengraan) met OLEOLUX, recept van Johanna Budwig.

OLEOLUX, lekker en gezond als broodsmeersel dr. Jahanna Budwig
Voor kleine kinderen is 1 knoflookteentje voldoende
Nodig:
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

glazen potjes of glazen ‘tuperware’, houten klopper, een zeefje, 2 pannetjes, roerspaan,ijskast.
125 ml bio-lijnzaadolie
250gr bio-kokosvet
1 uit, 1 knoflookteen, zout
zet de 125 ml lijnolie in een maatbeker in de vriezer
snij je ui klein
verwarm je kokosvet in pannetje en voeg ui bij (opgelet is heet en kan spatten!) – 6 à 8 min tot ui
gaar is, niet bruin laten worden
snij terwijl je knoflook fijn en voeg nu ook deze erbij.
Laat zo 4 à 5 min sudderen en zet af –
aroma in kokosvet laten trekken –kokosvet laten afkopelen tot onder 50°C !
giet nu het afgekoelde aroma-kokosvet door een zeef, bij de koude lijnolie in de glazen pyrexmaatbeker (! lijnolie mag nooit te warm worden)
roer alles met roerspaan zacht, tot het gelijk verdeeld is. (roer tot er kleine stollingsslierten te zien
zijn)
Nu giet je je OLEOLUX in kleine glazen potjes met schroefdeksel en plaatst het voor het snelle
afkoelen nog ½ uur in de vriezer.
Zet nu het potje dat je gaat gebruiken in de ijskast en voorzie van etiket met aanmaakdatum.
De OLEOLUX is 6 à 7 weken houdbaar in ijskast en HEERLIJK OP DE BOTERHAM.

http://www.oel-eiweiss-kost.de/_oel_eiweiss_kost/oekost_rezepte_oleolux.htm
https://www.youtube.com/watch?v=yUwaxahFsZw filmpje hoe je het maakt
https://www.dr-johanna-budwig.de/rezepte/ andere heerlijke recepten
https://www.youtube.com/watch?v=XB1r6E6t6AEE korte biografie van Johanna Budwig
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Wist je dat?
Wist je dat?
er nu een GEACTUALISEERDE STANDPUNTNOTA VAN DE "ARTSEN VOOR INDIVIDUELE
VACCINATIEBESLISSINGEN" is?
Twijfels over Covid-19 vaccinatie als "centrale oplossing".
Met een geactualiseerde ‘Positionpaper’ nam de vereniging „Ärzte für individuelle Impfentscheidung“
eind november 2020 een standpunt in over het debat over mogelijke Covid19-vaccinaties. "De
verantwoorde ontwikkeling van effectieve vaccins is een verstandige en noodzakelijke bouwsteen van
internationale strategieën tegen elke epidemie of pandemie", zo luidt de verklaring. Aangezien
belangrijke vragen over de veiligheid en de doeltreffendheid van de nieuwe vaccins echter nog niet zijn
beantwoord, waarschuwen de medische deskundigen "met spoed" tegen "het maken van een mogelijk
vaccin als centrale oplossing voor het indammen van de verspreiding van het virus". Zo mogen
"gegarandeerde grondrechten" zoals de vrijheid om te reizen niet afhankelijk zijn van de vraag of er een
vaccin beschikbaar is of dat mensen deelnemen aan de bijbehorende vaccinaties. De vereniging wijst ook
een indirecte vaccinatieplicht voor bepaalde beroepsgroepen - zoals medisch personeel - van de hand.
https://www.individuelle-impfentscheidung.de/
Red./lk

Wist je dat?
je bij www.co.ki.de een Corona-kinder-studie vindt uit Herdecke. Je kan er je coronaervaringen met
kinderen ingeven, zodat hieruit een epidemiologisch overzicht kan komen. Er zijn al eerste besluiten:
- kinderen worden zeer zelden besmet
- als er besmetting is zijn kinderen niet erg in gevaar of niet erg ziek.
Op https://www.artsenvoorvrijheid.be/ kan je voor België meedoen aan zulk een onderzoek door je
getuigenis uit te schrijven, mocht je een kind kennen ziek aan corona.

Wist je dat?
er een belangengroep opgericht is in het Europees parlement op gebied van integratieve
gezondheid.
https://www.antroposana.nl/afdelingen/nieuws/455/2020-belangengroep-europeesparlementintegratieve-geneeskunde

Woensdag 16 december - Op 7 december jongstleden heeft (online) de officiële lancering plaats gevonden van een
belangrijk initiatief:

The MEP Interest Group on Integrative Medicine & Health.
Wat is MEP: dit zijn de leden van het Europees parlement, ze luisteren naar de mensen in de maatschappij, m.b.t.
speciale onderwerpen, en kunnen vragen stellen en lobbyen binnen het parlement. Belangrijkste is dat deze leden
wetten kunnen aannemen, die ons op allerlei gebied raken, bijvoorbeeld hoe genetisch gemodificeerde organismen
te gebruiken en te labelen, hoe kinderspeelgoed veilig te maken, het bewaken van de veiligheid van de duizenden
chemicaliën die in alledaagse producten worden toegepast en het zorgen voor goede kwaliteit van lucht en water.
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In het vorige Europees parlement was er een interfractiewerkgroep op het gebied van CAM (complementaire en
alternatieve geneeskunde). De nieuwe belangengroep zet dit werk voort en brengt leden van het parlement samen
die collectief werken om de inclusie van CAM als onderdeel van integratieve geneeskunde en gezondheid in elk
mogelijk politiek beleid op gebied van gezondheid binnen het Europees Parlement te promoten. De belangengroep
wordt ondersteund vanuit EUROCAM, een Europees platform dat patiënten, artsen, dierenartsen en therapeuten
representeert in de complementaire en alternatieve geneeskunde sector. Daaronder vallen o.a. acupunctuur,
Ayurveda, antroposofische geneeskunde en homeopathie. Antroposana is, als onderdeel van EFPAM – onze
Europese paraplu voor antroposofische patiënten organisaties - hier ook nauw bij betrokken.
Zoals te lezen is op de speciale website brengt integratieve geneeskunde en gezondheid de conventionele en de
complementaire geneeskunde samen. Het focust op de hele mens en beschouwt de individu in zijn of haar fysieke,
psychologische, spirituele, sociale en omgevingscontext. Het biedt een inclusieve benadering, die de vraag van EU
burgers voor een holistische, patiëntgerichte benadering in de geneeskunde tegemoet komt.
Tegenwoordig gebruikt één op de twee EU inwoners complementaire geneeskunde in de één of andere vorm als
onderdeel van hun gezondheidszorg, hetzij samen met, of als alternatief voor de conventionele zorg. Dit
substantiële gebruik komt nog niet terug in EU of nationaal gezondheidsbeleid en voorzieningen.
Het voordeel van deze speciale online lancering was dat deze door ruim zeshonderd geïnteresseerden uit heel
Europa bijgewoond kon worden, waaronder ook bestuursleden van Antroposana. Onderwerpen die aan bod
kwamen waren de WHO strategie op gebied van gezondheid, waarbij veiligheid, kwaliteit, onderzoek en onderwijs
een belangrijke rol speelt. Ook werd gedeeld wat er al opgezet is in samenwerking door een groot aantal instituten,
op het gebied van integratieve oncologische zorg (met name in Duitsland). En er was een bijdrage uit Nederland,
van Erik Baars, lector bij de Hogeschool Leiden, over onderzoek op gebied van antibiotica resistentie. Dit zijn
voorbeelden van gebieden waarop Integratieve Geneeskunde van toegevoegde waarde kan zijn.

Wist je dat?
Na keizrsnede 30% meer risico op ‘ziekte bij baby’s en kinderen.
Nu blijkt uit een analyse van de Techniker Krankenkasse (DE) dat baby's een hoger risico hebben op
gezondheidsproblemen na de bevalling van een keizersnede dan de baby's die normaal gesproken
worden geboren. De ‘Krankenkasse’ onderzocht de gegevens van 38.850 kinderen die in 2008 zijn
geboren en volgde dit op tot 2016. Het bleek dat de Keizersnede-zuigelingen een bijna 11% verhoogd
risico hadden op het ontwikkelen van een gedragsstoornis. Ze hadden ook een bijna 10% verhoogd risico
op chronische bronchitis en een 9 procent verhoogd risico op allergieën. Ademhalingsaandoeningen en
maag- en darmproblemen kwamen ook vaker voor. Vermoedelijk heeft de doorgang door het
geboortekanaal wel degelijk een grote invloed op de gezondheidstoestand, vooral omdat het kind ook
belangrijke micro-organismen opneemt die later een grote rol spelen bij de darmkolonisatie.Reden te
meer om niet zonder reden een keizersnede te hebben. Het meest recente rapport van het Robert Koch
Instituut wijst erop dat een keizersnede slechts in ongeveer tien procent van de geboortes echt nodig is
omdat het leven van de moeder of het kind in gevaar is. Anders is het een kwestie van een zorgvuldige
afweging van de voordelen en risico's, zo staat er.
4. September 2019 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/105736/Kaiserschnitte-fuehren-zuhoeheren-Gesundheitsrisiken-bei-Babys?rt=966c601c45785fd3eb12bda8fc5c1349
4. September 2019 https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Kaiserschnitt-erhoeht-das-Krankheitsrisikofuer-Kinder-347642.html
‘In de Standaard van 9 oktober 2020 kon je een interessant artikel lezen over een onderzoek dat lopende
is van een project om de darmflora van borelingen te verrijken door een minuscule hoeveelheid
moederpoep die bij de babyvoeding wordt gevoegd” – laat ons hopen op positief resultaat.
Willem De Vos universiteit van Wageningen en Helsinki. vzw Saluto-Genese
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201008_97623203?&articlehash=3293AF4D1086B0CD92F8658D2
E709B9315EB515B5C39985F93AE41C06B713577E1C824F1F7B9D4276CF9F87435E9CA0F32168D5B1DAA5
7EBEB86A2A4C5A9A9AD
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Wist je dat?
GEACTUALISEERDE STANDPUNTNOTA
VAN DE "ARTSEN VOOR INDIVIDUELE VACCINATIEBESLISSINGEN".
Twijfels over Covid-19 vaccinatie als "centrale oplossing".
Met een geactualiseerde position paper nam de vereniging "Physicians for Individual Vaccination
Decisions" eind november 2020 een standpunt in over het debat over mogelijke Covid19 -vaccinaties."De
verantwoorde ontwikkeling van effectieve vaccins is een verstandige en noodzakelijke bouwsteen van
internationale strategieën tegen elke epidemie of pandemie", zo luidt de verklaring. Aangezien
belangrijke vragen over de veiligheid en de doeltreffendheid van de nieuwe vaccins echter nog niet zijn
beantwoord, waarschuwen de medische deskundigen "met spoed" tegen "het maken van een mogelijk
vaccin als centrale oplossing voor het indammen van de verspreiding van het virus". Zo mogen
"gegarandeerde grondrechten" zoals de vrijheid om te reizen niet afhankelijk zijn van de vraag of er een
vaccin beschikbaar is of dat mensen deelnemen aan de bijbehorende vaccinaties.De vereniging wijst ook
een indirecte vaccinatieplicht voor bepaalde beroepsgroepen - zoals medisch personeel - van de hand.
https://www.individuelle-impfentscheidung.de/ Red./lk

Wist je dat?
De artsenvereniging ‘Vereins Ärzte für individuelle Impfentscheidungen’ waarschuwt voor een te
haastige goedkeuring van de vaccins. Redaktionsnetzwerk Deutschland,
Irene Habich, Interview met mit Stefan Schmidt-Troschke, 04.12.2020
“Komt er dadelijk een groot experiment?” Stephan chmidt-Troschke
•
•
•

De vereniging Doctors for Individual Vaccination Decisions waarschuwt voor een overhaaste
goedkeuring van de nieuwe Corona-vaccins.
Door een gebrek aan gegevens over veiligheid is vaccinatie op dit moment alleen te
rechtvaardigen in risicogroepen, zegt bestuurslid Stefan Schmidt-Troschke in een interview.
Een uitgebreide vaccinatie van grote delen van de bevolking zou neerkomen op een grootschalig
experiment.

De vereniging ‘Ärzte für individuelle Impfentscheidung’ (Artsen voor individuele vaccinatie-beslissingen)
heeft zich in een verklaring in einer Stellungnahme uitgesproken tegen een kort geding voor de
goedkeuring van Corona-vaccins. De vereniging pleit voor een wetenschappelijk en objectief debat over
het onderwerp vaccinatie. Het ondersteunt vaccinatie, maar is tegen verplichte vaccinatie. De vereniging
is van mening dat claims over de veiligheid van vaccins aan speciale eisen moeten voldoen, omdat ze
worden toegediend aan voorheen gezonde personen. Het benadrukt daarom het belang van
onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid en doeltreffendheid van vaccinatie-programma's. De leden
behoren tot verschillende disciplines en zetten zich volgens de statuten Satzung in voor ‘evidence-based
medicine’. In een interview legt bestuurslid Stefan Schmidt-Troschke uit welke gegevens over de
effectiviteit en veiligheid van de nieuwe Corona-vaccins hij nog mist.

Veel mensen wachten met spanning op de goedkeuring van een Corona-vaccin. Uw vereniging
waarschuwt er in een verklaring voor - wat zijn uw zorgen?
We willen geen spelbrekers zijn, we willen wel degelijk een inenting. Wat wij bekritiseren is de haast
waarmee dit gebeurt. Er is veel politieke druk en we vrezen dat, ondanks de dunne gegevens die
beschikbaar zijn, vaccins zullen worden goedgekeurd waarvan het effect en de veiligheid nog steeds niet
voldoende bekend zijn. Vaccinaties moeten altijd voldoen aan hogere normen dan geneesmiddelen voor
de behandeling van ziekten. Ze worden immers gebruikt bij gezonde mensen en mogen niet meer kwaad
dan goed doen.
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“Als men, ondanks de onvolledige gegevens, mensen over de hele linie wil vaccineren, dan komt dat neer
op een grootschalig experiment.”

De autoriteiten benadrukken echter dat er, ondanks de snelle ontwikkelingen, geen
compromissen zullen worden gesloten op het gebied van de veiligheid.
Maar dat durf ik te betwijfelen. Een van de dingen die we bekritiseren is de versnelde goedkeuring in de
lopende herzieningsprocedure door het Europees Geneesmiddelenbureau, die onvermijdelijk ten koste
gaat van de kwaliteit en de veiligheid van de vaccins. Bovendien hebben we te maken met volledig
nieuwe soorten vaccins zoals mRNA, DNA en virusvectorvaccins. Hun ontwikkeling is technologisch zeer
complex en er is geen ervaring met massatoepassingen. Nu worden ze aan miljoenen mensen
toegediend.

Als alle gebruikelijke normen zouden worden gevolgd, zou het jaren duren voordat de vaccins
zich zouden ontwikkelen. Is het niet begrijpelijk om te proberen de vaccinatie sneller beschikbaar
te maken?
Dat is het zeker, maar dan moeten de voordelen en risico's wel zorgvuldig worden afgewogen. Als een
vaccin in een versnelde procedure wordt goedgekeurd, maar gegevens ontbreken, is vaccinatie van
bijzonder kwetsbare bevolkingsgroepen in het beste geval te rechtvaardigen.

Moeten mensen die gevaccineerd willen worden, maar niet tot een risicogroep behoren, daarom
geweigerd worden zich te laten vaccineren?
Nee, maar als je de hele bevolking wilt vaccineren ondanks de onvolledige gegevens, dan zou dat een
grootschalig experiment zijn. De mensen moeten heel duidelijk worden verteld dat ze in principe
deelnemen aan een experiment, en het geheel moet worden uitgevoerd onder studieomstandigheden en
goed gecontroleerd.
“Daarnaast hebben we te maken met volledig nieuwe soorten vaccins zoals mRNA, DNA en
virusvectorvaccins. Hun ontwikkeling is technologisch zeer complex en er is geen ervaring met massatoepassingen.” In ieder geval is het dringend noodzakelijk om alle mogelijke bijwerkingen te registreren.
In dit verband juichen wij het plan van Jens Spahn toe om rapporten over ongewenste neveneffecten te
verzamelen in een centrale databank die voor alle burgers toegankelijk zal zijn. Wij eisen echter ook dat
dit zeer zorgvuldig en onder studieomstandigheden gebeurt. Bovendien moet het voor burgers mogelijk
zijn om zelf op een laagdrempelige manier melding te maken van bijwerkingen. Misschien kan de hele
zaak door een onafhankelijke instantie worden gecontroleerd.
“… als gegevens nog ontbreken, is vaccinatie van bijzonder kwetsbare bevolkingsgroepen in het beste
geval te rechtvaardigen.”

Welke gegevens over vaccins ontbreken eigenlijk?
Ten eerste ontbreekt het aan uitgebreide lange termijn-studies naar veiligheid en verdraagzaamheid.
• In het geval van alle drie de vaccinaties die op goedkeuring wachten, is er ook geen geldige
informatie over de vraag of we relevante bescherming kunnen bieden aan de risicogroep van
ouderen en ernstig zieken.
• Het is ook niet duidelijk of iemand die gevaccineerd is nog steeds het virus kan overbrengen en
anderen kan besmetten. Dit is het geval met sommige vaccinaties, zoals het pertussisvaccin. Wat
betreft de verspreiding van het virus zou dit uiterst belangrijke informatie zijn.

Studies zijn niet open beschikbaar voor het publiek
Biontech stelt bijvoorbeeld dat de vaccinatie ook effectief was bij oudere testdeelnemers.
Dit zijn blijkbaar tussentijdse resultaten van lopende studies die niet gemakkelijk beschikbaar zijn voor
het publiek. De informatie wordt verstrekt in persberichten, terwijl de studies niet beschikbaar zijn voor
het publiek. Tegen deze achtergrond mogen geen politieke besluiten worden genomen.

In uw verklaring bekritiseert u ook de geplande reeks vaccinaties in vaccinatiecentra.
Vaccinatiecentra zullen zich richten op het zo snel mogelijk toedienen van zoveel mogelijk vaccindoses. Zij
zullen dan aan een bepaald quotum moeten voldoen. Mijn grote zorg is dat er daar geen goede
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begeleiding zal zijn en dat er geen ruimte is om vragen te stellen. Ik ben in principe niet tegen
vaccinatiecentra, maar mensen moeten hun vragen kunnen stellen en niet alleen eenzijdige en mogelijk
manipulatieve informatie krijgen. Dit kan bijvoorbeeld ook via een onafhankelijke advieslijn.
“Ook is het niet duidelijk of iemand die gevaccineerd is nog steeds het virus kan overbrengen en anderen
kan besmetten.”

Begrijpt u de angst voor een mogelijke verplichte vaccinatie?
Ja, dat begrijp ik heel goed. Verplichte vaccinatie zou een schending zijn van het fundamentele recht op
lichamelijke integriteit. Ik zou dat alleen in absoluut uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd vinden.
In het geval van een ziekte als Ebola, die 10, 15 of zelfs 20 procent van de contractanten doodt, zou men
over zoiets kunnen nadenken. Maar niet bij het coronavirus, waar het sterftecijfer ergens tussen 0,2 of
0,5 procent ligt. In de oudere leeftijdsgroepen is het sterftecijfer natuurlijk hoger. Maar je zou de
vaccinatie aan hen ter beschikking kunnen stellen.
Video v RND
De Europese Commissie wil sneller dan normaal beslissen over het Corona-vaccin.
0:55 min.
De Europese Commissie wil veel sneller dan gebruikelijk beslissen over de goedkeuring van een Coronavaccin. De beslissing moet voor het einde van dit jaar worden genomen. © dpa (2020)

Om deze redenen zal er waarschijnlijk geen algemene verplichting zijn om te vaccineren.
Dokters of personeel van bijvoorbeeld bejaarden- en verzorgingstehuizen zouden echter sociaal
verplicht kunnen worden om dit te doen?

Er is al een luchtvaartmaatschappij die reizigers wil verplichten zich te laten vaccineren. Wij staan hier
zeer kritisch tegenover. Fundamentele rechten zoals de vrijheid om te reizen of de toegang tot bepaalde
beroepen mogen niet worden gekoppeld aan vaccinatie. En het recht op zelfbeschikking geldt ook voor de
leden van de medische beroepen.
"Ik ben in principe niet tegen vaccinatiecentra, maar mensen moeten hun vragen kunnen stellen en niet
alleen maar op een eenzijdige en mogelijk manipulatieve manier worden geïnformeerd."
Stefan Schmidt-Troschke is specialist in de kinder- en jeugdgezondheidszorg en bestuurslid van de Vereniging van
Artsen voor Individuele Vaccinatiebeslissingen. © Bron: privé

Wist je dat?
Het embryologie- en tevens voorlichtingsboek voor de jeugd “GEBAREN VAN LEVEN, hoe groeien omhullingsgebaren ons kunnen inspireren bij de opvoeding van het kleine kind.”
NU NIEUW VERSCHENEN IS, in herziene druk!
A4 liggend formaat/ Wire-O-ringen/softcover/ 285 pagina’s/full-color/3de druk/ 35 euro plus
verzendingskosten
Bestel bij: salutogenese@skynet.be
en kan sinds 1 januari 2021 ook besteld worden (lagere port voor buitenland) via:
•
•

Untje (https://untje.com/nl/gebaren-van-leven-hoe-groei-en-omhullingsgebaren-ons-kunneninspireren-bij-de-opvoeding-van-het-kleine-kind-annelies-sysmans-25621.html)
Boekwinkeltjes (https://www.boekwinkeltjes.nl/b/199857821/Gebaren-van-leven-Hoe/

Wist je dat?
Onze Steinerscholen met de nieuwe eindtermen niet voldoende ruimte voelen om de doelstellingen van
het eigen pedagogisch project nog te kunnen verwezenlijken. Het bestuur van de Federatie
Steinerscholen moet vaststellen dat het goedgekeurde ontwerpdecreet op de eindtermen voor de tweede
en derde graad onvoldoende rekening houdt met de kritiek van de Raad van State. Deze zijn ook zo
fundamenteel dat voor deze opmerkingen niet op korte termijn een oplossing kan worden gevonden. Het
bestuur van de Federatie Steinerscholen vraagt daarom uitstel van de beslissing rond de eindtermen
tweede en derde graad S.O. aan het Vlaamse Parlement. De ernstige twijfels van de Raad van State
vragen een ernstige aanpak. Er is nu voldoende tijd nodig voor een meer nauwkeurige en meer
evenwichtige uitvoering van het kaderdecreet, zodat men tegemoet kan komen aan de opmerking van de
Raad van State bij de eindtermen van de eerste graad: de reikwijdte van de eindtermen moet
gereduceerd worden. Daarvoor zijn een drastische versobering én een drastische reductie nodig. Om de
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eigen onderwijstijd van de scholen en de haalbaarheid van de eindtermen voor toekomstige generaties
leerlingen te garanderen moet een principiële ommezwaai worden gemaakt!
Ernstige twijfels moet je ernstig nemen! 19-12-2020 https://steinerscholen.be/4494-2/

Wist je dat?
Je beter glazen dan plastic-kunststof babyflessen gebruikt – de laatste geven microdeeltjes vrij.
Als de borstvoeding niet werkt en de baby's met de fles worden gevoed, gaat onze keuze bij voorkeur naar
glazen flessen. Microscopisch fijne deeltjes kunnen loskomen van de binnenoppervlakken van plastic
flessen van polypropyleen - 1 miljoen of meer bij elke voeding. Het is onduidelijk of deze microplastics
leiden tot gezondheidsproblemen bij de baby of later bij de opgroeiende kinderen. Een team van Ierse
wetenschappers had onderzocht of er plastic vrijkomt uit de meest voorkomende plastic flessen bij de
productie van babyvoeding, die een marktaandeel van bijna 70 procent hebben. De onderzoekers telden
tot 16 miljoen microdeeltjes per liter vloeistof bij 70 °C, waarbij het vrijkomen afhankelijk is van de
temperatuur. Bij 95 °C bedroeg dit cijfer maar liefst 55 miljoen microdeeltjes per liter. De onderzoekers
schatten dat elke zuigeling die met de fles wordt gevoed, wordt blootgesteld aan een gemiddelde van ten
minste 1,58 miljoen microdeeltjes per dag. Dit kan gemakkelijk worden vermeden met glazen flessen, of nog beter - door consequent borstvoeding te geven. Als er problemen zijn, heeft elke vrouw het recht om
haar verloskundige of een lactatiekundige om ondersteuning te vragen. Vaak kunnen de problemen
hierdoor worden opgelost. aerzteblatt.de, 21. Okt

Wist je dat?

pijnstillers het ongeboren kind beschadigen.
Nieuwsbrief november 2020 - Ze behoren tot de meest voorkomende pijnstillers, maar tijdens de
zwangerschap kunnen ze het ongeboren kind beschadigen: zogenaamde niet-steroïde ontstekingsremmende middelen (NSAID's) zoals ibuprofen of diclofenac, die vaak worden gebruikt voor pijn en
ontsteking van het bewegingsapparaat, kunnen ernstige nierproblemen bij de foetus veroorzaken. De
Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) wijst hier nu op en beveelt zwangere vrouwen aan om
deze drugs te vermijden, vooral in de tweede helft (vanaf de 20e week). In deze periode produceren de
nieren van het ongeboren kind de grootste hoeveelheid vruchtwater. Als ze daar niet in slagen omdat de
pijnstillers hun functie aantasten, dreigt een laag vruchtwatergehalte, met navenante ernstige
complicaties. Dit kan leiden tot misvormingen van de schedel, het gezicht, de longen, de voeten en de
heupen. De tabletten hoeven niet eens heel lang te worden ingenomen - slechts twee dagen zijn
voldoende om de eerste schade te constateren. De nieren bouwen zich echter terug op zodra de tabletten
worden stopgezet.
De FDA benadrukt dat deze gevaren niet alleen aanwezig zijn in de voorgeschreven (en dan meestal
hogere doses) producten, maar ook in de kleinere vrij verkrijgbare hoeveelheden.
Deutsche Apothekerzeitung online, 19. Oktober 2020

Wist je dat?
Goede inspiratie kan vinden voor houten klautermateriaal, buitenbedjes, speelmateriaal op
https://www.debiotoop.be/product-categorie/pikler/

Wist je dat? op 11 11 19

'Vereinigung der Waldorfkindergärten' haar 50e verjaardag vierde
in het Antroposofisch Centrum in Kassel. Wat hebben kinderen nodig voor de toekomst? Wat hebben ze vandaag de
dag nodig van de kleuterleidsters - en hoe kunnen ze doen wat er gedaan moet worden? Dit waren de vragen die
de kern van het evenement vormden. Niemand was er zich toen bewust van dat we enkele maaden later in de
Covid19-pandemie zouden terechtkomen.
Wolfgang Sassmannshausen herinnerde ah oprichtingsinitiatief van Helmut von Kügelgen en Klara Hattermann: "In
tegenstelling tot andere antroposofische initiatieven was 'die Vereinigung der Waldorfkindergärten' niet gebaseerd
op de impulsen van een individu in dialoog met Rudolf Steiner - zoals het geval was met Emil Molt voor de
Waldorfschool. Er zijn dan ook nauwelijks aanwijzingen van Steiner's kant van een vroeg-kinderlijke pedagogie. Wat
het kleine kind nodig heeft, lijkt een vraag te zijn die elk van de aanwezigen opnieuw moet stellen en beantwoorden
- gemeenschappelijk, op basis van de levende diversiteit van de relaties waarin de kinderen leven.
Hoogst merkwaardig kwam het thema ‘relatie en resonantie’ in de kindopvoeding bovenaan te liggen, een
themawaar we nu zoet mee zijn. Marcus Scheider sprak over het vinden van de krachtbron in jezelf door in
resonans te gaan met datgene in jezelf wat in je kindertijd werd aangelegd aan mogelijkheden, aan potenties, aan
rijkdommen. De toekomst is altijd een vraag naar het geheel, kind is niet te denken zonder gemeenschap,
evenzomin als een gemeenschap zonder kinderen.Met vrolijkheid, ook kritisch en met aandachtspunten werd de
100-jarige jubeleum van de Vereniging al voorzichtig voorbereid voor 2069

102

Wist je dat?
er volop stage-werkplekken beschikbaar zijn bij VAK-leden
kinderwereld:

Nieuws uit de Nederlandse

In januari 2021 gaat de 1,5-jarige Kopopleiding 'Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker
Antroposofische Kinderopvang' (MBO 4) weer van start. Diverse leden van de Vereniging
Antroposofische Kinderopvang (VAK) en andere antroposofische kinderopvangorganisaties hebben
momenteel vacatures voor BBL-leerwerkplekken.
De volgende antroposofische kinderopvangorganisaties hebben een of meerdere vacatures voor
studenten, die in januari 2021 willen starten met de Kopopleiding:
Kinderopvang De Vlinderboom (Haarlem)
http://www.devlinderboom-opschool.nl/home/vacatures/
Kinderopvang De Geheime Tuin (Doorn, Zeist, Driebergen)
https://www.kinderopvang-degeheimetuin.nl/over/vacatures/
De Wolkenwagen (Driebergen) https://dewolkenwagen.nl/
Kindercentrum Hansje Stoffel (Delft)
https://www.hansjestoffel.nl/kindercentrum-hansje-stoffel/vacatures/
Kinderhuis Maminka (Havelte) http://www.maminka.nl/
Rozenpoortje (Gouda) http://www.ridderslag.nl/het-rozenpoortje/
BSO Bolderburen (Zutphen)	
  via info@bso-bolderburen.nl
Kinderopvang Zilverlinde (Roosendaal)	
  kinderopvang@zilverlinde.nu
Kindercentrum Panta Rhei & Panta Paideia (Amersfoort) https://kcpantarhei.nl/
Kinderopvang De Vlieger (Amsterdam) http://www.kinderopvangdevlieger.nl/
Ludens kinderopvang (Utrecht) https://ludens.nl/vacatures/
Voor meer informatie over de vacatures en de contactpersonen voor de desbetreffende vacatures
kijk je in het overzicht 'Actuele vacatures' van de School voor Antroposofische Kinderopvang.

	
  

Wist je dat?

uit de resultaten van een nieuw onderzoek van het ARCIM (inst. Van de antroposofische
Filderklinik - DE) blijkt dat bij de klinische behandeling van bacteriële longontstekingen bij kinderen het
gebruik van antibiotica beter beperkt wordt. Bij alle kinderen uit het onderzoek werden aanvullend
antroposofische medicijnen, alsook wikkels enz. Gebruikt. Daardoor moesten beduidend minder kinderen
ook met antibiotica worden behandeld. De behandelingen zonder antibiotica verliepen zonder
complicaties of verdere nadelige gevolgen. Voor dit retrospectief onderzoek (dat gepubliceerd werd in het
European Journal of Integrative Medicine, met als titel ’Restrictive antibiotic use in children hospitalized
for pneumonia: A retrospective inpatient study) maakte men gebruik van de gegevens van 350 kinderen
die in de Filderklinik voor longontsteking werden behandeld. Jan Vagedes, hoofdgeneesheer kindergeneeskunde en leider van het onderzoeksinstituut ARCIM beklemtoont dat antibiotica een extreem
belangrijk medicijn blijft. En ook dat er zeer veel klinische ervaring nodig is en een zeer goede observatie
van het ziekteverloop bij elk individueel kind om te kunnen inschatten wanneer er antibiotica moet
gegeven worden en wanneer niet. “ Dat is een competentie die we in de antroposofische geneeskunde
heel ernstig nemen en al deccennia lang ontwikkelen.“
Das Goetheanum 15 mei 2020

Wist je dat?

Christoph Wiechert een zeer ongedwongen en inhoudsrijke lezing geeft over ‘De
grondhouding van de opvoeder’. Een aanbeveling!!!

https://zoom.us/rec/share/K4o6W6KbskHlA7Dc2rvSiBF3VWztmHsfsB5ht_lRx0_U0Jti2AZd6n
0dmIk6Ov7a.xYg3CEA9kPa1kImk?startTime=1606122362000
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Het is met zwaar leedwezen dat ik schrijf om het nieuws van het
overlijden van Joan Almon op 14 juli aan alvleesklierkanker te delen
met u. Joan was mede-oprichter van de Alliantie voor de Kindertijd in
1999 en directeur tot 2012, toen ze de Alliantie als directeur van
programma's bleef dienen.
Naast onze maandelijkse lunches hebben Joan en ik vele uren en
dagen samen doorgebracht om ons de toekomst van de Alliantie voor
de Kindertijd voor te stellen, om uit te vinden waar de volgende
gelegenheid zich zou kunnen voordoen om onze missie te bevorderen,
en om te reizen om zowel lange tijd als nieuwe partners te ontmoeten.
Haar laser focus lag altijd op hoe ze licht kon werpen op kwesties die
van groot belang zijn voor alle kinderen om een gezonde en
vreugdevolle jeugd te ervaren.
Als vertegenwoordiger van de alliantie bracht ze professionals uit vele
sectoren samen....onderwijs, gezondheid, bedrijfsleven, kinderwelzijn
en nog veel meer om ongeadresseerde kwesties te identificeren die
bijdragen aan de groeiende stress en spanning in het leven van
kinderen - door samen te werken om de kindertijd voor alle kinderen te versterken. Ze heeft de
gelegenheid om regelmatig met onze Alliance for Childhood-partnerorganisaties in Europa en ZuidAmerika te praten op prijs gesteld - om nieuwe wereldwijde perspectieven op kinderzaken te krijgen.
Joan werkte onvermoeibaar als pleitbezorger en schreef en doceerde uitgebreid over de ontwikkeling van
kinderen, vroeg onderwijs en de noodzaak om het spel voor kinderen en jongeren te herstellen, met
speciale aandacht voor de noodzaak van spelend leren in kleuterscholen en kleuterscholen. Ze schreef veel
artikelen en hoofdstukken in boeken en was mede-auteur van het rapport van de Alliance for Childhood,
Crisis in de kleuterschool: Waarom kinderen moeten spelen op school.
Meer recentelijk heeft Joan Playing It Up-With Loose Parts, Playpods, en Adventure Playgrounds
samengesteld en uitgegeven om unieke en impactvolle speelmogelijkheden in de V.S. te belichten. Een
van haar voortdurende engagementen was om nieuwe leiders en nieuwe of innovatieve programma's op
te sporen en te ondersteunen, en om het verbazingwekkende werk te promoten van anderen die zich
bezighouden met het verbeteren van het leven van kinderen.
Joan was vroeger een vrijeschoolse opvoeder die 18 jaar lang les gaf in Maryland en vervolgens overleg
voerde met scholen over de hele wereld. Haar zorg voor de kindertijd op mondiaal niveau is nooit
afgenomen en ze heeft gewerkt om de behoeften van kinderen wereldwijd en de prachtige programma's
ten dienste van kinderen onder de aandacht te brengen. Aan het eind van haar leven werkte Joan aan een
boek dat ze zou gaan heten: Leren met kinderen. Hoewel onvolledig, zal het worden gepubliceerd.
Joan zou willen dat we blijven aandringen op het elimineren van de vele invloeden die de gezonde
ontwikkeling van kinderen in de weg staan. Tijdens mijn laatste gesprek met haar deelde ze mee dat ze
tevreden en dankbaar was voor het leven dat ze had. In feite geloof ik dat haar exacte woorden waren: "Ik
heb een geweldig leven gehad". Hoewel het te kort is gesneden, is haar invloed op kinderen wereldwijd.
Om Joan te eren en haar nalatenschap voort te zetten, richt Alliance for Childhood het Joan Almon
Childhood Legacy Fund op in haar herinnering
https://allianceforchildhood.networkforgood.com/projects/78252-joan-almon-childhood-legacy-fund
“Alone, there isn't much we can do, but if we stand together, there's an immense amount that we can do,”
Joan Almon, Co-founder, Alliance for Childhood
Ter nagedachtenis aan Joan, al mijn beste gedachten,
Linda, Alliance for Childhood 2020

ALLIANCE FOR CHILDHOOD
linda@allianceforchildhood.org | www.allianceforchildhood.org
P.O. Box 5758 | Annapolis, MD 21403 | 202-643-8242
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“Geen enkel boek is dik genoeg
om alle boeken in op te nemen
die ooit geschreven zijn.”

Aanbevolen literatuur
Beginning Well als Boek
Hoe we achtzaam en empathisch kunnen zijn in onze
relatie en verzorging tot het kind, dat is het thema van het
pas verschenen boek van Beginning Well.
Het boek is in samenwerking met de Waldorfvereinigung
für frühe Kindheit van Nordamerika ontstaan en is vanaf
nu verkrijgbaar in het Engels.

amazone.com, WECAN und ab Februar 2019 auch Floris
books uk.

Geborgen Ankommen
Video on Demand | » jetzt streamen
DVD | 10 Euro » jetzt bestellen

Twee hoorboeken bij www.gesundheit-aktiv.de
Was Kinder wirklich brauchen oder: Alles zu
seiner Zeit (507)
Autor: Barbara Brunnenkant
10,00€
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
https://www.gesundheitaktiv.de/shop/hoerbuec
her.html?utm_source=newsletter_156&utm_med
ium=email&utm_campaign=homoeopathieupd-kostenuebernahme-impfschaedenruecken-operationen-patientenbeteiligung#leben-mit-kindern
Kinder brauchen Begegnung (538)
Autor: M. Glöcker, W. Bergmann, I. Hermann, F.
Steffensky
10,00€
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
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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.”
Een werkboek om tot zelfreflectie te komen in onze
dagdagelijkse dag met de allerkleinsten van 0 tot 3
jaar. Teksten waarin de natuur van het kind
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.
82 pag.
17 €
Vertaald uit de Duitse reader, opgemaakt met eigen
foto’s,
bevindingen
en
waarnemingen
uit
kinderonthaal rond onze vrije Steinerscholen.
met warme dank aan de ‘Vereinigung der
Waldorfkindergärten”.

Te bestellen bij salutogenese@skynet.be

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
gezins- onthaal 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! Aan alle opvoeders willen wij
veel vreugde toewensen bij het begeleiden van de
allerkleinsten! 25 €

"Rudolf Steinerpedagogie in de
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aanbevolen voor ouders, grootouders, opvoeders, vroedvrouwen, therapeuten maar ook voor
jongeren en scholen, als voorlichtingsboek en voor allen die zich in de embryologische
ontwikkeling van de mens interesseren.

3de druk!

A4 liggend formaat/ Wire-O-ringen/softcover/ 285 pagina’s/full-color/3de druk/
35 euro plus ev. verzendingskosten
Bestel bij: salutogenese@skynet.be
Of bestel: - prijs is hier inclusief portkosten - bij: www.untje.com
https://untje.com/nl/gebaren-van-leven-hoe-groei-en-omhullingsgebaren-ons-kunnen-inspirerenbij-de-opvoeding-van-het-kleine-kind-annelies-sysmans-25621.html
of: https://www.boekwinkeltjes.nl/b/199857821/Gebaren-van-leven-Hoe/

Vzw Saluto-Genese v.z.w
Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd
Aangesloten bij IASWECE
p/a Annelies Sysmans
Houwaartsebaan, 55
B - 3220- Holsbeek
www.salutogenese.be
salutogenese@skynet.be
We zijn blij u te kunnen meedelen dat een vernieuwde uitgave klaar ligt van dit boek. “U vindt hierin
een studie over de nog ongeboren mens waarbij de klemtoon ligt op de geestelijke oorsprong van alle
leven. De wilskracht, de zelfwerkzaamheid en de gebalde groeikrachten van waaruit de levenskiem uit
de onzichtbare ongeborenheid te voorschijn komt, vervulden de samensteller van dit studieschrift met
eerbied, achting en verrassende verbazing. De nadruk wordt gelegd op de embryologieleer die ons
verschijnt als een omhullingsleer. Het ontstaan en de geaccelereerde groei van de verschillende
omhullingsorganen, vliezen, holten ten opzichte van het centrale embryo springen dadelijk in het oog.
Zo verschijnt naar het eind van het boek toe een steeds meer inzichtelijke omhullingspedagogie
waarbij de eigen resiliëntie- en zelfwerkzaamheidskrachten van het kind in het midden staan. Het
boek werd aangevuld met enkele nieuwe paragrafen en afbeeldingen.
Elk verkocht exemplaar komt volledig ten goede aan de ondersteuning van kleinschalige
kinderdagverblijven en onthaalouders in België die werken vanuit de inzichten van de antroposofie,
aan de inrichting van cursusdagen voor ouders, crècheleidsters, onthaal- ouders, grootouders,
verzorgers en therapeuten van het kleine kind van 0 tot 3 jaar.

GEBAREN VAN LEVEN – Hoe groei- en omhullingsgebaren ons
kunnen inspireren bij de opvoeding van het kleine kind.
is een studie over de nog ongeboren mens waarbij de klemtoon ligt op de geestelijke oorsprong van
alle leven. De wilskracht, de zelfwerkzaamheid en de gebalde groeikrachten van waaruit de
levenskiem uit de onzichtbare ongeborenheid te voorschijn komt, vervulden de samensteller van dit
studieschrift met eerbied, achting en verrassende verbazing. Door het bestuderen van de embryologie
en haar spirituele dimensie ontstaat er een steeds ruimer mensbeeld waardoor de opvoeding van het
kind nog boeiender kan worden.
Wat meteen opvalt in dit boek, zijn de uiterst verzorgde tekeningen die dat weergeven wat met
schema’s of foto’s niet eens te benaderen valt. Het boek is daardoor doordesemd van spiritualiteit. Dat
moet ook wel, want het gaat over het ontstaan en de groei van nieuw leven, van kinderen.
Tegen de dwang van het huidige ‘eenheidsdenken’ in opent het boek met genuanceerde maar
duidelijke verschillen in wezen en groei van meisjes en jongens. Dat brengt de lezer uiteindelijk bij de
polariteit tussen eicel en zaadcel. In plaats van over geslachtsorganen wordt hier over groeiorganen
gesproken. Prachtige tekeningen maken zichtbaar en voelbaar wat er gebeurt na de ovulatie, de
bevruchting, het ontstaan van de zygote en zo voort. De begeleidende tekst beschrijft en legt uit –
talrijke goed gekozen en geplaatste citaten werpen een helder geestelijk licht op het gebeuren. Zo
wordt voor iedereen beleefbaar hoe wonderlijk en hoe vol-menselijk dat pre-embryonale leven reeds
is. De combinatie van exact-wetenschappelijke beschrijvingen en dito terminologie met antroposofische inzichten in de betekenis van dat alles voor de fysieke en geestelijke wezensdelen van de
nieuwe mens die daar ontstaat, is volstrekt uniek. Zo wordt ook lange tijd stilgestaan bij het ontstaan
en de ontwikkeling van het hart, als waarnemingsorgaan, en bij de zintuigen.
Pas in de helft van het boek zijn we aanbeland bij de geboorte. De voorbereiding, de nabereiding, het
geboorte-ogenblik, het vitale belang van de aanraking, worden gevolgd door talloze tips en inzichten
in verband met opvoeding en menswording.
Werner Govaerts

!

Annelies Sysmans (geboren 1955), kleuterleidster en gedurende 15 jaar onthaalouder.
In 2001 werd de vzw Saluto-Genese opgericht, een beweging ter bevordering van een gezonde
kindertijd. Naast tal van publicaties en een regelmatige Nieuwsbrief voor ouders en opvoeders richt
vzw Saluto-Genese begeleiding van kinderonthaal en bijscholingsdagen in voor opvoeders van het
kleine kind.!
Ook reeds verschenen bij vzw Saluto-Genese: een herziene versie van het boek ‘Gebaren van Leven’
nu voor praktisch gebruik in opleidingen en bij aanstaand ouderschap waarbij het over natuurlijke
geboortezorg gaat.

Vzw Saluto-Genese v.z.w
Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd
Aangesloten bij IASWECE
p/a Annelies Sysmans
Houwaartsebaan, 55
B - 3220- Holsbeek
www.salutogenese.be
salutogenese@skynet.be

GEBAREN VAN LEVEN – Hoe groei- en omhullingsgebaren ons
inspireren voor de verzorging van de baby – voor natuurlijke geboortezorg.
Dit is een herziene versie van het boek ‘Gebaren van Leven’ nu voor
praktisch gebruik in opleidingen en bij aanstaand ouderschap waarbij het
over natuurlijke geboortezorg gaat.
Dit boek
‘Gebaren van Leven - Hoe groei- en omhullingsgebaren ons inspireren bij
de verzorging van de baby’ kan u dichter bij het ogenblik van het
levensbegin brengen, dichter bij het ogenblik van geboorte en dichter bij het
ogenblik van de omhullende wijsheid die in ieder omhullingsvlies, holte of
omhullingsorgaan verborgen ligt. De wijze waarop de verschillende
omhullingsorganen in hun ontstaan, groei en functie hun plastische
kwaliteiten en gebaren aan ons tonen, kunnen ons inspireren om de kleine
baby met een verdiept inzicht fijngevoeliger te verzorgen. Welke omgeving
en omgevingsinvloeden zijn dan deugddoend, ondersteunend en gezondmakend voor de kleine boreling hier op aarde?
Het is ook een studieschrift over nieuw ouderschap. We hebben steeds meer
een individualistisch zelfbeeld, maar een kind kan pas zichzelf worden als er
een betekenisvolle ‘andere’ – de eerste vertrouwenspersoon – een diep
verbond in liefde met hem aangaat. Onze blik vanuit de ogen, de warmte en
de pulsering van ons levenslichaam geven de boreling de zekerheid dat hij
wordt liefgehad en ‘kind mag zijn’ van hen die ‘zijn’ ouders werden. We
leven vandaag in een cultuur, waarin ‘moederlijkheid’, ‘moeder zijn’, ‘ouder
zijn’ een ontwaarding kennen. Dit roept ons op tot wakkerheid.
Naast een eerste inleidend deel over het vruchtbaar worden van de
groeicellen volgt het eigenlijke hoofdstuk over de embryologische fasen die
de mens doormaakt. Overzichtelijke en kleurige tekeningen illustreren de
snel voortschrijdende, plastische metamorfosekracht van de kiemcel die vol
ontwikkelingsdrang is. Dan volgt een derde hoofdstuk waarin sprake is van
de welkomhetende omhullingsgebaren die ons kunnen inspireren om de
latere levensomgeving gezond en deugddoend voor het kleine kind in te
richten. De vele omhullingsorganen die het embryo beschermden, het
voedden en het een diepe verbondenheid
schonken, verlaten bij de geboorte het kind, maar blijven verder aanwezig
bij de geboren mens als zijn hogere wezensdelen, als zijn geestelijke
begeleiding. Een vierde deel handelt onder andere over de ongeborenheid,
over de vraag of de hormonale voorbehoeding een vlucht of een zegen is en
over de spirituele betekenis van de placenta en haar nazorg.
Gebaren van Leven - Hoe groei- en omhullingsgebaren ons inspireren voor de verzorging van de baby
voor natuurlijke geboortezorg / Annelies Sysmans/ softcover, 151 pag./ € 27,50 excl. eventuele
verzendkosten/te bestellen bij salutogenese@skynet.be

Stichting en opleiding Natuurlijke Geboortezorg
Jacques Dutilhweg 120
NL 3065 KA Rotterdam
www.natuurlijkekraamzorg.eu

Alliance for Childhood Europa
European Networkgroup
1050 Brussels, Belgium
www.allianceforchildhood.eu

Saluto-Genese v.z.w. www.salutogenese.be Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd
Aangesloten bij ASWECE e-mail: salutogenese@skynet.be
Triodos Bank: 523-0456682-81
BIC: TRIOBEBB / IBAN: BE 36 5230 4566 82 81

OOK NIEUW VERSCHENEN

aanbevolen voor verpleegkundigen van Natuurlijke Geboortezorg, voor
kraamverzorgenden, verpleegkundigen, … maar ook voor ouders, grootouders,
jongeren, …
A4 opstaand formaat/ light-versie/ softcover/ 151 pagina’s/ kleurillustraties/
27,50 euro plus ev. verzendkosten.
Bestel bij: salutogenese@skynet.be

Gebaren van Leven - Hoe groei- en
omhullingsgebaren ons inspireren voor de
verzorging van de baby.
GEBAREN VAN LEVEN is een studie over de nog
ongeboren mens waarbij de klemtoon ligt op de
geestelijke oorsprong van alle leven. De wilskracht,
de zelfwerkzaamheid en de gebalde groeikrachten
van waaruit de levenskiem uit de onzichtbare
ongeborenheid te voorschijn komt, vervulden de
samensteller van dit studieschrift met eerbied,
achting en verrassende verbazing. Door het
bestuderen van de embryologie en haar spirituele
dimensie ontstaat er een steeds ruimer mensbeeld
waardoor de opvoeding van het kind nog boeiender
kan worden.
Dit is een herziene versie van het boek ‘Gebaren
van Leven’ dat in 2016 gepubliceerd werd, nu voor
praktisch gebruik in opleidingen en bij aanstaand
ouderschap waarbij het over natuurlijke
geboortezorg gaat.
Dit boek ‘Gebaren van Leven - Hoe groei- en
omhullingsgebaren ons inspireren bij de verzorging
van de baby’
kan u dichter bij het ogenblik van het levensbegin
brengen, dichter bij het ogenblik van geboorte en
dichter bij het ogenblik van de omhullende wijsheid
die in ieder omhullingsvlies, -holte of -orgaan
verborgen ligt. De wijze waarop de verschillende
omhullingsorganen in hun ontstaan, groei en
functie hun plastische kwaliteiten en gebaren aan
ons tonen, kunnen ons inspireren om de kleine
baby met een verdiept inzicht fijngevoeliger te
verzorgen. Welke omgeving en omgevingsinvloeden
zijn dan deugddoend, ondersteunend en
gezondmakend voor de kleine boreling hier op
aarde?
Het is ook een studieschrift over nieuw ouderschap.
We hebben steeds meer een individualistisch
zelfbeeld, maar een kind kan pas zichzelf worden
als er een betekenisvolle ‘andere’ – de eerste
vertrouwenspersoon – een diep verbond in liefde
met hem aangaat. Onze blik vanuit de ogen, de
warmte en de pulsering van ons levenslichaam
geven de boreling de zekerheid dat hij wordt
liefgehad en ‘kind mag zijn’ van hen die ‘zijn’
ouders werden. We leven vandaag in een cultuur,
waarin ‘moederlijkheid’, ‘moeder zijn’, ‘ouder zijn’
een ontwaarding kennen. Dit roept ons op tot
wakkerheid.
Naast een eerste inleidend deel over het vruchtbaar
worden van de groeicellen volgt het eigenlijke
hoofdstuk over de embryologische fasen die de
mens doormaakt. Overzichtelijke en kleurige
tekeningen illustreren de snel voortschrijdende,
plastische metamorfosekracht van de kiemcel die
vol ontwikkelingsdrang is. Dan volgt een derde
hoofdstuk waarin sprake is van de welkomhetende
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omhullingsgebaren die ons kunnen inspireren om
de latere levensomgeving gezond en deugddoend
voor het kleine kind in te richten. De vele
omhullingsorganen die het embryo beschermden,
het voedden en het een diepe verbondenheid
schonken, verlaten bij de geboorte het kind, maar
blijven verder aanwezig bij de geboren mens als
zijn hogere wezensdelen, als zijn geestelijke
begeleiding. Een vierde deel handelt onder andere
over de ongeborenheid, over de vraag of de
hormonale voorbehoeding een vlucht of een zegen
is en over de spirituele betekenis van de placenta
en haar nazorg.

Annelies Sysmans (geboren 1955), kleuterleidster
en gedurende 15 jaar onthaalouder.
In 2001 werd de vzw Saluto-Genese opgericht, een
beweging ter bevordering van een gezonde
kindertijd. Naast tal van publicaties en een
regelmatige Nieuwsbrief voor ouders en opvoeders
richt vzw Saluto-Genese begeleiding van
kinderonthaal en bijscholingsdagen in voor
opvoeders van het kleine kind.
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Stichting en opleiding Natuurlijke
Geboortezorg
Jacques Dutilhweg 120
NL 3065 KA Rotterdam
www.natuurlijkekraamzorg.eu
Alliance for Childhood Europa – European
Networkgroup
www.allianceforchildhood.eu

!

Saluto-Genese v.z.w. www.salutogenese.be Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd
Aangesloten bij ASWECE e-mail: salutogenese@skynet.be
Triodos Bank: 523-0456682-81
BIC: TRIOBEBB / IBAN: BE 36 5230 4566 82 81

'Ouders en pleegouders verdienen
samen een standbeeld.'
In dit boek schetst Liesbeth Vervecken helder,
vlot en ad rem het reilen en zeilen in een
pleeggezin. Het gaat over opvoeden, huisregels,
PlayStationtijd, knuffels zonder end, Eminem,
namen noemen, stoeien of supporteren, de Sint of
budget voor pubers, over rake woorden die
vallen, of soms bommen die ontploffen.
Het boek koppelt het relaas van die alledaagse
aspecten aan zes theoretische denkkaders. Dit
maakt het boek uiterst waardevol en kan als
steun dienen bij het opvoeden van
(pleeg)kinderen.
Door mijn beroep als gezins- en
contextbegeleidster in diverse
voorzieningen weet ik dat er veel vraag is
naar kandidaat-pleeggezinnen, maar
zeker ook naar verhalen over pubers in
een pleeggezin. Ik hoop dat de solidariteit
tussen mensen ook na de coronacrisis
groot blijft. Dit boek, en pleegzorg in zijn
geheel, kan daar toe bijdragen.
De lezer volgt het reilen en zeilen in het gezin,
hoort en ziet wat er dagelijks in het huis
gebeurt: overwegingen, twijfels, tegenslagen,
ontdekkingen, verwonderingen, dromen.

Liesbeth Vervecken heeft bijna twintig jaar ervaring als gezins- en contextbegeleidster.
Ze werkte zowel in een dagcentrum, een thuisbegeleidingsdienst als in residentiële
voorzieningen in de Jeugdhulpverlening. De laatste jaren was ze pleegzorgbegeleidster.
Ondertussen was ze supervisor in de opleiding ‘Counselor in de Gezins- en
Contextbegeleiding’ van de toenmalige organisatie Balans in Gent. Ze volgde diverse
opleidingen in de narratieve therapie, mindfulnesstrainingen, werken met Duplopoppen, socialenetwerkstrategieën en familienetwerkberaad, …

Gompel&Svacina Uitgevers | 183 blz. | € 24,90 | ISBN 978-94-6371-233-0

Bestellen:
Rechtstreeks bij de auteur via liesbethvervecken@gmail.com | overschrijven op BE02 9733 8836 9240
Of via www.gompel-svacina.eu | info@gompel-svacina.eu
Bij rechtstreekse bestelling krijgt u uw boek(en) meteen toegezonden. Uw bijdrage in verpakking-en verzendkosten bedraagt slechts € 4,95
(ongeacht het aantal boeken). Vanaf € 75 zijn de kosten voor onze rekening. U kunt ook bestellen bij de (betere) boekhandel.

Gompel&Svacina Uitgevers
Reebokweg 1, B-2360 Oud-Turnhout | Rietveldenweg 60, NL-5222 AS 's-Hertogenbosch

Een puberpleegzoon -

Liesbeth Vervecken

uitg. Gompel & Svacina

Onverwachts krijg ik het boek in handen van Liesbeth Vervecken “Een puberpleegzoon.” Als een waar geschenk
ligt het in mijn handen met sprekende cover en nog verpakte woorden. Neen, geen foto. Zacht naar binnen
glijdt de oceaanblauwe penseelschildering van Eva De Wilde mijn ziel binnen. Het beeld toont me een pleegkind
dat zijn ouders ‘voorgaat’ en met warme arm- en handgebaren ruggelings omhuld en begeleid wordt door twee
behoedzame volwassenen die elkaar en het kind aandachtig waarnemen en volgen. Net zoals een pittig
opgespannen strijkstok de snaren van een cello aanstrijken kan, wordt ik aangesnaard door de fijngevoelige

groenblauwe overgangskleuren die voor de titel en schildering gekozen zijn. Nieuwsgierig blader ik in dit
pedagogisch-orthopedagogische nieuwe boek met kunstzinnige cover.
Bij het voorwoord
Bij het eerst even doorbladeren van het boek wordt mijn aandacht al dadelijk getrokken naar de treffende zin in
het voorwoord: “een toast op ouderschap en alles wat erbij komt kijken.”
Het boek wordt hiermee in de prangende actualiteit geplaatst. Het belooft een diep persoonsgerichte,
waarachtige gids te worden voor pleegouder- én ouderschap. We zullen een diep menselijk verhaal lezen
waarbij ruimte is voor dromen, proberen, twijfelen, terugblikken, boos zijn, pijn verwerken, afscheiding helen,
inzichten verwerven, winnen en vreugde voelen, onmacht en onzekerheid voelen, evalueren, vooruitkijken,
samen naar oplossingen zoeken en dit alles steeds in gesprek en met toegewijde aandacht voor elkaar en voor
het vragende kind.
Bij de leeswijzer
Al even verbaasd moet ik ervaren hoe de ‘leeswijzer’ mij ontroert. Zo mooi, hoe de eigen case van de
pleegouders in alle bescheidenheid als één van de vele liefdevolle pleeggezinnen die over de gehele aardbol aan
het liefdewerken zijn, geplaatst wordt en ik hierbij bedenken mag dat zij allen, als appreciatie voor hun
godenwerk, dit boek verdienen te mogen lezen. Reeds bij deze leeswijzer word je op meeslepende, beeldende
wijze in een levendig mensenverhaal binnengeloodst.
Dan lees ik het nawoord
Bij het verder doorbladeren van het boek word ik bevangen door de rechtstreekse, gevatte, frisse, waarachtige
beeldende schrijfstijl van de auteur in het nawoord. Nu wordt coöperatief ouderschap letterlijk op de sokkel
geplaatst en in onze aandacht rijzen twee standbeelden op, één van de ouders en één van de pleegouders die
met elkaar in gesprek gaan ‘van hart tot hart’ over ‘óns kind’. We leren de auteur hier kennen als een
orthopedagoog-ouder met groot toekomstoptimisme, met veel levensvreugde en een sprankelende creativiteit,
die graag plaats en tijd ruimt om op verhalende beeldende wijze dichter bij haar dromen en idealen te mogen
komen.
In de inleiding
Psychologisch bewogen beschrijft de auteur hoe ze samen met haar man hun engagement als pleegvader en –
moeder voor het kind aangaan. Woorden als ‘…mijn groot moederschapsgevoel kreeg zon, licht en warmte en
ontlook opnieuw…’ verraadt dat professionaliteit in het opvoeden niet voldoende is.
Dan begint een boek in twee delen
Er is een deel met verhalen en een theoretisch deel met pedagogische denkkaders. De twee delen verwijzen
naar elkaar. Ofwel lees je de delen na elkaar uit en werk je daarna uit de herinnering van de dagboekverhalen
met de werkhoofdstukken – ofwel ga je telkens na een verwijzing onderaan een verhaal, naar het
desbetreffende professionele werkhoofdstuk.
Het eerste deel: pareltjes
Wel meer dan 60 korte columns, gekristalliseerde dagboeknotities van de schrijver die als korte, boeiende,
meeslepende verhalen tot pareltjes verworden zijn. Vol verwondering, met geduld en positiviteit lezen we vele
verhalen van pleegzorg, van een 13-jarige puberzoon, waarin de pleegouders ermee gerekend hebben steeds
plaats te ruimen voor discussie, gesprek, ontspannen samenzijn en sfeervolle ogenblikken samen.
Ieder verhaal eindigt met een - in verrassende originele beeldspraak en steeds met een klein koffie-lepeltje
humor opgelucht optimistische, toekomstgerichte, interactieve, gewiekst uit de hoek komende ‘plot’.
Hierdoor be’grijp’en we het pedagogisch voorval en zijn oplossing alsof we er zelf bij aanwezig waren.
Iedere nieuwe column kent een boeiende, leeslustopwekkende ophef. Dan worden we meegenomen in een met
drive en directheid beschreven realistische opvoedingssituatie waarbij Vervecken er de hand niet voor omdraait
om duidelijke pedagogische standpunten in te nemen bij de opvoeding van een puber. Dit geeft zoveel rust en
houvast, ook aan de lezer. Eenduidige en nieuwe opvoedings- en communicatievisies worden bij elkaar
geplaatst en met goede regelmaat worden we geconfronteerd met onszelf in ‘het ook hebben van een eigen
rugzak’ bijvoorbeeld.
Heerlijk zijn hierbij steeds de prachtig eigen gevonden woorden en begrippen zoals: de universiteit van het
leven, mijn buurmoeder, geen voetbalploeg- maar voetbalpleegmoeder, eitjesdag, mijn volwassen gerijpte brein,
grijs leren zien, er is nog een emotionele groeimarge, mijn rugzak openen en hervullen, …
Haar meeslepende en wekkende schrijfstijl vol drive en expressie, zoals in deze beeldende zin: “Er ontspint zich
een onverwachte concentratie tussen onze pleegzoon en poes die mijn ogen opent en oren spitst.” De auteur
schrijft liever woorden die beelden boetseren dan dat ze duizenden woorden uitleg zou geven over de grote en
kleine strubbelingen in het opvoeden van een puberpleegzoon; ze spreekt liever de levensechtheid en
dankbaarheidskrachten die uit het hart stromen aan, dan deze onbenut te laten.
We krijgen geen droge raadgevingen maar ‘openminded’, beeldende opkikkers in verhalende stijl, die lang
beklijven en een diepere laag in ons aanspreken.

Als het dan even te spannend wordt na het lezen van enkele pittige verhalen, enkele knellende hachelijke
opvoedingsproblemen, wordt er pauze gemaakt. Hoe mooi is het om hier de zoon zelf aan het woord te horen
op een tussengevoegde blanco pagina, bij wijze van op adem komen. De pleegzoon kleurt zelf de open ruimte in
met eigen gekozen, meestal Engelse quotes van lievelingsrapper Eminem.
Vervecken schrijft de verhalen met een fosforiserende pen, geïnspireerd, gevat, naast diep ernstig zo
lichtschenkend, met warm respect voor de vraag: “Wat met een jongen waarbij iets gebeurd is in zijn leven?”
Haar stijl is direct en waarachtig en met ruime plaats voor vragen die tot zelfreflectie voeren.
Open vragen van hoop, liefde en warmte voor het kind liggen geduldig te wachten en krijgen hun plaats in het
licht. Dit licht in de taal en in de gedachten geeft de lezer de nodige moed om ook zelf lerend aan de slag te
gaan in het eigen nog verborgen zielenleven via zelfopvoeding, met consequent zijn, met bewust
(pleeg)ouderschap. De vragen belangen ons allen aan.
Kortom, verhalen waarmee je niet stoppen kan met lezen.
Het tweede deel: denkkaders
Wat bij de verhalen ging over samen geschiedenis schrijven, samen iets opbouwen, samen eerlijk zijn, samen
ravotten en spelen, samen vertrouwen uitbouwen, samen elkaar leren begrijpen, samen moedig iets uitpraten,
samen verleden verwerken, samen spreken over een andere wereld die er ook is, samen verlatingsangst leren
beheersen, samen begrip en geduld oefenen, samen aankomen, samen leren respecteren, samen vreugde
ontwikkelen over erbijhoren, samen winnen, samen de sleutel vinden tot verbinding en dat iedere dag opnieuw,
daarvan vinden we nu de overkoepelende inspiratiegedachten terug in de vijf denkkaders.
Gevoelens zoals twijfelen, vergeten, falen, verliezen, afgescheiden zijn, pijn hebben, onzekerheid, onveiligheid
ervaren, troost nodig hebben, aangemoedigd willen worden, loyaliteit en vergeving krijgen, onderbroken
verbinding ervaren, begrenzing nodig hebben, … ze dienen om met bewustzijn te worden gehanteerd en zo het
welbevinden van het kind te herstellen.
Vijf boeiende pedagogische denkkaderhoofdstukken, bedoeld als inspiratie uit de scholing tot orthopedagoog
van beide pleegouders maken dit boek tot een salutogenetische sleutel.
Hierbij treft me vooral het vierde denkkader “Hechten” waarbij een nieuwe en frisse, originele interpretatie van
de verschillende hechtingsstijlen op eigen wijze wordt herschreven en hoe je met sensitief-responsief
ouderschap het welbevinden van je kind kan sterken.
In het hoofdstuk “Het belang van een vitaal sociaal netwerk” lezen we hoe een ondersteunende, nieuw-sociale
samenlevingsvorm voor kinderen en jongeren opvang en veerkracht kan bieden; met de auteur haar woorden
‘vangnet én trampoline” tegelijkertijd kan zijn.
De twee delen maken het boek tot een vloeiend, origineel en tevens helder gestructureerd studieboek. Hechting,
levensvertrouwen, goede verbindende communicatievaardigheid mogen de vruchten worden van een kiem-,
groei- en de bloeikracht van een helende pedagogie in liefde en respectvolle zorg voor elkaar.
Een frisse, jonge bibliografielijst sluit het boek af.
Ik voel lust om het boek te herlezen – het verandert mezelf – verruimt mijn kijk op wat ik helen kan – en spreekt
mijn creativiteit en zelfmoed aan. Ik leg het boek naast mijn bed, zodat ook ik als lezer morgenochtend met
goede pedagogische, helende ingevingen ontwaken mag.
Dank aan de auteur voor dit openhartige, ruimdenkende, eerlijke, nederige en ontroerende boek, dat
tegelijkertijd een levensact is van twee liefhebbende ouders die hun puberpleegzoon liefhebben en de
mogelijkheid openhouden dat een jongere ook zijn ouders opvoedt.
“Het kan, als we elkaar écht graag zien’!”
“Het kan, als we duidelijk houvast geven door grenzen te geven en duidelijk en klaar blijven communiceren met
elkaar.”
Hoe het menselijke hart schrijft, en ons al schrijvend de weg naar het bewuste leven vóórploegt; hoe het
kloppende hart tot zelfreflectie in staat is en hiermee het meest professionele orgaan kan worden, dat wordt
ons in dit boek helder gemaakt en dit met zalvende humor en relativiteitszin. Haar knipogen steken het licht
aan in onze ogen!
Met dank aan Liesbeth Vervecken voor dit frisse, wekkende werkboek dat leest alsof je met de auteur zelf aan
tafel zit en een boeiend, energieschenkend tafelgesprek mag genieten rond pleegzorg-pedagogie. Het boek zal
zijn weg snel vinden naar leraren, opvoeders, verzorgers, ouders, grootouders, artsen en therapeuten en
jongeren. Moge het ook zijn weg vinden in de vele wachtzalen en bibliotheken waar wachtenden lezend
verwijlen.
Annelies Sysmans voor vzw Saluto-Genese,

Een kinderboek over de geheime relatie tussen mens en natuur
De bijen en de mensen.
Janneke
Rosenbrand,
tekst
en
tekeningen Naar
een
oorspronkelijk
verhaal van Bert Voorhoeve
Uitgeverij Aan de tijd Prijs € 17,50

Wat het eerste opvalt aan dit boek zijn de sterke, sprekende kleuren van de illustraties die zacht uitvloeien
achter de tekst op de tegenoverliggende bladzijde. ‘Ver van hier, lang geleden, was er een tuin waar bomen en
bloemen bloeiden...’ zo begint het verhaal. Je waant je in het paradijs en de sfeer is die van een prille
lentemorgen als de lucht nog koel is maar de opkomende zon de bloesemende bomen in een zacht licht zet. In
de tuin zijn bijen en het Hoogste Licht straalt boven alles uit.
Dan komen er mensen en dieren in de tuin. De bomen dragen fruit en de bijen zorgen voor honing waar de
mensen zich ook mee kunnen voeden. De illustratie geeft in warme kleuren het stralend zonlicht weer waarmee
alles in het paradijs doorlicht wordt. Maar het blijft niet zo, de mensen moeten de tuin verlatenen. Een engel
met een vlammend zwaard houdt de wacht; de kleuren zijn donker en koel. De achtergebleven bijen missen de
mensen en krijgen van het Hoogste Licht toestemming om ook naar de aarde te gaan.
Wat volgt is de aanvankelijke samenleving van bijen en mensen waaruit heel speciale gewoonten ontstaan,
zoals het zingen voor de bijen als dank voor alles wat zij voor ons doen. Maar door de voortschrijdende
ontwikkeling en veranderende interesses komen de mensen steeds verder van de natuur af te staan; zij
begrijpen de taal van de bijen niet meer en vergeten voor hen te zingen en hen te bedanken – met alle gevolgen
van dien.
In een droom wordt Jessica, het dochtertje van een imker, door een zwerm bijen uitgenodigd om mee te gaan
naar een oude schuur waar zij hoort hoe een klein mannetje een lied voor de bijen zingt. De volgende ochtend
gaat zij met haar vader naar de schuur en vindt daar een kistje dat gevuld is met bloemzaden. Ook schiet haar
de melodie te binnen die zij ’s nachts had gehoord, een lied dat de bijen heel zachtjes zoemend beantwoorden.
De zaden worden gezaaid en na het uitkomen van de bloemen begint de tuin steeds meer te lijken op die ene
tuin van lang geleden. In dit verhaal, dat in vogelvlucht en in korte zinnen voor jonge kinderen de gang van de
mensheid – van het verblijf in het paradijs tot nu – beschrijft, wordt over het belang van oog te hebben voor de
noden van de natuur verteld. Maar niet alleen de natuur, ook de natuurwezens en het Hoogste Licht, zoals de
godheid hier genoemd wordt, moeten weer een plaatsje in ons ‘blikveld’ krijgen. Uit het nawoord voor
volwassenen: ‘Het lied uit Jessica’s droom kan ons wakker maken voor de geheime relatie tussen mensen en
natuur.’ Het bijenlied van Bert Voorhoeve is door Janneke Rosenbrand, die zich kort voor haar overlijden
intensief met dit verhaal bezighield, op muziek gezet en is te beluisteren via
https://www.uitgeverijaandetijd.nl/boeken/de-bijen-en-de-mensen
Dit boek is een aanrader voor ouders en grootouders om kinderen cadeau te doen en voor te lezen.
Jolanda Gevers (gemeente Zeist)

https://www.uitgeverijaandetijd.nl/boeken/boekenhoe-de-kleine-engel-op-aarde-kwam/

https://www.waldorfshop.eu/nl/themawerelden/nieuws/das-schaf-des-kleinen-hirten_10002265
https://www.waldorfshop.eu/nl/boeken-tijdschriften/prentenboeken/als-ik-s-nachts-ga-slapen_10006417
De gedichten, verhalen en legenden laten kinderen
tussen de vijf en tien jaar de reis door het
winterseizoen op verschillende manieren beleven,
te beginnen met de eerste sneeuwvlokken, de
voorbereiding op de advents- en kerstperiode en
eindigend met Nieuwjaarsdag en Driekoningen. Of
het nu gaat om een poëtische inleiding op het
vallen van de eerste sneeuwvlokken, de innerlijke
gevoelens van Maria, de betoverende kleine
verhalen over veelsoortige, sfeervolle momenten
rond Kerstmis, er wordt altijd geprobeerd om de
verbeelding van het kind fijngevoelig te maken voor
het mysterieuze wonder van het Kerstgebeuren, het
wonder van de geboorte in de diepste zin van het
woord. Het eerste deel is vooral gericht op vijf tot
zevenjarigen, het tweede deel op kinderen tot tien
jaar.

https://www.waldorfshop.eu/nl/themawerelden/kersttijd/adventskristallen/mit-kindern-in-dieweihnachtszeit_200044

“Babymassage”

- Ratgeber Kinder
Christina Voorman/ Dr. med. Govin Dandekar
uitg. GU 12,99 €
https://www.gu.de/produkte/partnerschaftfamilie/baby-undbabyernaehrung/babymassage-voormann2015

https://www.amazon.de/Hebammen-Gesundheitswissen-Schwangerschaft-Geburt-Zeitdanach/dp/383381408X

Meine Schwangerschaft
Gids voor zwangerschap, geboorte en kraambed.
Deze grote, beeldrijke zwangerschapsgids begeleidt
aanstaande moeders en vaders op een van de
spannendste paden: In 280 dagen groeit er een
baby in de baarmoeder. Het levendige naslagwerk
biedt oriëntatie op elke dag van de zwangerschap –

met informatieve en fascinerende foto's, gedegen
kennis en praktische tips van de verloskundige en
de medische praktijk. Indrukwekkende foto's uit de
baarmoeder laten zien hoe de baby zich ontwikkelt.
Moderne computergraphics tonen onder andere de
veranderingen in het lichaam van de vrouw, tonen
de verschillende preventieve onderzoeken en
interessante feiten over het geboorteproces.
Mogelijke klachten, tips voor het welzijn en alles
wat belangrijk is voor de kraambedperiode worden
ook duidelijk en bondig uitgelegd. - Een
gefundeerde en ontroerende gids voor aanstaande
ouders.
Dag na dag door de zwangerschap, berekend vanaf
de 1e week - het spreekt voor zich dat deze ingreep
altijd een fictieve component heeft. Geen enkele
lezer zal de exacte dag opzoeken en dan precies de
informatie vinden die ze zocht. Toch zijn de auteurs
erin geslaagd om een zeer informatief en goed
georganiseerd volume over de zwangerschap
samen te stellen. De inhoudsopgave is per week
georganiseerd, met het hoofdstuk "Hoe je lichaam
verandert" op de eerste dag van elke week, en dan
heeft elke week een specifiek thema en bevat ook
een dubbele pagina focus op een onderwerp.
Bovenal informeren, adviseren en stimuleren de
auteurs de lezers om hun eigen keuzes te maken.
Met relatief weinig soft focus worden ook de
donkere kanten van de zwangerschap en de
geboorte aangesproken, zodat het volume ook de
vrouwen in dit opzicht kan voorbereiden en hen zo
kan helpen om zelfbepaalde beslissingen te
nemen. Een rijk geïllustreerde, mooi vormgegeven
titel met veel praktische tips en een goed
voorbereide index: een aanrader.

https://www.michaelsbund.de/produkt1/meine_schwangerschaft/3418984

Het Weleda-babyboek
Zelfvertrouwen, overgave, liefde. Waarom
ouders slechts het allernoodzakelijkste
nodig hebben.
Ons leven begint in een omhulling, de uterus, de
baarmoeder van de moeder, waar we veilig kunnen
opgroeien. Zelfs na de geboorte hebben
pasgeborenen een omgeving nodig die hen omhult.
Dichtheid, aanraking en terugkerende rituelen h
Dit boek is bedoeld om ouders te ondersteunen en
aan te moedigen hun eigen buikgevoelens te
vertrouwen. Het laat zien dat baby's maar een paar
dingen nodig hebben om zich goed te kunnen
ontwikkelen. Liefde en geduld, tijd en vertrouwen:
alle dingen die ouders al met zich meebrengen.
Geschreven door vooraanstaande verloskundigen
elpen de kleintjes om goed in de wereld te komen.
en deskundigen en liefdevol vormgegeven met
betoverende foto's.
https://www.amazon.de/Das-Weleda-BabybuchSelbstvertrauenIntuition/dp/3818611602#reader_3818611602

Aromatherapie für Kinder
Sabrina Herber, Eliane Zimmermann

Snelle en zachte hulp bij kinderziekten en
kwaaltjes: buikpijn, kolieken, tandpijntjes,
groeipijnen, verkoudheid, angst,
concentratiezwakte, … eenvoudig en zonder
nevenwerkingen.
100 recepten van 0 tot 16 jaar

praktisch thuis uit te voeren.

Gouden Liedjes & Versjes voor de
Goudskinderen’ Annelies en Miek
Sijsmans
Een heerlijk boekje met liedjes en versjes
en hun afgebeelde, bijhorende gebaren;
troostliedjes, aanrakingsspelletjes,
slaapliedjes, bewegingsliedjes, stapliedjes,
schommelliedjes, versjes en spreukjes en
liedjes bij het eten, bij de seizoenen, bij de
feesten.
+ C.D. nu aan 28 € samen (ipv 32 €)
(mezzo-sopraan guinevere Schneider)

te bestellen bij salutogenese@skynet.be

te bestellen bij salutogenese@skynet.be

Corona und die Überwindung der
Getrenntheit www.glomer.com
De Corona-crisis drukt op een extreme manier
een constitutionele toestand uit van ons
moderne bewustzijn, een toestand die we als
afgescheidenheid ervaren. Naast de kritische
analyses van het begrip van de evolutionaire
betekenis van de virussen en de ideologischpolitieke aspecten van de veelgevraagde
vaccins tegen COVID-19, gaat dit deel vooral
over de stappen die we samen kunnen zetten
in de zin van de antroposofie op de weg naar
het overwinnen van de gescheidenheid.

Willkommen, Baby!
https://naturkindershop.com/collections/bucher/products/willkomme
n-baby?mc_cid=c04e7298ee&mc_eid=ae6713ec6c
ISBN 978-3-7725-2856-9
Verlag Freies Geistesleben
Hier ontmoeten design en creativiteit mooie en
natuurlijke materialen. - Een boek voor alle
aanstaande ouders die op zoek zijn naar iets
bijzonders en die een schat aan mooie en
liefdevolle ideeën voor de doe-het-zelfwereld rond
de baby zullen vinden.
"Heb Sorg" - dat is wat een lezer Caroline Hosmann
schreef over de geboorte...
van haar vierde kind. "Wees voorzichtig" - is een
manier van leven geworden voor de
Auteur, ontwerper en natuurdocent.

Titel: 'Dikkie, Dikkie, Duim.'
Auteur: Hennie de Gans-Wiggermans
Uitgave: DGNP, educatieve uitgaven
Prijs: € 20,Bestellen via www.henniedegans.nl
Nieuw verschenen:

Dikkie, dikkie, duim!
van Hennie de Gans-Wiggermans

Een boek over het belang en het doen van handgebaar- en vingerspelletjes! Belangrijk voor de hersen-, taal-,
reken-, zintuig-, motorische, muzikale en sociale ontwikkeling! Hoe je ze kunt doen en waar je op let bij het
doen. Met acht speciale handgebarenspelen van prof. dr. Wilma Ellersiek
Vinger- en gebarenspelletjes kunnen we nooit genoeg hebben. Spelletjes met beweging geven kinderen en
onszelf veel plezier. De aandacht die we hebben bij het doen ervan merken kinderen meteen en schenkt hen
vertrouwen. Dit vertrouwen sterkt hun zelfvertrouwen en dat hebben ze hard nodig in een wereld met zoveel
wisselende en soms heftige gebeurtenissen. Kleine kinderen zijn nog met hun fysieke ontwikkeling bezig en
moeten daar de tijd en aandacht voor krijgen. Ze leggen in de eerste zeven jaar een basis voor het verdere leren
en leven. Vooral het zingen, opzeggen en doen voor en met de kinderen is belangrijk. En wat is er leuker dan het
zelf doen en merken hoe enthousiast kinderen er van worden.
Maar het is niet alleen leuk, er wordt door het spelen van deze spelletjes heel veel geleerd.
Hand- en vingerspelletjes stimuleren de hersen-, de motorische- en de taalontwikkeling. En dan hebben we de
sociale fantasie nog niet genoemd. Vingerspelletjes en handgebaren zijn de tegenhanger van de grote
bewegingen die kinderen door het vrije spel ontwikkelen. De fijne motoriek wordt mede door deze spelletjes tot
in de vingertoppen geoefend. De spelletjes kunnen gedaan worden in symmetrie en asymmetrie. Hierdoor
ontstaat het fijne beweeglijke denken. Alles wat in de vingertoppen gebeurt, spiegelt zich namelijk ook in het
denken.
Door gebaren te ondersteunen met liedjes en versjes, gaat het kind zich vanuit de belevingswereld verbinden
met de klanken, tekst en de bewegingen. Bij het nabootsen van vingerspelletjes beweegt het denken van buiten
naar binnen en geeft een innerlijk tevredenheid. Door het woordgebruik in de tekst wordt het spreken
ontwikkeld en komt de taalontwikkeling op gang.
Niet alleen in de vrijeschool maar ook steeds meer bij reguliere scholen klinkt de roep om beweging in
samenhang met liedjes en versjes. Ook uit wetenschappelijk onderzoek is naar voren gekomen dat dit voor de
taalontwikkeling van wezenlijk belang is.
In deze uitgave vindt u 85 spelletjes, waaronder een aantal bijzondere spelen van Prof. Dr. Wilma Ellersiek en veel
achtergronden over waarom en hoe ze gedaan kunnen worden.

Stimuleren van zelfstandige activiteit:
Kinderarts Michaela Glöckler is toegewijd
24 november 2020 | Sebastian Jüngel
Kinderen en jongeren brengen een groot deel van
hun leven door in onderwijsinstellingen. Omdat
hun ruimtelijk, conceptueel en sociaal ontwerp
invloed heeft op de gezondheid - tot in het
volwassen leven - zet kinderarts Michaela Glöckler
zich in voor een gezond ontwerp. De zwakte van de
mens is zijn kracht. Hij reageert gevoelig op
indrukken uit zijn omgeving. Hij wordt er dus aan
blootgesteld, maar door zijn 'be-indrukbaarheid' is
hij in staat om de meest uiteenlopende vermogens
te ontwikkelen - in tegenstelling tot dieren,
waarvan de vermogens zeer gespecialiseerd zijn in
relatie tot hun functies.

Voor Michaela Glöckler, kinderarts, langdurig
schoolarts en wereldwijd actieve consulent, is de
toename van fysieke en psychische stoornissen bij
kinderen en jongeren een groeiende zorg. De
gezondheidsondersteunende
inrichting
van
leeroorden is voor haar ook belangrijk "omdat de
gezonde rijping van de mens de beste voorwaarde
is voor een creatief leven op oudere leeftijd". Op
basis van haar vrijeschoolse onderwijservaring en
als antroposofische kinderarts schrijft Michaela
Glöckler gezondheid toe aan verschillende factoren.
Dit begint met de architectuur van de onderwijsen opvoedingsinstellingen, gaat verder met de
inhoud van de curricula en de methodische en
didactische uitvoering ervan in de klas, en eindigt
met de administratieve structuren en de
schoolkeuken. In alles komt de houding ten
opzichte van het kind tot uiting: Wordt de
ontwikkeling bevorderd in plaats van de prestaties?
"Het gaat erom een omgeving te creëren die
zelfactiviteit en zelfredzaamheid stimuleert, in
plaats van richtlijnen op te stellen, om zich te
concentreren op ervaringen uit de echte wereld
voordat de digitale training plaatsvindt, en om
tegemoet te komen aan alle behoeften van
kinderen en jongeren, waaronder wetenschap,
kunst en spiritualiteit", vat Michaela Glöckler nog
meer aspecten van een gezonde onderwijsinstelling

samen.
https://www.waldorfbuch.de/buch/kitakindergarten-und-schule-als-orte-gesunderentwicklung-9783939374862/?page_id=0
Michaela Glöckler: Kita, Kindergarten und
Schule als Orte gesunder Entwicklung, 252
Seiten, Pädagogische Forschungsstelle beim
Bund der Freien Waldorfschulen, 18 Euro

Corona und das Rätsel der Immunität
www.glomer.com
Bemoedigende gedachten, wetenschappelijke
inzichten en sociale ideeën voor het overwinnen
van de Corona-crisis door Michaela Glöckler (red.),
Thomas Hardtmuth, Christoph Hueck, Andreas
Neider (red.), Hartmut Ramm, Bernd Ruf. Moed
stimulerende ideeën en vertrouwen komen voort
uit een nieuw begrip van wat mensen gezond
maakt en gezond houdt, over hoe deze huidige
ernstigste crisis van de mensheid kan worden
overwonnen. Het hangt af van ons mensen en van
de moed van ons hart, hoe onze toekomst vorm zal
krijgen! Alleen in een gezonde wereld, kan de mens
gezond zijn.

Kinderziekten, oorzaak & behandeling.
Michaëla Glöckler, Wolfgang Goebel, Karin
Michaël.
Dit boek geeft je concrete ondersteuning bij kleine
en grotere ongevallen in en om het huis. Helpt je
bij het herkennen en behandelen van een groot
aantal kinderziekten, zoals waterpokken en
oorontsteking. Bevat aanwijzingen voor het
verlichten van diverse symptomen zoals pijn en
koorts en geeft advies hoe om te gaan met
chronische ziekten en ziekenhuisopnames.
Dit boek vult actuele medische informatie aan met
een antroprosofische benadering van kinderziekten
waarbij er aandacht is voor zowel het lichamelijk
als geestelijk welzijn van het kind.

https://www.christofoor.nl/boek/9789060388
624/kinderziekten

Die Würde des kleinen Kindes 1
Michaela Glöckler |Claudia Grah-Wittich (Hg.)
Die Beiträge in diesem Buch beschäftigen sich
mit dem Prozess der Menschwerdung in den
ersten drei Lebensjahren. Sie beleuchten
Fragen rund um das Gehen-, Sprechen- und
Denkenlernen des kleinen Kindes – einerseits
unter den Gesichtspunkten der
anthroposophischen Menschenkunde,
andererseits aus den Forschungen Emmi
Piklers heraus.
https://www.goetheanumverlag.ch/einzelansicht/artikel/die-wuerdedes-kleinen-kindes/

Die Würde des kleinen Kindes 2
Michaela Glöckler |Claudia Grah-Wittich (Hg.)
Die Beiträge zum zweiten Band über die
Pflege und Erziehung in den ersten drei
Lebensjahren tragen zu einem vertieften
menschenkundlichen Verständnis der
frühkindlichen Altersstufen bei. Im
Vordergrund steht insbesondere die
Entwicklung der Lebenskräfte und des
physischen Leibes des Kindes vor dem
Hintergrund der diese beiden Schichten des
Menschen gestaltenden größeren
Entwicklungszusammenhänge, die sich in
jeder noch so kleinen Entwicklung abbilden.
https://www.goetheanumverlag.ch/nc/einzelansicht/artikel/diewuerde-des-kleinen-kindes-1/shop/5987/

Entwicklung erkennen, begleiten, fördern
Kleiner medizinisch-pädagogischer Ratgeber
für das Kindes- und Jugendalter
Erdmut Schädel
Entwicklungsgerecht denken lernen, selber
beobachten und herausfinden, was das Kind
gerade braucht – das ist die große Herausforderung beziehungsweise die Kunst, auf die es
ankommt. Gerade dieses anzuregen, die
Entwicklung solcher Vertrauen begründenden,
tragenden Gedanken zu vermitteln, ist das
Anliegen von Erdmut Schädels «kleinem Ratgeber».
https://goetheanumverlag.ch/produkt/entwicklung-erkennenbegleiten-foerdern/

Voor wie is het boek?
Het boek biedt alle lezers, ouders en aanstaande
ouders een dieper inzicht in het vaderschap en
geeft een positief beeld van de vader, zijn rol en
zijn emotionele wereld. Wetenschappers krijgen
ook feiten en inzichten die niet eerder op deze
manier zijn gecommuniceerd - geschreven op een
professioneel verantwoorde en begrijpelijke
manier. Anna Machin is er met het boek "Papa
werden" in geslaagd om vakkennis om te zetten in
opvoedingskennis.

Anna Machin
Papa werden
Die Entstehung des modernen Vaters
Verlag Antje Kunstmann
ISBN: 978-3956143601
270 Seiten
25,- Euro
Gezinnen hebben vaders nodig. Vaders spelen een
belangrijke rol in het leven van het kind en in de
ondersteuning van de moeders vanaf het begin.
Daarbij geven vaders hun nakomelingen andere
dingen dan moeders, maar net zo belangrijk.
Hoofdstuk negen en tien van het boek beschrijven
de rol van de vader in het gezin in detail als
veelzijdig en flexibel - met een essentiële kern: "dat
[...] alle vaders er in de eerste plaats op uit zijn om
eventuele risico's die de overlevingskansen van hun
kind zouden kunnen beïnvloeden, met succes af te
wenden",
Vader en kind - een levenslange band
Moeders krijgen tijdens de bevalling een cocktail
van hormonen om hen te helpen zich te binden.
Vaders missen deze hormonen. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat het proces van vaderlijke
gehechtheid ten opzichte van de moeder wordt
vertraagd. Vaders zijn vooral belangrijk voor het
bindingsproces in het tweede jaar van het leven
van hun kind. In deze ontwikkelingsfase kan hij zijn
kind begeleiden in zijn drang om te spelen en te
leren. Zijn speelvreugde en zijn aanbod om te
spelen stellen hem in staat om het kind steeds
meer door hem te laten verzorgen. Op deze manier
versterkt hij zijn band met het kind, die een leven
lang duurt. Anna Machin beschrijft in detail:
"Waarom wild spel en ravotten als interactie zo
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van deze
band", p. 13. In de volgende hoofdstukken van het
boek gaat ze in op andere belangrijke onderwerpen
zoals de relatie met de moeder en de toekomst van
het vaderschap.

Hoe kunnen we in deze “leugentijd”
het kind voedsel geven voor een
gezonde ontwikkeling van het
‘waarheidszintuig’?
Het geweten Rudolf Steiner
Is geweten een kwestie van opvoeding, kan
het worden aangeleerd? Stamt het geweten
vanuit diepe lagen van het lichaam? Wat is de
werkelijke betekenis van het geweten voor de
mens? Waar komt het woord 'geweten'
vandaan?Rudolf Steiner schetst wat dit
raadselachtige geweten eigenlijk is. Onder
meer typeert hij het geweten als het
'kostbaarste' dat we in ons innerlijk hebben.
https://www.zaailing.nl/rudolf-steiner-hetgeweten.html

‘De mentaliteit van de moderne mens is vaak niet van waarheidsliefde doortrokken,’ aldus Rudolf Steiner.
Aan de hand van voorbeeldgevallen – schilderijenvervalsers, de dagelijkse krant enz. – schetst hij hoe wij
tegenwoordig met de waarheid omgaan. En welk effect dat op ons heeft.
‘Regeert de leugen’ in de media? Wat is de rol van dogma’s? Wat zou dat voor de menselijke ziel kunnen
betekenen?
Meesterlijk is Steiners aandacht voor de rol van stijl in de taal.
Een boekje voor echte waarheidszoekers.
Wat is het geweten? Het resultaat van ervaringen door de verschillende aardelevens. Uiteindelijk is alle weten,
van het hoogste tot het laagste, het resultaat van ervaringen; het is op de weg van ondervindingen en
ervaringen ontstaan. Bron: Rudolf Steiner – GA 95 – Vor dem Tore der Theosophie – Stuttgart 29 augustus 1906
(bladzijde 74) …van harmonie en evenwicht en gezondheid
Het geweten geeft aan of we terugschrikken zullen of dat we gelukkig zullen zijn (Duits: beseligt sein werden),
als we in het devachan onze handelingen zullen kunnen aanzien. Het geweten is dus een soort profetisch
voorgevoel van hoe we onze daden na de dood zullen ervaren.
Bron: Rudolf Steiner – GA 143 – Erfahrungen des Übersinnlichen/Die drei Wege der Seele zu Christus – Breslau,
3 februari 1912 (bladzijde 69)
Het volksbewustzijn zegt: Wanneer het geweten spreekt, spreekt God in de ziel. […] Zo zien we dan vanzelf
dat het menselijk gemoed gelijk heeft, wanneer het over het geweten spreekt als de ‘God in de mens’. […]
Het geweten is dan ook iets, wat wij zien als een heilig, individueel goed, dat wij ons niet hoeven laten
aanpraten door de uiterlijke wereld, iets wat ons leven richting en doel kan geven. Daarom is het geweten
voor de mens iets wat hij moet beschouwen als iets heel heiligs, waarvan hij weet dat het hem wijst op iets
heel verhevens in zijn innerlijk, dat echter onaantastbaar is. Waar zijn geweten spreekt kan niemand anders
tegen hem spreken. Zo is het geweten enerzijds een waarborg voor de samenhang met de goddelijke
oerkrachten in de wereld en anderzijds de waarborg dat wij binnenin onszelf iets hebben, wat is als een
druppel die uit de godheid gestroomd is. En de mens kan weten: Wanneer het geweten binnenin hem
spreekt, spreekt daar een God!
Bron: Rudolf Steiner – Metamorfosen van het zieleleven – Het geweten van de mens – Berlijn, 5 mei 1910 –
Uitgeverij Vrij Geestesleven – Tweede druk 1985 (bladzijde 178-179)
We hebben de geestelijke wereld verlaten door de poort van de zintuigen. Maar we hebben niet alles verloren
wat zich in onze ziel ontwikkeld heeft aan gevoel van verbondenheid met de wezens van de hogere
hiërarchieën. We dragen een onderbewuste rest mee. Naast vele andere dingen is deze onderbewuste rest ook
de grondslag van het geweten. Het geweten is zeer zeker een erfdeel van de geestelijke wereld.
Bron: Rudolf Steiner – GA 170 – Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen
Geschichte – Dornach, 27 augustus 1916 (bladzijde 217)
Er is onlangs in de kranten een bericht geweest over iets dat ook de natuurwetenschap al onderzocht heeft, de
vraag waarom misdadigers zo’n goede slaap hebben, terwijl morele mensen met een goed geweten juist vaak
slecht slapen. […] De mens die een sterk geweten ontwikkelt, die dus een diepvoelend (Duits: innig) mens is,
een moreel bewust mens, bij die gaat in de ziel het morele voelen zo diep, dat hij het in de slaap meeneemt, en
dan slaapt hij slecht omdat hij gelooft veel verkeerds te hebben gedaan.

Wie echter een slecht mens is, die geen sterk ontwikkeld moreel geweten heeft, die neemt niets aan
gewetenswroeging in de slaap mee. En dan heeft hij een open geestelijk oor voor de influisteringen van
Ahriman, die hem het kwaad juist als goed voorstelt. Daarom is een misdadiger zo tevreden in zijn slaap.
Bron: Rudolf Steiner – GA 218 – Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus:
Teil IV: Erlebnisse der Menschenseele im Schlafe und nach dem Tode in der geistigen Welt – Londen, 12
november 1922 (bladzijde 133)
De mens wordt innerlijk gewoonweg verlamd in moreel opzicht, als hem te vroeg morele geboden: ‘Jij moet, jij
moet niet! – Jij mag dat doen, dat mag je niet doen!’ – morele begrippen op abstracte wijze worden
onderwezen. Het kind moet ervaren aan de leidende leraar en opvoeder wat goed en verkeerd is. Daartoe moet
echter het verbindende deel er zijn doordat de leraar zo op het kind werkt (Duits: Dazu muß aber das
verbindende Glied da sein dadurch, daß der Lehrer auf das Kind so wirken muß), dat het kind het goed bevalt,
dat het welbehagen in het goede heeft, dat het afschuw van het slechte heeft.
We moeten voor het morele allereerst zo te werk gaan dat we niet het morele gebieden en het immorele
verbieden – neemt u dat, zeer geachte aanwezigen, goed op, het komt op deze nuance zeer veel aan -, maar
dat we bij de kinderen tussen de tandenwisseling en puberteit in de gevoelens, niet in de wilsimpulsen, het
beleven van goed en kwaad ontwikkelen. Het goede moet ons innerlijk bevallen. We moeten liefde, sympathie
voor het goede ontwikkelen, voordat we het als verplichtend voor het willen ontwikkelen. Wat moreel voor de wil
moet zijn, dat moet eerst groeien uit wat moreel voor het gevoel welgevallen of verafschuwing was.
Bron: Rudolf Steiner – GA 304a – Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik – Den Haag, 19
november 1923 (bladzijde 139-140)
Zeer belangrijk is het, dat de mens juist in deze tijd door edele, grootmoedige en hartelijke mensen met
goede gedachten is omgeven. Deze vormen de in het innerlijk werkende wezensdelen. Het voorbeeld dus, ook
in gevoelens en gedachten, is het belangrijkste opvoedingsmiddel. Niet wat men zegt, maar hoe men is,
werkt in de eerste zeven jaren op het kind in. Wegens de ongemene subtiliteit van deze wezensdelen moet de
omgeving van het kind zich van alle onreine, immorele gedachten en gevoelens onthouden.
Bron: Rudolf Steiner – GA 95 – Vor dem Tore der Theosophie – Stuttgart 27 augustus 1906 (bladzijde 55-56)
Het is niet overdreven om te zeggen: degene die in de omgeving van het kind, voor zover dit vóór het zevende
jaar is, vanuit zijn innerlijk heel erg zijn best doet een goed mens te zijn, een mens die goed in het leven staat,
die gewetensvol zich voorneemt om zelf in zijn gedachte-, zijn gevoelsleven tegenover het kind niets verkeerds
te doen, ook niet onuitgesproken, heeft door het imponderabele van het leven op de sterkste manier invloed op
het kind. Wat dit betreft is er nog veel waarnaar gekeken moet worden, wat – als ik het zo mag zeggen – nog
tussen de regels van het leven staat. Toen we ons langzamerhand in een meer materialistisch leven, vooral wat
betreft de fijnzinnigere dingen in het leven, ingekapseld hebben, raakten we er meer aan gewend dergelijke
dingen onbelangrijk te vinden. Pas wanneer ze weer naar waarde geschat worden, zal er in de pedagogie een
bepaalde impuls komen die deze pedagogie dan ook nodig heeft, vooral in een tijdperk dat zich sociaal, een
sociaal denkend tijdperk wil noemen. Je kan bepaalde levenservaringen niet op de juiste manier inschatten,
wanneer je niet die dingen in het oog vat die aan geest en ziel van de mens ten grondslag liggen.
Bron: Rudolf Steiner – GA 297 – Idee und Praxis der Waldorfschule – Bazel, 27 november 1919 (bladzijde 163164)

Het goede voorbeeld.
12 positieve kwaliteiten die elke ouder aan zijn
kind wil meegeven. Duitse titel:
Herzensbildung Christiane Kutik
Hoe geef je je kinderen een goede leidraad
mee voor het leven? De wereld is zo divers,
iedereen vindt wat anders en er worden veel
vraagtekens gezet achter normen en waarden.
Hoe geef je je kind een oriëntering mee in de
veelheid van indrukken en richtingen? De
auteur behandelt dit vraagstuk uitgebreid. Ze
wil kinderen zelfvertrouwen meegeven en bij
hen het vermogen aanleggen om verbindingen
aan te gaan met medemensen en met het zo
diverse leven. Een kind kijkt daarbij naar hoe
grote mensen dat doen. Een volwassene geeft
ze een voorbeeld van hoe het leven geleefd
kan worden. Christiane Kutik bespreekt een
veelheid van praktische ideeën over hoe je in
het dagelijkse leven authentiek levenswaarden
laat zien door ze gewoon te doen en soms te
bespreken

Eine gute Eingewöhnung als
Voraussetzung für gesunde Kinder in
der Krippe
Dokumentation des Fachtags im April 2018 in
der Einrichtung „der hof“ Niederursel
Deze documentatie van het congres van april
2018 “gewoontevorming in samenhang met
gezondheid in het kinderonthaal informeert
en ondersteunt de werkende pedagogen
alsook de ouders van de kleine kinderen.
https://shop.waldorfkindergarten.de/artikel/?t
x_idxshopwaldorfkiga_shop%5Barticle%5D=5
6&tx_idxshopwaldorfkiga_shop%5Baction%5
D=show&tx_idxshopwaldorfkiga_shop%5Bcon
troller%5D=Featured&cHash=9050d4ff5f2f8f
9bbacd7e733683c7d7

Kindheit - aufs Spiel gesetzt
Pohl, Gabriele Springer Spektrum Verlag 2014
De grote waarde van het spel voor een
gezonde ontwikkeling van het kind.

In een stal in Bethlehem.
Om dit boek te bestellen, klik hier
Op een dag verschijnt de engel Gabriël aan
Maria om haar te vertellen dat zij een kindje
zal krijgen dat Jezus zal heten. Hij is de zoon
van God en zal alle mensen op aarde liefde
geven.
Nog voordat het kindje geboren wordt, reizen
Jozef en Maria naar Bethlehem. Daar wordt in
een stal het Kerstkind geboren. De herders op
het veld en drie Wijzen uit het Oosten trekken
naar de stal om het kindje te aanbidden en
geschenken te geven.
Het welbekende kerstverhaal, naverteld en op
sfeervolle en kleurrijke wijze geïllustreerd door
Marjan van Zeyl.
www.uitgeverijchicorei.nl

Sprankel

De cirkel van het leven
www.uitgeverijchicorei.nl
Sprankel woont in de grote, gouden zee,
samen met een heleboel andere sprankeltjes.
Op een dag wil hij een tijdje op de aarde gaan
wonen.
Maar wat zal hij worden?
Een klaproos of een haai?
Een sneeuwvlok, een eekhoorntje of een nieuw
kindje?
Zijn vriendje Jona en hond Doedel gaan samen met
hem op zoek.
Jij bent ook een sprankeltje.
Alle sprankeltjes horen bij elkaar,
of ze nu een boom, een dier of een mens zijn.
Ieder sprankeltje telt mee!
Allemaal samen mogen we de aarde een beetje
mooier en fijner maken...
totdat we weer teruggaan naar de gouden zee.
Sprankel is een schitterend geboortecadeau,
maar past ook goed bij een afscheid van het leven
op aarde.

BLAADJE Marion Maas en Lilian van der Stap
www.uitgeverijchicorei.nl
Het is herfst en de wind speelt met de blaadjes, die
één voor één naar beneden dwarrelen. Als de wind
moe is van het spelen, vlijt hij zich neer op een van
de takken.
Dan hoort hij gesnik. Eén van de blaadjes is
verdrietig.
Als de wind vraagt wat hem scheelt, vertelt het
blaadje dat hij niet wil vallen, maar dolgraag meer
van de wereld wil zien. De wind heeft medelijden
met het blaadje en neemt hem mee op reis.
Een kleurrijk herfstprentenboek waaraan peuters en
kleuters veel plezier zullen beleven.

WIJSHEID IN RUSSISCHE SPROOKJES
EN VROUWE SOFIA
Alice Woutersen-van Weerden
Vrouwe Sofia...In Istanbul werd de grootste kerk aan
haar gewijd: de Aya Sofia (heilige wijsheid). In
Bulgarije werd zelfs de hele hoofdstad naar haar
genoemd: Sofia. Wat kan deze Vrouwe Sofia
betekenen voor de mens van de 21e eeuw? De
Russische sprookjes geven op deze vraag antwoord,
in een rijke beeldende taal. Die is echter niet
meteen voor iedereen duidelijk en daarom is dit
boek geschreven. Samen met de benodigde
achtergrondinformatie geeft het een helder inzicht
in de wijsheid die in Russische sprookjes is
verborgen.

TE VERWACHTEN IN SEPTEMBER 2021 IN
HET NEDERLANDS
Menschkunde verstehen
& Jan Deschepper

Albert Schmelzer

14 essays bij de voordrachten van Rudolf
Steiner “Algemeine menschenkunde”.
Binnenkort in het Nederlands! dank zij Rika
Heymans, Marnix Schaubroeck, Luc
Vandecasteele.
De publicatie van het Nederlandstalige boek
wordt verwacht in september 2021.
Artikel in ‘ANTROPOSOFIE VANDAAG –
JAARGANG 52 – nr 203
https://www.erziehungskunst.de/artikel/sach
buch/zwei-zugaenge-zur-menschenkunde/

Das Ende des Menschen? Wege durch
und aus dem Transhumanismus
Christiane Haid und Ariane Eichenberg

Met bijdragen van Marica Bodrožić, Ariane
Eichenbegr, Matthias Girke, Michaela Glöckler,
Christiane Haid, Stefan Hasler, Michael
Hauskeller, Edwin Hübner, Johannes Kühl,
Sibylle Lewitscharoff, Sebastian Lorenz, René
Madeleyn, Claus-Peter Röh

Transhumanisme betekent het overschrijden
van menselijke grenzen op alle niveaus door
middel van technologie - door middel van
genetische, neurotechnologische, prothetische
en farmacologische interventies moeten
ziekte, leeftijd, lijden en dood worden
overwonnen en uiteindelijk worden afgeschaft.
Het doel is om de aarde en de kosmos te
domineren door middel van een superintelligentie. De bijdragen in deze bundel
komen voort uit twee conferenties die in 2018
en 2019 aan het Goetheanum werden
gehouden. Ze bestrijken een breed scala aan
onderwerpen uit de filosofie, antroposofie,
onderwijs, geneeskunde, mediawetenschap,
natuurwetenschap en kunst, en laten zien hoe
het
transhumanistische
denken
in
toenemende mate richting geeft aan het
handelen op de afzonderlijke gebieden van het
leven. Het is duidelijk dat het niet gaat om het
afwijzen van technologie, maar om het zoeken
naar een creatieve benadering ervan.
De techniek moet met ons denken geestelijk
worden doordrongen, met onze ziel worden
aangeraakt en geroerd, en met de wil worden
vorm gegeven. Alleen dan is het bestaan van
een vrij mens mogelijk; een mens die zichzelf
in zijn relatie tot de kosmos en de aarde
bewust beleeft en vormgeeft (‘gestaltet’).

Doe-boeken!
‘Corona – eine Krise und ihre Bewältigung.
Verständnishilfen
und
medizinischtherapeutische
Anregungen
aus
der
Anthroposofie’, Ueli Hurter, ustius Wittich
Akanthos-Akademie
2020.
www.waldorfschule.de
in ‘Erziehungskunst frühe KINDHEIT 2020’
lezen we in het artikel “Was für Kinder in der
Krise wichtig ist” dr. Michaëla Glöckler:
“Beleven de kinderen angstvrije, soevereine
volwassenen, die hen overtuigend alle
belangrijke factoren van de salutogenese
voorleven? Salutogenese vraagt van ons juist
het tegendeel van wat we nu meestal
voorleven: angst en het geloof dat alleen een
vaccin ons zou kunnen redden! Gaat het niet
om de ontwikkeling van een natuurlijke
immuniteit of gaan we wachten op een
vaccin?
De
ontwikkeling
van
een
groepsimmuniteit tijdens een Lock-downperiode is nauwelijks mogelijk. Daarenboven
verzwakken we nog eens ons immuunsysteem
door een ontbreken van nabijheid, warmte,
haptische aanrakingen, door eenzaamheid,
door existentiële nood, door vrees en
depressie. Wachten op een vaccin kan niet
onze enige strategie tot het beëindigen van
deze crisis zijn.”
“Veel eerder kunnen we ons hoopvol en
positief willend inzetten voor een gezondheidstimulerend en perspectief-schenkend leren
bemeesteren van deze Corona-pandemie.
Kinderen mogen niet overvraagd worden. Hun
zielenwelzijn moeten we beschermen in deze
tijd van isolatie en digitalisering. Hoe kunnen
we negatieve psycho-sociale gezondheids- en
ontwikkelingsbedreigingen
voorkomen?
Werken we voldoende aan onszelf om
vertrouwen, hoop en gelijkmoedigheid uit te
stralen, vertrouwend op hogere geestelijke
wijze machten? Leven we moed voor vanuit
inzicht?” Kinderen leren allereerst alles
analoog in de warmte en geborgen omhulling
van een liefdevol voorbeeld dat ze kunnen
nabootsen. Het ik van het kind in verbinding
met het Ik van de volwassene.”

“Kinder stärken, zukunft
traumawerk met kinderen.

gestalten.”over

Waldorf-Wald-Kindergarten

foto Lori Lynn Hoffer

Maak kinderen sterk!
“Zoals in onze huidige wereld de liefdevolle gecultiveerde ruimte tussen 'wildernis' en
stedelijke beschaving steeds minder lijkt te bestaan, zo kunnen we volgens mij ook een
toenemende verarming in het rijk van het menselijk zielenleven tussen wil en verstand
waarnemen. „Fänden auch wir ein reines, verhaltenes, schmales Menschliches, einen
unseren Streifen Fruchtlands zwischen Strom und Gestein“, zo schreef Rainer Maria Rilke.
Het lijkt mij de wereld van het hart, tussen banale lichamelijkheid en abstracte spiritualiteit,
die in tijden van ontmenselijking moet worden gehandhaafd of steeds opnieuw moet
worden gezocht en tot leven worden gewekt. De bos-dorp-kleuterschool van mijn dochters
vertegenwoordigt voor mij, in die zin, zo een 'smalle strook fruitland'. En vooral tegen de
achtergrond van de klimatologische voorspellingen denk ik bijna dagelijks dat veel, veel meer
kinderen de kans moeten krijgen om op deze manier voorbereid te zijn op een leven 'tussen
beek en rots'.”
bericht van moeder Myrthe Jentchens van Waldorf-Waldkindergarten uit IASWECE Rundbrief okt
2020

Aanplanting das Storchennest - Grads

Buiten is mijn thuis!

Naturkindergarten Bogenhausen DE

ik ben 1 jaar!

Ik ben 3 jaar een half!

Zachtjes luiden klokjes
een lied van sneeuw en ijs,
zachtjes vallen vlokjes
in zalig sprekende wijs;
Zachtjes luiden klokjes
een lied van klank en spel,
zachtjes vallen vlokjes
uit hoge oorden hel.

ste

de

*

1 en 3 regel: Dalende melodie sol mi re do mi la,
2de en 4de regel: Stijgende melodie
la do re do mi

*
* vzw Saluto-Genese wenst u een lichtende *
* Maria-Lichtmistijd en een Gezegend 2021 *
*met voldoende stabiliteit en harmonie in *
* ons innerlijk voor het nieuwe jaar **

