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vele lezingen en workshops binnen de
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Aankondigingen
Studienamiddag: “De Kwintenstemmingsmuziek”. Zaterdag 28 april, Vrije R. Steinerschool,
Kasteellaan 54, 9000 Gent. Aanvang: 13u30. Voordracht door dhr. Wouter Beekman – leraar muziek in de
Gentse Steinerschool, na de pauze samen praktisch oefenen rond de kwintenstemming. Afsluiting om 16u45.
Inschrijvingsgeld: 8 euro. Kinderharpje door de deelnemers mee te brengen. Leden van vzw Saluto-Genese
zijn van harte welkom op deze studienamiddag ingericht door de Kleutervereniging.

Vrije Opvoedkunst: Een abonnement op dit interessante tijdschrift kost 25€ . Daarvoor krijg je 7 x per
jaar een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen rond de opvoeding van het kind en andere pedagogische
onderwerpen. Rekeningnummer Postbank 603937 ten name van De Vereniging voor Vrije Opvoedkunst te
Driebergen. Tel. 0031 343 538788, info@vrijeopvoedkunst.nl , www.vrijeopvoedkunst.nl

Kalender
5 mei 2007: Cursusdag “De opvoeding van het kleine kind: Ik beweeg, dus ik ontmoet!- het
bewegingszintuig”
Deze themadag rond het bewegingszintuig is voor een groot deel gewijd aan de belangrijke bijdrage van
Emmi Pikler aan de bewegingsopvoeding van het kleine kind. Aan de hand van videobeelden uit haar tehuis
te Loczy maken we kennis met haar innoverende principes. In de namiddag onderzoeken we onder leiding
van Wilma Develter of de zogenaamde ‘toevalligheden’ op onze levensweg wel toeval zijn.
Inschrijvingen en gedetailleerde folder: Karin Vantricht, tel. 016/40.31.80 of salutogenese@skynet.be

POEZIE
Vreugdedanklied aan het opstijgende levenssap.
Impressie van de tuin op 20 februari ’07, Annelies Sysmans
De aarde ontdooit.
Mossen drogen uit.
Veengrassen zwellen en tonen wat ze gedronken hebben.
Sappigrode varenknopjes bereiden zich voor op hun spannende ontrolling.
De helleboris bloeit deemoedig maar kleurig vieux-roze en veelvuldig zwaar onder zijn zonnescherm van
winterbladeren.
Tingelende sneeuwklokjes, kwetsbaar en fijn geknipt, spelen hun eerste klokkenklanken nauwelijks hoorbaar,
en toch....
Transparant papieren krokusjes met hun geelpaarse kleedjes, breed openwaaiend naar het tere zonnelicht
tonen me hun saffraangouden hartje.
Fier rechtop, nog als ingevouwen kaarsen, klaar voor het offerfeest, reiken de narcisjes met hun warmgele
trompetjes naar het Licht.
Losgelegde aarde onthult haar droombeelden en ademt de geuren van mest en jongkiemend gras uit.
Muggen, dronken dansend op en neer met de koude en warme luchtlagen, verheugen zich over de
levenskracht onder de knoestige, wakende appelboom.
Meeuwen, zilverglanzend, het zonnelicht spiegelend op hun vlakke vleugels, schrijven eerbiedige vormentaal
op de muziek van warmte-, licht- en luchtbeweging.
Koerende, flisterende, tjilpende geluidjes, teer en vredig, klinken als openbaring van verlangende
verwachting.
Musjes en meesjes, de laatste roodborst, hun nestdroompjes vertellend, tjilpen bedwelmd van het eerste
knoppensap.
De struiken in hun lichtgroen levenskleed omarmen lieflijk de boorling.

Het slapende Kind met zijn zogende zachtwelvende voorhoofdje,Zonne- Geheim, Onthulling,
Openbaring, Ontvouwing, in zijn wollen bedje in de eerste reine, prille Lichtmis-tuin.
Slaap Lentekind en groei op de levenskracht van de dragende Aarde.
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Emmi Pikler en de Waldorfpedagogie
Emmi Pikler werd in 1902 in Wenen geboren, zij overleed in 1984 in Budapest. Zij studeerde geneeskunde
in Wenen en voltooide haar vakopleiding pediatrie bij Vrijheer Clemens von Pirquet. Hij drukte als leraar
een stempel op haar latere levensopgave, omdat hij de stelling aanhing dat het er in de geneeskunde in de
eerste plaats op aankomt het kind gezond te houden en dat ”zij zich niet enkel mag beperken tot het
herkennen en genezen van ziektes.Niet de ziekte is de hoofdzaak, maar wel het kind.”¹ En zo hield Pirquet
zich bezig met opvoedingsvragen.
Bij de opleiding in de “Pirquet-kliniek” hoorde natuurlijk een practicum over de zorg en de voeding van de
zuigeling. Van een volgende leraar, de kinderchirurg Hans Salzer, leerde zij hoe een onderzoek gans anders
verloopt wanneer de arts zich vriendelijk tot de kleine patiënt wendt en contact met hem opbouwt. Deze
beide impulsen, het kind begeleiden zodat het gezond blijft als het preventieve uitgangspunt (cfr. Pirquet) en
het ontwikkelen van een empathische houding tegenover het kind (cfr. Salzer), vormen de pijlers van de
pedagogische methode van Emmi Pikler.
Van betekenis was ook haar eigen man, die als wiskundige en als opvoeder haar overtuigingen op het gebied
van ontwikkelingsfysiologie deelde. Beide besloten bij de geboorte van hun eerste kind alles te doen om een
gezonde ontwikkeling mogelijk te maken. Het was voor hen belangrijk om de eigen ontwikkeling van het
kind te respecteren, met geduld te begeleiden en zijn vrije bewegingsontwikkeling niet te beperken.
Vanaf 1935 was Emmi Pikler in Hongarije erkend en werkte zij gedurende tien jaar als kinderarts. Ze hield
voordrachten over verzorging en opvoeding van zuigelingen en kleine kinderen en werkte gedurende tien
jaren als huisarts in haar eigen praktijk. Na de oorlog bekommerde ze zich binnen een Hongaarse organisatie
om verlaten en ondervoede kinderen. Op basis van haar ervaringen stichtte ze in 1946 het zuigelingentehuis
Lóczy.
Door de zorgvuldige opleiding van de verzorgsters tot respect in de omgang met de kinderen en door de
kindvriendelijke omgeving lukte zij er in de kinderen een geborgen omgeving aan te reiken, die het hen
mogelijk maakte op te groeien zonder de gebruikelijke verwaarlozingsymptomen of vormen van het
ziekenhuissyndroom.
Onvermoeid bestudeerde en bekeek Emmi Pikler de kinderen en ontwikkelde vanuit haar waarnemingen van
de kinderen een eigen standpunt tot een zelfstandige bewegingsontwikkeling van het kind.
De pedagogische impuls van Emmi Pikler heeft hoofdzakelijk betrekking op:
1. De verzorging van het kind. Hier gaat het om het “tesamen zijn” van volwassenen en kinderen. De
volwassenen moeten er zorg voor dragen dat het tot een goede verstandhouding komt. Innerlijke rust
en geconcentreerde aanwezigheid bij de hele verzorging zijn vanzelfsprekendheden in de Piklerpedagogie. Alle handelingen gebeuren in contact met het kind.
2. Een tweede onderscheidend punt is het bewust ruimte geven aan de basisbehoefte van het kind om
alles zelf te doen en zelf uit te proberen. Het was het doel van Emmi Pikler om de vrije
bewegingsontwikkeling en daardoor ook de vrije ontplooiing volgens individuele tijdsritmen
mogelijk te maken.
3. Bij het concept van Emmi Pikler hoort de voorbereidende vormgeving van de omgeving, tot een
atmosfeer die geborgenheid uitstraalt, waarin het vrije spel en de verzorging kunnen gebeuren.
Aan de basis van de pedagogische inzichten van Emmi Pikler ligt een waaier van waarnemingen. Ze stelde
vast dat er veel variaties zijn in de ontwikkeling. Daarom onderscheidde ze zich van alle bestaande normen
en programma’s voor de ontwikkeling van kleine kinderen. Wanneer de volwassene de kinderen de nodige
vrije ruimte laat, dan ontwikkelen zij zich volgens de hun eigen innerlijke wetmatigheden. Noodzakelijk zijn
enkel de aanwezigheid van de volwassene en een goede verhouding tot de kinderen.
Dit alles wordt ondersteund door de taal waarmee de verzorgsters alles wat zij bij het kind doen, begeleiden.
Geen verklaringen, vragen of belerende toespraken vormen de inhoud van het gesprek maar wel wordt alles
beschreven wat de handen doen.
De betekenis van de vrije bewegingsontwikkeling
Wanneer we de inzichten en waarnemingen van Emmi Pikler vergelijken met de menskunde vanuit
antroposofische inzichten, kunnen we het volgende opmerken:
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De vaststellingen van Emmi Pikler met betrekking tot de zelfstandige bewegingsontwikkeling bij
kinderen zijn gebaseerd op de precieze waarneming van kinderen en bevestigen de principes van de
menskunde gebaseerd op geesteswetenschappelijke inzichten.
 Bij beide beschouwingswijzen is er geen van buitenaf opgelegd programma of norm.Het komt veel
meer aan op de in het kind sluimerende wetmatigheden, die zich in de relatie met de door hem vorm
gegeven omgeving ontplooien.
 Beide inzichten kennen absoluut een grote waarde toe aan de vormgeving van de omgeving waarin
het kind verblijft. Rudolf Steiner beklemtoont evenzeer als Emmi Pikler :”Alleen de juiste fysische
omgeving werkt zo op het kind in dat zijn fysieke organen zich in de juiste richting ontplooien.”²
 Voor beide beschouwingen spelen de volwassenen een belangrijke rol als het voorbeeld, waaraan de
kinderlijke ontwikkeling zich oriënteert en waaraan de nabootsingskwaliteiten van het kind zich
kunnen ontplooien.
 In beide zienswijzen is de vrijheid bij het spel van uitzonderlijk belang, en ze dringen er op aan dat
opvoeders daarbij niet helpen en ook niet ingrijpen. Voor Emmi Pikler is de vrije
bewegingsontwikkeling als voorwaarde voor de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en de
bereidheid tot leren van groot belang. Rudolf Steiner benadrukt de betekenis van de vrije
bewegingsontwikkeling als voorwaarde voor de zich daaraan ontwikkelende spraak- en
denkontwikkeling en de ontwikkeling van het zelfbewustzijn.
We hebben het aan Emmi Pikler te danken dat zij vanuit haar onderzoekingen en inzichten een school voor
kleine kind- of elementaire pedagogie opgebouwd heeft, die vandaag door welwillende pedagogische
kringen met grote interesse bestudeerd en opgenomen wordt. De waarnemingen, de inzichten en de vele
praktische beginselen werden in de boeken van Emmi Pikler neergeschreven. Zij worden heden door het
Pikler-instituut te Boedapest en door haar dochter Anna Tardos onder de moeilijkste economische
omstandigheden voortgezet en verder ontwikkeld. In het instituut vinden ook aanvullende opleidingen plaats.
Claudia Grah-Wittich,Brigitte Huisinga in Erziehungskunst 10/2006
Bemerkingen:
¹ Emmi Pikler: Geef me de tijd – de zelfstandige bewegingsontwikkeling van het kind tot aan het vrije
stappen, Munchen 1988.
² Rudolf Steiner: De opvoeding van het kind vanuit antroposofische inzichten, Dornach 1969.
Wil je meer weten over Emmi Pikler en haar pedagogische visie over kleinkindopvoeding en opvang,
schrijf je dan nog snel in voor de cursusdag van Saluto-Genese over het bewegingszintuig op 5 mei te
Sint-Pieters-Rode. Inschrijven kan telefonisch op het nummer 016/40 31 80 of via mail
salutgenese@skynet.be.
Breng ook eens een bezoekje aan de website van de Emmi Pikler Stichting Nederland, www.pikler.nl
Via de Stichting kan je ook het boek bestellen:

'De Visie van Emmi Pikler'
Respectvolle verzorging en Vrije bewegingsontwikkeling
Prijs: € 14,50 (excl. verzendkosten)

AANRADER AANRADER AANR
“Karma Sutra”
Gedichtenbundel van Hans Plomp
Deze mooie gedichtenbundel werd
uitgegeven bij Nymfaeum, ISBN: 90810270-3-4
Verkoopprijs: 12,50€
Bestellen bij 0031/345 63 18 82
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EIGEN PUBLICATIES
HET OPRICHTEN
bundel 1

De ontwikkeling van het
kleine kind

HET GAAN
bundel 2

De ontwikkeling van het
kleine kind

HET SPREKEN
bundel 3

De ontwikkeling van het
kleine kind

In deze uitgave van vzw Saluto-Genese vindt u:
De mens in relatie tot de engelenwereld. R. Steiner
De oprichting. J. Almon
Licht en vreugde in het eerste levensjaar. A. Sysmans
Overzicht van de ontwikkelingsstappen in het eerste levensjaar. A. Sysmans
Voor jou. A. Sysmans
De motorische ontwikkeling van 12maanden tot 3 jaar in vogelvlucht A. Sysmans
Motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kleine kind. Antroposofisch
mensbeeld.H. Maryns
Hoofd- en lichaamsintelligentie. Het oprichtingsproces en vroegkinderlijke reflexen. E.
J. Hörtreiter
Verkoopprijs: 8€

Het vierledig mensbeeld. Dr. H. Maryns
Het drieledig mensbeeld. Dr. H. Maryns
Het zevenjaarsritme van de vier wezensdelen. Dr. H. Maryns
Bewegingscultuur vanuit de inzichten van de antroposofie.A. Sysmans
Het inrichten van een spelomgeving met bewegingscultuur.A Sysmans
Draagmethodes.
Helpend speelmateriaal voor de motorische ontwikkeling, het emotionele
leven en de fantasie. Voorbeelden. A.Sysmans
Bewegingsopvoeding bij kleuters. A. Sysmans
Piklermateriaal. Voorbeelden. Adressen.
Het wandelen met kleine kinderen, het vrije spel buiten.A. Sysmans
Wandelen met kleine kinderen. A. Sysmans
Rotatieoefeningen als behandeling voor niet afgebouwde vroegkinderlijke
reflexen. J. Eikenboom/ E. Westermeier
Reflexbewegingen in de ontwikkeling van het kind. K. R. Kummer
Het kind in de kou – of nemen we de uitdaging aan? A. Sysmans
Verkoopprijs: 8€
Emotionele ontwikkeling, spreken, taal. Antroposofisch mensbeeld. Dr Helena
Maryns
Het spreken: de spraakontwikkeling en spraakbevordering in de eerste
levensjaren. Annelies Sysmans
De geboorte van het Ik. A.C. Harwood
Spel en dialoog. Annelies Sysmans
Prentenboeken met beweeglijke figuren. Brunhild Müller
Gezondheid nieuw verstaan. Consequenties voor een nieuwe pedagogie. Rainer
Patzlaff
De ontwikkeling van het gebit. Schematische voorstelling.
Eerst lopen daarna fietsen. Eerst lezen, dan pas elektronische media. Ulrich
Wechsler
Betaalde kindermishandeling. Peter Lang
Televisies, computers, gameboys en kids. Luc Vandecasteele
Een kind heeft dialoog nodig, eerder dan software. Tijdschriftartikel uit
‘Technologie en Onderwijs’.
Computers moeten weg vinden naar kleuterklas. Artikel uit De Standaard.
Kinderen worden niet beter van computeren. Artikel uit De Standaard.
Gestoorde taalontwikkeling bij kinderen. Rainer Patzlaff
Verkoopprijs: 8€
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HET DENKEN
bundel 4

De ontwikkeling van het
kleine kind

DE JAARFEESTEN
bundel 5

De ontwikkeling van het
kleine kind

Ik en mijn lichaam –
Het tastzintuig
bundel 6

De opvoeding van het kleine
kind van 0 tot 3 jaar

Gedachten over het denken. Rudolf Steiner
Over het Ik-zeggen. Dorien Versluis
De denkontwikkeling van het kleine kind. Helena Maryns
De onzichtbare werkelijkheid waarin het kind leeft. Karen Samsom
Hoe leren we samenwerken met de onzichtbare wereld die het kind nog beleeft?
Karen Samsom
De innerlijke houding van de opvoeder bij het leren gaan, spreken en denken.
Rik Fagard
Wat gebeurt er in de hersenen van het kind als het speelt? International Alliance
for Childhood
De krachtbron van de blijde gedachte. Martina Hügli Boon
De kracht van ‘ware’ beelden en de ‘zinvolle morel’ verhalen in de opvoeding.
Annelies Sysmans
Denken met het hart. Eilanden bouwen in de levensstroom. A. Sysmans
Wat onderhoudt en wat verzwakt onze levenskrachten? Martin Straube
Waar komt de kracht van het denken vandaan? Hartwig Shiller
Het levendige denken. Rudolf Steiner
Hyperactiviteit en Alcoholembryopathie. Michaël Steinke
Verkoopprijs: 8€
De jaarfeesten, geestelijke oefeningen voor de ziel. Karin Vantricht
Beeldentaal van de jaargetijdentafel. Annelies Sysmans
De jaargetijdentafel. Waarom maak ik een toontafel? Annelies Sysmans
De aankleding van de seizoenentafel. Marjolein van Leeuwen- Zier en Jos
Moeskops-Groenewoud
Een adventsgedachte: de kracht van het kleine kind. Rik Fagard & Annelies
Sysmans
De ontwikkeling van de moraliteit bij het kleine kind. Christine Gruwez
Over sprookjes. Christine Gruwez
De werking van de engel in het denken van het kleine kind. Dr Helena
Maryns
Verkoopprijs: 8 €

Iedere aanraking is een ontmoeting. De ontwikkeling van het tastzintuig als
voorwaarde voor het ikzintuig.M. Bottenberg
Kind, hoe is jouw weg om mens te worden? Erna Kint
De twaalf zintuigen. Dr Helena Maryns
De ervaring van het tastzintuig. Karin Vantricht
De vier basiszintuigen van het kleine kind. Dr M. Schaubroeck
Basisvertrouwen in het lichaam via de opvoeding van het tastzintuig, de
aanraking, de inwrijving. Dr M. Schaubroeck
Ruik eens! Ervaringen met geurtherapie bij kinderen met ADHD-constellatie.
Annelies Sysmans
Luiers in katoen en hennep. Folder
De liefdevolle aanraking, het tastzintuig. Annelies Sysmans
Heilige voeten. Het lichaam heeft zijn reden van bestaan. Paule Amblard
De voetinwrijving. Christian Grah
Ritmische inwrijvingen, de voetinwrijving, het voetbad. M. Lambrechts
Een verhaal rond de zingeving van ‘aanraking’.
Inleidende beschouwingen rond de inwrijving van de voeten. S. Prokofieff
Het voetbad in de kleuterkas. Germana Jöghle
Dit voetje, dat voetje.Uit ‘Educare’
De ontdekking van het ‘ik’.Bewegend spelen geeft me kennis van wie ik worden
wil. Annelies Sysmans
Angstig kind? Leg een mantel om de huid! Uit ‘Educare’
Opvoeden van het kleine kind tot moraliteit. Annelies Sysmans
Het ‘tasten’ brengt ons dicht bij ‘de scheppingskrachten’. Rik Fagard
Alleen op Antarctica is er geen geweld tegen kinderen. Cathérine Vuylsteke
Verkoopprijs: 8€
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Ik in mijn lichaam –
Het levenszintuig
bundel 7

De opvoeding van het kleine
kind van 0 tot 3 jaar

Vreugdedanklied aan het opstijgende levenssap. Annelies Sysmans
Een gezond levenszintuig… als basis voor tolerantie. Rik Fagard
De ontwikkeling van een ‘ge-Zon-de’ zuigeling
vanaf de erste
levensdag. Annelies Sysmans
‘Pijn’ – dié ervaring en gewaarwording die ons levenszintuig met een ruk in
het bewustzijn brengt. Annelies Sysmans
Ik put levenskrachten en een goede gezondheid uit een goed levensritme.
Ineke van Duyn Schouten
Veilige hechting. Beatrijs Smulders
Geen stress in het kleinkind-onthaal. Ina von Mackensen
‘Leren verteren’ – stilaan een gezond levenszintuig opbouwen. Dr.M. Huber
Het kind in de armen en de handen houden.
Hoe kan ik zelf enkele eenvoudige geneesmiddelen bereiden? Imel De Boeck
De warmte van het koper als katalysator voor onze gezondheid. Maria
Lambrechts
Mutsje. Breibeschrijving
Info en verkooppunten van wollen ondergoed, stoffen luiers, draagdoeken,…
Achtergronden kwintenstemming en pentatoniek. Annelies Sysmans
De heilige eerste drie jaren! Bernd Kalwitz
Wat onderhoudt en wat verzwakt onze levenskrachten? Martin Straube
Een pleidooi voor voldoende slaap bij het kleine kind, schoolkind en
jeugdige. Annelies Sysmans
Een balans vinden tussen waken en slapen. Marjolein Wolf
Gewoonten als pedagogisch instrument. Cornelis Boogerd
Verkoopprijs: 8€

Wordt verwacht tegen oktober 2007: Bundel 8 “De vier basiszintuigen”.
IMPRESSIES VAN ONZE CURSUSDAG OP 17 MAART 2007
Het levenszintuig

Massagetechnieken aanleren onder
leiding van Juliette Coenegrachts

Zelf zalf maken met calendula en
lavendel
7

De zalf is klaar en wordt uitgegoten in de luchtdichte
potjes – de potjes worden daarna donker gemaakt met
een etiketje

Kruidensterren naaien…
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UIT HET SYMPOSIUM TE DRIEBERGEN
Keuzes maken, hoe doe je dat?
Opvoeden vanuit een ideaalbeeld. Kan dat?
Door Christine Gruwez
Themadag 3 februari ’07 te Driebergen
Wat is een ideaal?
* 1. Een ideaal is niet zomaar een ‘etherische gedachte’. Het is meer!
Het is een gedachte die alles met ‘jezelf’ te maken heeft. Een ideaal is een gegeven van jezelf. Het is een
levende werkelijkheid voor jou, er werkt een soort kracht in. Een ideaal is ‘aan den lijve’ voelbaar.
Het wekt jou!
Het roept jou
Je kunt niet in je stoel blijven zitten.
Een idee wekt de allereigenste kracht van je allereigenste verlangen wakker!
En het is nog meer, je kunt er altijd iets aan toevoegen!
Je wil de idee, die dus ook steeds groeiende is, gaan omzetten in de werkelijkheid en groeiende houden.
* 2.Een ideaalbeeld is de uitwerking van het ideaal. Een ideaalbeeld vb. over kinderen aan wie je de
mogelijkheid wil bieden om zich ‘veilig te kunnen hechten’. Een ideaalbeeld is nooit een geïdealiseerd beeld
van de werkelijkheid. In dit geval dus geen geïdealiseerd beeld van het kind ( het kind corrigeert dit immers
voor ons).
Een ander ideaalbeeld kan zijn: “Hoe zie ik dat kinderen ontvangen en omringd kunnen worden in deze
wereld?”
* 3.Een ideaalbeeld stelt ons steeds voor het maken van keuzes.
De vraag hierbij is dus steeds: “ Ben ik trouw aan mijn ideaal of niet?”
Kinderen leggen de zwakten in je eigen idealen bloot. Je gaat hierdoor onzeker worden over je eigen idealen
en over je verwachtingen. Het is heel belangrijk om jezelf toch te blijven bevragen en je te laten bevragen
over je eigen idealen, maar ook of er geen ‘verwachtingen’ in de weg staan.
Want de verwachtingen leggen een laag ‘stof’ op de idealen en verdoffen ze.
Het is goed om dankzij het kind de idealen regelmatig eens te moeten ‘afstoffen’.
Dit was ook het geheim van de Troubadours. Als je je verlangen, je verwachtingen even leert terug te houden
dan worden je verlangens sterker. Ze worden dan tot idealen! Door te leren ‘wachten’ kan je je verlangens
sterken tot idealen! Er is een ‘model’ in de samenleving en daarvoor heb je je eigen duidelijke idealen nodig.
Verlangens terughouden, idealen sterken. Maar omdat idealen steeds maar groeien moet je keuzes maken.
Keuzes maken doet pijn!
* 4.Doch stelt je de status van keuzes te mogen maken in een situatie van ‘vrijheid’.
Keuzes maken voert ook dikwijls tot eenzaamheid. Kies je niet dan ga je met de stroom mee! Kies je wel
wordt je al vlug eenzaam.Willen mensen toch niet in die eenzaamheid blijven, dan is er zachtheid,
verzoening, menselijkheid, vergeving nodig in de samenleving. Als ieder in zachtheid, begrip en empathie
naar elkaar toegroeit, zou alles samenvallen. Keuzes maken daagt ons uit om het liefdevolle compromis te
oefenen.
“En, en, en, en, én, ... je wil alles, je wil niet te hoeven kiezen.” Dit is echter uitstel van je VRIJHEID. Als je
nu je’ verlangen’ gaat verzorgen, als je je verlangen niet opgeeft, dan kom je in de buurt van wat je ideaal is.
Dan leer je stilaan het ideaal kennen waarmee je op de aarde bent gekomen.
En nu kom je tot het inzicht dat je de wil van de overgave kan gaan koppelen aan dat verlangen van jou! Niet
bang zijn om je onder te dompelen in het verlangen dat je hebt, je niet laten verlammen, maar je verlangen
gaan richten!
Je kan je verlangen ook op ‘meerdere’ dingen richten, daarin is iedereen verschillend.
De vraag hierbij is nu steeds:
“ Hoe verhoud zich mijn ideaalbeeld (over iets) tot ‘VRIJHEID’.
In het nog ‘onvrij-zijn’ kunnen we nu stilaan iets vinden dat ons tot ‘vrijheid’ brengt.Ben je in barensweeën:
daar ben je onvrij, ze komen toch.
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Ben je ouder aan het worden: daar ben je onvrij, het gebeurt toch!
Maar neem je in pijn en eigen eenzaamheid een eigen vrij gekozen besluit ( je maakt dus een keuze) dan
wordt je vrij!
‘Komen tot je ideaal’ is keuzes maken in pijn en zonder stof van het verlangen.
Na deze ‘pijnlijke keuzes’ volgt inzicht en overgave.
Latere keuzes maken betekent: “ Wanneer ben ik trouw aan mijn ideaal?”
Als ‘ IK’ sta je in het midden tussen de twee polen van een ideaal:
aan de ene kant: je ideaal omzetten in concrete realiteit, het werkelijkheid laten worden.
Aan de andere kant: steeds naar de oorsprongsrichting van je ideaal kijken, die de kracht van het verlangen
wakker roept.
‘Ik’ kan dan zeggen:“Als de kracht van het verlangen door mijzelf heen kan gaan, kan in mij een
verwerkelijking van mijn ideaal plaats grijpen.
Wat als je ideaal de opvoeding van het kleine kind is?
Als het het kind is dat in ons de kracht van het verlangen aanspreekt, welk is dan de oorsprongsidee die het
kind in ons oproept en die ons tot het uitvoeren van ons ideaal brengt?
HET KIND ZELF IS DE IDEE!
De idee, die het ‘KIND ZELF’ is, is zó werkelijk, dat we er daarom zó sterk naar kunnen verlangen.
Honderd jaar geleden zou er niemand naar een symposium komen over het kleine kind. Uitzonderlijk en
nieuw is onze situatie van het kind van vandaag nú. Deze idee wekte toen nog niet ‘de kracht van het
verlangen’ die het beeld van het kind nu wél in ons oproept. In ons westerse gezinsleven kan je zien wanneer
de idee ‘Kind’ idealen deed denken.
Begin 20ste eeuw: Ellen Kay: “ De eeuw van het kind.” Het zal de eeuw van het kind worden of het zal ten
ondergaan. Als het beter wordt voor het kind dan wordt het niet alleen beter voor het kind, maar dan zal het
gehele ‘menszijn’ zelf er beter door worden.” Dit zijn de woorden van deze activiste.
Ook Rudolf Steiner zal in zijn nieuwe benadering van de mens hieraan meewerken: “ De opvoeding van het
kind in het licht van de antroposofie.”
1989: de universele verklaring van de rechten van het kind.( geratificeerd in de USA. in 1999)
Janus Korzack (joods arts tussen de twee wereldoorlogen): “ Hoe een kind lief te hebben.”Hierin tekent hij
de rechten van het kind op. In een getto van Warschau voedde hij joodse kinderen op in een weeshuis. Het is
een basiswerk voor gemeenschappen voor weeskinderen geworden.
Heracleitos: “De eeuwigheid is het moment dat het kind speelt. Het moment wordt ‘duur’.”
Christine Gruwez: “ Ik maak geen tijd vrij voor deze tweejarige, maar hij geeft mij de tijd terug. Altijd hol ik
en draaf ik het moment van tijd voorbij.
Deze kleine jongen geeft mij de tijd terug.”
De idee die het kind zélf is:
* 1.De idee van het kind is: ‘ dat het ons de DUUR-zaamheid weergeeft!
* 2.Het idee van het kind is ook het idee dat ten grondslag ligt van de mens nl. ‘onvoltooid te zijn’ (dit is niet
hetzelfde als onvolledig). Je hebt steeds de kans en de mogelijkheid om dat wat tot je eigenste wezen
toebehoort, voltooid te maken.
Je bent principieel onvoltooid en daardoor kan je steeds trachten naar de volgende stappen. De mens wil
zichzelf zichtbaar maken hoe hij ‘voltooid’ kan zijn; dat is een ‘Epiphanie-gebeuren’. Dit geldt ongelooflijk
sterk voor het kind. Ieder moment van de dag haalt het iets nieuws te voorschijn, wil iets nieuws leren en wil
‘voltooid’ worden. Dit geldt ook voor ons. Wat zo’n klein kindje in de drie eerste levensjaren tevoorschijn
haalt is uniek! Echter als het kind geen kans krijgt om zich te mogen ‘hechten’ dan kan het niet zichtbaar
maken wat het wil worden en bijleren! Dat wat het kind ‘tevoorschijn haalt’ is zijn allereigenste werk vb. zijn
eerste lachje. Wil dit kúnnen gebeuren, hangt zeer sterk van de omgeving af.
* 3.Nog een zeer authentieke idee van het kind is: dat het kind wil kunnen ‘tónen’ dat het goed wil zijn.’Het
‘is’ niet goed maar het wil die mogelijkheid die hij in zich draagt om goed te willen zijn ‘tonen’! Hiervoor
moeten wij als volwassenen naast het kind staan in ‘ongedeelde aandacht’ én ‘ruimte! Het ‘ik’ van het kind
heeft ontwikkelingsruimte nodig.
Hoe kunnen we ‘de idee die het kind is’ ontwikkelingsruimte geven?
- de praktische organisatie:
Het gezin? De leefbaarheid voor het gezin met kinderen? Je holt maar kunt nooit alle taken vervullen. En...
het voelt ook niet goed en... die stem van ‘het verlangen’? Je bent zelf in ontwikkeling. Kan de
hechtingsplaats voor je kind iets zijn wat zelf nog in ontwikkeling is? Het is nét goed dat je zelf ook in
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ontwikkeling bent als je een zich te ontplooien kind opvoedt. Dit is ook zo voor een leraar: dat wat hij goed
kan werkt niet meer omdat het niet meer in ontwikkeling is. Dus: de praktische organisatie moet in
ontwikkeling blijven.
- de kant van de idee:
Het ideaalbeeld wordt teruggevoerd naar de idee van het Kind.
Kind zijn is onvoltooid zijn, kwetsbaar en hulpbehoevend
Kind zijn is duurzaamheid schenken, langzaam zijn, traag en nog onkundig.
Kind zijn is willen kunnen ‘tonen’ dat je goed wil zijn.
( zie spreuk van Alliance of Childhood 1999 New York)
Een ideaalbeeld kan niet in de werkelijkheid worden toegepast, maar als je zélf in ontwikkeling blijft kan
toch gebeuren wat eerst helemaal onmogelijk leek in het praktische.In ontwikkeling zijn maakt deel uit van je
eigen wezen. Je wordt zelf transparant door de kracht die uit jouw ‘verlangen’ komt.
Een kind vraagt van ons dat wij ons op hem richten. Hierdoor stel ik even de tijd uit waarop ik mijn
verlangen richt op mijn eigen ontwikkeling om die van het kind te laten voorgaan. Je ideaal kan worden om
je kind bij zijn ‘ik-kracht’ te brengen, bij zijn ideaal te brengen, en hierdoor blijf ik even met mijn verlangen
op het kind gericht. Wat merk ik nu? Ik stel vast dat mijn ontwikkeling juist voortgaat!Ik stel vast dat het het
kind in zijn idee is dat mij juist bij mijn verdere ontwikkeling eerst aanzet! Dank zij het kind, kom ik tot
ontwikkelingsstappen die ik zonder hem niet zou zetten! Naast de ‘schatkist’ die het bekken is (dixit Beatrijs
Smulders, vroedvrouw) is er een spirituele ‘schatkist’: het zorgen voor een ander.Het doet ons denken aan
het verhaal van de vierde Koning die het Christuskind pas kon vereren en beschenken als hij als Christus
reeds aan het kruis hing. De weg ernaar had lang geduurd daar vele hulpbehoeftigen hem hadden
‘opgehouden’.Door te kiezen voor de ontwikkeling van het kleine kind, gaat jouw ontwikkeling tóch óók
verder, maar anders dan dat je gedacht had!
Het is een ‘pijnlijke’ keuze!
Ieder van ons kan deze pijnlijke vraag stellen: Maak ik de keuze voor de ontwikkeling van mijn kind, zodat
de samenleving hieraan beter kan worden.
Een samenleving met meer menselijkheid ontstaat door het kind.
De wereld wordt beter, door het “GOUD” van zijn ontwikkeling!
De vraag van het kind aan onszelf stellen!
De vraag van het kind ook aan ons land te stellen.

WIST JE DATJES…
Opening kinderopvang te Doornik
Goed nieuws voor vele ouders in de provincie Henegouwen! Midden augustus opent een nieuwe
kinderkribbe gebaseerd op de antroposofische inzichten over kleinkindopvoeding haar deuren te Doornik in
de kindertuin “L’Enfance de l’Art”. De kribbe kan 12 kindjes opvangen.

Brussel breidt aantal plaatsen in de kinderopvang uit
De Brusselse regering gaat € 10 miljoen extra vrijmaken voor kinderopvang in het Brusselse Gewest. Tegen
2009 moeten er volgens het ‘kinderkribben-plan’ van minister-president Charles Picqué ongeveer 2.600
nieuwe opvangplaatsen bijkomen. Het Brussels Gewest heeft een groeiend geboortecijfer, een groot aantal
éénoudergezinnen en mensen met een laag inkomen. Ook heel wat pendelaars zoeken opvang in het gewest.
Brussel telt momenteel al 13.500 plaatsen voor kinderopvang, voor in totaal 42.000 kinderen jonger dan drie
jaar.
Uit ‘Metro’, 23 maart 2007
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Kaboutertjespunch
Neem 2 liter gekookt water en trek er een zachte, kummel, anijs, venkel, chamomilla, dille, lavendelthee van. Voeg een goede scheut bio-diksap naar eigen keuze toe ( framboos, exotisch of appelpeer,...),
Roer doorheen de getrokken thee een soeplepel zachte lindehoning.
Voeg het sap van 6 verse geperste sinaasappels en van één citroen toe.
Voeg ev. een kleine scheut esdoornsap eraan toe.
Om het kruidig en verwarmend te maken: nog een koffielepel kaneel en een koffielepel gember.
Om het pittig te maken: enkele soeplepels kokosschilfertjes er doorheen roeren.
Laat dit kruidige kaboutersapje gedurende een gehele kabouterdag (dus de nacht) trekken!
Een héérlijk, verdromend drankje voor vóór het slapengaan! Veel geluk ermee!

BREIBESCHRIJVING MUTSJE ( 1 à 2 jaar)
200gr witte, zachte reine wol voor breinaald nr. 2
Achterlapje:
- vorm van een rondboogpoortje
- 6 rijen jersey
- 2 rijen gaatjes(op de averechtse zijde de gaatjes breien)
- dit 7 x herhalen
- minderen zowel links als rechts zodat een mooie rondboog ontstaat.
- zo hoog als hoofdje van hals tot kruin.
Hoofdje:
Eerst een voorhoofdsboordje:
- 100 steken opzetten
- altijd rechts breien tot 7 ribbels
- in de helft overlangs omplooien, aan elkaar naaien tot zachte boord.
Het mutsje:
- gedurende 8 rijen een priem rechts, een priem averechts.
- 2 rijen gaatjes breien
- dit 6 x.
- gedurende 3cm: 1 rechts / 1 averechts breien en omplooien tot rondstaand boordje achteraan het
hoofd.
Samennaaien van achterflap in mutslapje.(mooie ronding vormen)
Halsboordje:
- 100 steken opnemen aan de halskant
- gedurende 2,5 cm 1 rechts / 1 averechts breien.
- een lichtzijden, dun lintje doorheen de halsboord weven en strikken.
Dit dunne wollen mutsje in fijne wol gebreid kan ook goed als slaapmutsje dienst doen.
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