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Stichting Helias 

 

 

 

 

Het Bestuur van stichting Helias heeft besloten het jaarverslag in de papieren vorm te laten 

verschijnen. Vele lezers vinden dit prettig en niet iedere donateur of belangstellende is in het 

bezit van een computer. In het jaarverslag zullen de cijfers tot een minimum beperkt worden 

en ligt de nadruk op de verhalen en het weergeven van de inkomsten en de uitgaven van een 

fonds. Op de website vindt u het gedetailleerde financieel jaarverslag en de website zal 

intensiever gebruikt gaan worden om meer foto’s te laten zien en uitgebreidere verhalen aan 

bod te laten komen. (www.stichtinghelias.nl) 

Vanaf 2018 zal de Nieuwsbrief van de Ruslandwerkgroep opgenomen worden in het 

jaarverslag van stichting Helias. Zo worden de portokosten beperkt door er een coproductie 

van te maken.  

 

 

Steeds meer mensen geven de voorkeur aan het digitaal ontvangen van het jaarverslag. 

Wilt u het jaarverslag bij voorkeur per e-mail ontvangen, geeft u uw e-mailadres door 

aan het secretariaat: info@stichtinghelias.nl 

Wilt u het uitgebreide financieel jaarverslag 2016 per mail of per post ontvangen? Dit 

kunt u ook aan het secretariaat doorgeven, hetzij schriftelijk, hetzij per email. 

 

 

 

                                                                                                                                

JAARVERSLAG 2016       

BEGROTING 2017 

AUGUSTUS 2017 

http://www.stichtinghelias.nl/
mailto:info@stichtinghelias.nl
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2. VOORWOORD         

Beste donateurs en eenieder, die stichting Helias een warm hart toedragen, 

Graag brengen wij u met dit jaarverslag weer op de hoogte van de afgelopen ontwikkelingen 

in 2016 en zullen we ook alvast een korte vooruitblik op 2017 werpen. 

In het jaarverslag 2016 geen nepnieuws of ‘alternative facts’, maar eerlijke verhalen van 

mensen die in hun vrije tijd initiatieven ondersteunen waar respect en waarheid 

kernwaarden zijn. Wat heel lang zo gewoon leek, lijkt nu bijzonder te worden.  In die zin is 

er genoeg aanleiding om oprechte ontmoetingen te blijven ondersteunen en dat is waar 

Stichting Helias al meer dan 25 jaar zich actief voor inzet: voor mensen, met mensen en 

door mensen. 

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar uitgebreid met Lonneke Schepens en Hubert Rooi-
mans. Aansluitend het voorwoord zullen zij zich in dit  jaarverslag aan u voorstellen. 
Deze aanvulling van het bestuur zal ongetwijfeld ook vernieuwing met zich meebrengen en 

dat is goed. We zien namelijk al enkele jaren eenzelfde beeld  van ongeveer 25 aanvragen 

per jaar, waarvan er ca. 15 worden goedgekeurd en veelal betreft het al langere bestaande 

contacten. Stichting Helias zal zich blijven inzetten voor Oost-Europa, maar zet ook de deur 

open naar voor vragen, die elders in de wereld ontstaan. Voorop zal blijven staan het leggen 

van verbindingen, waarin de mens centraal staat en de antroposofie de voedingsbodem is.  

We merken een langzame afname van het aantal donateurs; leeftijd, maar ook veranderende 

tijden spelen hierin een rol. Op grond van het voorgaande zullen we in 2017 ons dan ook de 

volgende vragen stellen: bij wie brengen wij Stichting Helias onder de aandacht? Wie en 

waar zijn eventuele nieuwe schenkers? Richten we ons ook op initiatieven in Nederland? 

Waar vinden maatschappijvernieuwende initiatieven plaats en herkennen we de 

antroposofische waarden daarin? Over deze vragen zijn we in gesprek met de 

contactpersonen van de diverse werkgroepen en dit zal mogelijk leiden tot aanpassingen van 

het huidige beleid, zodat dit beter aansluit bij de actualiteit van de maatschappelijke 

ontwikkelingen. 

De kerstactie van 2016 ten behoeve van een toegankelijke website voor geïnteresseerden in   

vrijeschoolpedagogie in Oekraïne heeft meer dan 4000,00 euro opgebracht.  

In het jaarverslag van 2017 zullen we uitgebreid aandacht besteden aan dit project, Dytina. 

 

Het Bestuur van stichting Helias wenst u bijzonder veel leesplezier. 

Henk Poppenk, voorzitter 

Barbara Berns, secretaris /penningmeester  

Lonneke Schepens, bestuurslid 

Hubert Rooimans, bestuurslid 
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3. NIEUWE BESTUURSLEDEN 
 

 

 

Mevr. Lonneke Schepens 
 

 
 
Lonneke werkt als kleuterleidster op de vrijeschool in Utrecht en is in contact gekomen met 

Stichting Helias toen zij is gevraagd om kleuterpedagogiek te onderwijzen aan de docenten 
in Bulgarije, het initiatief waarmee wijlen Mechteld Camman intensief verbonden was.  

Dit heeft een geheel nieuwe impuls gegeven aan haar antroposofische ontwikkelingsweg. 
Het concrete karakter van Stichting Helias spreekt haar aan en zij wil zich graag de ko-
mende jaren voor de ontwikkeling van de stichting gaan staan, waarbij zij zich zal inzetten 

om stichting Helias een eigentijds gezicht en uitstraling te geven.  

 

De heer Hubert Rooimans  

 

Mijn naam is Hubert Rooimans, 47 jaar, geboren te Rotterdam. In het dagelijks leven ben ik 

werkzaam als zelfstandig projectleider in de infratechniek. Vanaf mijn jeugd ken ik de 

antroposofie. Rond mijn 37e  heeft de kennismaking met een goede antroposofische vriend 

er toe geleid dat ik lid van de antroposofische beweging ben geworden en deelneem aan 

ledenavonden.  In 2015 ben ik bij de werkgroep Nederland-Rusland gekomen na een bezoek 

aan Odessa. Vorig jaar vroeg het bestuur van Helias of ik lid van het bestuur wilde worden. 

De reden dat ik deze functie heb geaccepteerd is enerzijds gelegen in feit dat ik een 

algemene kennis heb van antroposofie en het bijkomende bestuurswerk. Anderzijds hoop ik 

bij te kunnen dragen aan de continuering van de stichting Helias om initiatieven mogelijk te 

maken in de komende jaren. Hierbij ligt mijn persoonlijke voorkeur bij de antroposofische 

projecten/ initiatieven in Oost Europa. 
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4. TSJECHIË SLOWAKIJE 

In 2016 vierde de opleiding voor kleuterleidsters in Tsjechië hun 25-jarig jubileum, evenals 

de scholen in Pribram en Pisek in Tsjechië. Ook in Slowakije organiseerden we 25 jaar 
geleden de eerste grote zomercursus. Het is mooi om te zien wat er in die jaren tot stand is 

gebracht. Maar er is ook nog veel te doen, met name op het gebied van begeleiding, 
opleiding, landelijk beleid en samenwerking. Wie meer wil weten kan het gratis Bulletin van 

ons werk aanvragen bij: cboogerd@telfort.nl. Het wordt 3x per jaar rondgestuurd. 
 

Tsjechië 

In Tsjechië zijn nu 13 vrijescholen, 4 lycea en één vrijeschool voor speciaal onderwijs. Ook 
zijn er 8 erkende vrijekleuterscholen en 9 klassen of  kleuterscholen die met vrijeschool-

pedagogie werken maar nog niet helemaal erkend zijn. Verder is er een vereniging van 

moedercentra, die o.a. seminars geeft over opvoeding in de leeftijd van 0-4 jaar. Opleidingen 
zijn er voor leraren en kleuterleidsters, evenals een nascholing voor kleuterleidsters. 

Wij zijn de laatste jaren vooral betrokken bij het werk voor de kleinste kinderen: opleiding, 
nascholing, moedercentra, begeleiding van kleuterscholen, regionale samenwerking en de 

begeleiding van een kring van mentoren van kleuterscholen. Doordat ik een groot deel van 
het jaar ter plaatse ben en de taal spreek, is een nauwere betrokkenheid mogelijk.   
 

Slowakije 
In Slowakije zijn twee vrijescholen, in Bratislava en Košice, na jarenlange strijd erkend in 
2015. Er was vaak tegenwerking vanuit de overheid. Zo zijn de 4 kleuterscholen wel door de 

IASWECE erkend als vrijekleuterscholen, maar niet door de overheid. Hierdoor krijgen zij 
geen enkele subsidie, en moeten rondkomen van ouderbijdragen en schenkingen. In 2016 is 

er een nieuw elan en nieuwe initiatieven. Zo bereidt men weer een nieuwe kleuterschool 
voor in Prievidza, waar men enkele jaren geleden moest opgeven na 9 jaar. De kleuterschool 

Jablonka uit Bratislava verhuisde naar een stabielere ruimte en kreeg een nieuwe naam: 
Hajánka. 
De afgelopen jaren reisde Dina Kerkstra naar de kleuterschool "Het Sterretje" in Bratislava. 

Zowel Dina als de kleuterschool vonden het zo goed gaan dat verdere begeleiding niet nodig 
is in deze vorm. 

Met name voor de kleuterscholen proberen we fondsen te vinden voor verschillende 
onkosten. 

De laatste jaren vindt de nascholing aan kleuterleidsters plaats in Košice, Oost-Slowakije. 

Het afgelopen jaar werkten we aan het thema "De ontwikkeling van de spraak". Verder zijn 
er opleidingen voor leraren en kleuterleidsters, die nu ondersteund worden door mensen uit 

Wenen. 
Landelijk gezien is er wel nog veel werk aan de winkel. 

 

Vrijekleuterschool Studnicka (het Bronnetje) in Kosice 
Onze kleuterschool werkt in onze stad Kosice, in Oost-Slowakije, sinds januari 2006. De 

school is ontstaan vanuit een samenwerking tussen ouders en pedagogen. Een aantal van 
ons leidsters heeft inmiddels eigen kinderen die school een kleuterschool bezoeken. De 

activiteiten voor vrijeschoolpedagogie werden sinds 1996 georganiseerd door de Vereniging 
van Vrienden voor vrij onderwijs, genaamd "Kridla" (Vleugels). De kleuterschool zetelt nu 
met twee klassen en samen met de benedenbouw voor het derde jaar in het huidige gebouw.  

Een grote verbouwing vond plaats in 2014, die betaald kon worden met financiële steun uit 
Nederland en met donaties uit verschillende bronnen. In 2015 is de buitenplaats verbeterd 

met steun van ouders, lokale sponsors en vanuit Nederland.  

mailto:cboogerd@telfort.nl
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In 2016 hebben we de ramen vernieuwd, wat mogelijk werd gemaakt door een schenking 

van één van de ouders. 
Op het moment zijn er 2 klassen: 
- Een klas met 17 kinderen in de leeftijd van 2.5 – 4.5 jaar 

- Een klas met 17 kinderen in de leeftijd van 4 – 6 jaar 
  

Er zijn 5 leidsters en onze kokkin, oma Janka. Verder helpen moeders met koken, 
schoonmaken en lichtere hulp in de klassen. Vaders helpen met de technische 

werkzaamheden rond de kleuterschool. Onze werkdag begint rond 7.00 en eindigt rond 
16.30. De kinderen eten en slapen bij ons. 

 

De financiële situatie van onze kleuterschool in dit jaar: 
De kleuterschool krijgt geen enkele subsidie van de overheid. In Slowakije is het vrijeschool- 

leerplan voor kleuteronderwijs niet erkend. Zo moeten we onze financiële situatie ieder jaar 

opnieuw bekijken. Dat kost veel extra werk. Samen met ouders, vrienden en kennissen 
zoeken we naar oplossingen. Ieder jaar zijn de uitgaven hoger dan de inkomsten, elke 
ondersteuning is dus erg welkom. De vrijeschool in Kosice geeft veel steun, evenals 

persoonlijke donateurs. Ouders helpen naar vermogen, maar velen hebben het zelf  
financieel moeilijk. Zij helpen ons met werk – het repareren van meubels en speelgoed, 

grasmaaien, schoonmaken, wassen, zij brengen goed voedsel uit hun eigen tuin, geven 
materiele hulp, zoals speelgoed, meubels, elektrische apparaten. Wat thuis overbodig is, 

brengen ze naar de kleuterschool. 
Na 11 jaar op deze manier gewerkt te hebben, zijn er nooit schulden ontstaan. 
Medewerkers, vrijwilligers van de Vereniging, familieleden, vrienden, bekenden en ouders, 

allemaal zetten zij zich in voor het bestaan van onze kleuterschool. Zonder die inzet en hulp 
zou onze kleuterschool niet kunnen bestaan. Het zijn misschien soms kleine dingen, maar 

ze zijn van onschatbare waarde.   
Het moeilijkste is, dat al vele jaren gewerkt wordt voor een heel laag inkomen. Alle andere 

uitgaven moeten eerst betaald worden, zoals de huur, heffingen door de overheid, 
verzekeringen, facturen. Ook waren er perioden dat er geen salaris betaald kon worden.   
 

Verzoek om steun: 
Dit jaar zou het voor ons een grote hulp zijn, wanneer wij financiële steun krijgen voor de 

vernieuwing van de inrichting van de kleuterschool. Die is al 10 jaar oud en het is nodig om 
die geleidelijk te vernieuwen en vervangen. Ook hebben we hulp nodig voor het 

schoolfonds, waarmee we ouders ondersteunen die het schoolgeld niet kunnen betalen. Wij 
zijn dankbaar voor iedere steun. Die helpt ons bij ons werk, dat we doen met liefde, 

doorzettingsvermogen en waardigheid. U kunt de kleuterschool in Kosice ondersteunen op 

de Helias rekening van Tsjechië en Slowakije ovv: Studnicka Kosice. Alvast onze dank! 
 

Met dank namens de vrijekleuterschool Studnicka, Katarina Pojezdalova, kleuterleidster. 
                                                               

Het etherlichaam in de opvoeding van het kleine kind 
Het werk in Tsjechië heeft ook vruchten afgeworpen die weer hun weg vinden tot buiten de 
grenzen. Zo vond de jarenlange studie met de kleuterleidsters over de betekenis van het 

etherlichaam in de opvoeding van het kleine kind een neerslag in het boek: "Het 
etherlichaam in de opvoeding van het kleine kind".  
In Nederland werd dat boek uitgegeven bij Nearchus. Vertalingen verschenen bij Fabula 

(Tsjechisch) en Florisbooks (Engels). In 2016 kwam er een nieuwe impuls, doordat het boek 
nu ook in de Duitse taal is verschenen bij Verlag C. Möllmann. Bij uitgeverij Nairi in Kiev 

werd begonnen met vertalingen in de Russische taal. 
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Beginsaldo uit voorgaande periode      3896 

 

Inkomsten 2016: 

Uit donaties en schenkingen verkregen  

van 1 januari 2016 tot 31 december 2016     2320                                                                                     

Totaal          6216 

 

Uitgaven van 1 januari 2016 tot 1 december 2016 

Reiskosten         1340 

Onkosten            715 

Kursus vrijekleuterschool in Praag       190 

Totaal          2245 

 

Eindsaldo 2016                  3970 

 

 

Begroting Tsjechië en Slowakije voor 2017 

Tsjechie: 

1.Seminaren Moedercentra  2x reis                                    400  

2.Reiskosten zomerakademie Semily                                          200 

3.Reiskosten zomercursus Pardubice                                300 

                                                                                              900 
Slowakije: 

4. Nascholing MS + school 1x reis Corn.                   200 

5. Onvoorzien                                                                      300 

                                                                                             500 
Organisatie: 

6. reiskosten: 5x 200.-                                                   1000 

7. reiskosten in NL                                                              100 

8. Reiskosten lokaal CZ                                                    200 

9. Porto telefoon bureau                                          100 

                                                                      

                                                                                                        1400 

 

Totaal:                                                                                        2800 
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5. BOSNIE-HERZOGEWINA 

 

Afgelopen najaar hebben we als kunstzinnig therapeut en muziek- en yogadocent wederom 
een week doorgebracht in de psychiatrie te Duje. We hebben een 4-daagse workshop mu-
ziek en yoga gegeven aan 14 medewerkers. Dit jaar waren er voor het eerst 3 deelneemsters 

aanwezig uit een instelling in Modrica, gelegen in het Servische gedeelte van Bosnië. De 5e 
dag hebben we met een delegatie van medewerkers uit Duje een kennismakingsbezoek ge-

bracht aan hun instelling, waar we hartelijk werden ontvangen door de directeur, behan-
delcoördinatrice en de 3 deelneemsters. Het doel was kennismaken met de werkvelden, 

waarin deze drie deelneemsters werkzaam zijn en het uitwisselen van ervaringen ter 
bevordering van mogelijkheden tot samenwerken tussen beide psychiatrische instellingen. 
Mirjam heeft in een dagactiviteitencentrum op het terrein van die instelling een workshop 

muziek aan 25 cliënten gegeven. Hierin zat o.a. een dove man, waarvan men dacht dat hij 
vanwege zijn handicap niets met muziek zou kunnen. Het tegendeel was echter waar, de 

man kon met een lied op gebaren mee doen met de groep. Daarna wilde hij graag gitaar spe-
len, waarvan hij de resonantie kon voelen en werd hij door het groepssamenspel uit zijn 

isolement getild. De gitaar was van te voren dusdanig gestemd, dat elke aanslag bij het 
groepssamenspel paste. Het bezoek aan de psychiatrie in Modrica werd afgesloten met een 
overheerlijke maaltijd in de eerste zorgboerderij van deze instelling, die enkele dorpen 

verderop lag en waar 12 cliënten woonden. Ter vergelijking: in Modrica woonden er 25 
cliënten per huis en 600 cliënten in de totale instelling, waarvan er slecht 50 per dag naar het 

activiteitencentrum konden, wat betekent, dat een cliënt 1 keer per week daar kan zijn. In 
Duje kunnen de cliënten iedere dag deelnemen aan activiteiten in het activiteitencentrum, 

maar heeft men nog geen zorgboerderij waarin mensen kleinschalig kunnen wonen. 
 
Terug naar de workshopweek in Duje, waar Mirjam aan 14 deelneemsters leerde hoe ze di-

verse muziekactiviteiten groepsgericht konden toepassen en speelmogelijkheden op diverse 
muziekinstrumenten zelf oefenden. Aansluitend leerde Meena de deelneemsters door 

ademhaling-en bewegingsoefeningen vanuit de yoga hoe je spanning en ontspanning in je 
lichaam kunt herkennen. Door de professionals zelf de technieken te laten ervaren, werden 

er handvatten geboden om in hun beroepsuitoefening te kunnen toepassen, b.v. hoe 
reageerde je lichaam op een stressvolle situatie, waaraan kon je zien dat een deelnemer        
ontspannen of gespannen is. De groep bestond zowel uit medewerkers die eerder hadden 

meegedaan, als medewerkers voor wie het de eerste keer was. ’s Ochtends bezochten we de 
werkplekken van de deelnemers, waardoor er een inschatting kon worden gemaakt van hun 

werksituatie en de problematiek. Het zitten in een kring met de aandacht naar binnen 

gericht, nodigde uit tot een intercollegiaal overleg na afloop. Partneroefeningen hielpen de 

deelnemers de ander te observeren en grenzen te respecteren. Deelnemers die de yogawork-
shop vorig jaar hadden gedaan, stelden vragen over de toepassing van de technieken.  
Hieruit bleek dat men in de praktijk goed aan de slag was gegaan.  

 
Daarnaast heeft Mirjam 2 keer een muziekworkshop gegeven aan een jongensgroep met 

hun begeleiders op een recent geopende locatie van Duje met als doel: de begeleiders 
muzikale ideeën te geven om muziek als activiteit in te zetten. Meena en Mirjam hebben 

ieder een workshop gegeven aan een groep jonge beschermelingen, waarbij de begeleiders in 
de praktijk konden zien, hoe de oefeningen vertaald konden worden naar de zorgsetting.  
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Hierbij kwam het zelf dirigeren als cliënt, wat eerder met de muziek gedaan was, terug in de 

beweging bij de yogales en het zich liggend of zittend leren ontspannen aan het eind van een 
activiteit. De gesprekken voor en na de workshops maakte ons duidelijk dat onze bijdrage 
zeer gewaardeerd werd.  

 
Meena Donker en Mirjam Radder 

 

 

 

 

Beginsaldo uit voorgaande periode      2175  

 

Inkomsten 2016: 

Helias schenking verkregen  

van 1 januari 2016 tot 31 december 2016       600                                                                                    

Totaal          2775 

 

Uitgaven van 1 januari 2016 tot 1 december 2016     618 

Reiskosten 2x cursus Duje, Bosnië        

  

 

Eindsaldo van 2016         2157 

Beginsaldo voor 2017 
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6. BULGARIJE 

Het jaar 2016 is voor de initiatieven in Bulgarije een relatief rustig jaar geweest. 

Zoals beschreven in het jaarverslag van 2015 was dat jaar intensief: de opleiding die vanuit 

Varna geïnitieerd was, werd afgerond. Voor veel deelnemers een hectische tijd omdat er veel 

gestudeerd moest worden en aan de slag moest met het maken van een eindpresentatie. 

Voor veel deelnemers was dit helemaal nieuw. Daarbij had iedereen ook zijn “gewone” 

dagelijkse taken.  

Tijdens de opleiding hadden enkele deelnemers het initiatief genomen om een kleuterklas te 

beginnen. Probleem was dat na het begin er eigenlijk geen organisatie was die dit schooltje 

door kon dragen. Uiteraard was dit een goed leerpunt: men ervoer nu dat een school starten 

veel meer is dan enkele enthousiaste 

ouders te verzamelen, een ruimte te 

vinden en de nodige materialen voor 

inrichting en onderwijs te zoeken. Per 

saldo stond de leerkracht er alleen 

voor. Dit betekende dat na enkele 

maanden het initiatief alweer stopte.  

Vanuit de opleiding is er toen ook met 

klem op gewezen dat het starten van 

een school veel meer is dan praktische 

zaken in orde maken: er moet een 

organisatie opgezet worden waarbij alle deelnemers ook hun plaats en rol kennen. Men 

heeft dit goed begrepen en is vooral hiermee aan de slag gegaan.  

Uiteraard betekende dit voor het jaar 2016 een zekere radiostilte: veel deelnemers zochten 

een werkplek waar zij het geleerde in de praktijk konden brengen. Voor sommigen 

betekende dit in hun eigen werkomgeving en voor anderen het opzetten van de juiste 

bedding om een school te starten. 

Men heeft zich in dat kader als doel 

gesteld om langere tijd te nemen voor 

de voorbereiding van een 

Waldorfschool. Men wil in augustus 

2018 concreet met een school 

beginnen. 

Gezien de weinige bestuurlijke 

ervaring die er onder de deelnemers 

van de opleiding was, is dit een wijs 

besluit. Vanuit Helias is aangeboden 

daar waar nodig hulp te bieden, inhoudelijk en financieel. 

Als terugblik op het jaar 2016 kun je dus stellen dat er in uiterlijke zin, met hulp van Helias, 

weinig gedaan is, maar dit is een keuze geweest om initiatieven in het bijzondere land 

Bulgarije te laten slagen. 
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Wat zou het geweldig zijn  als in Varna, met zijn rijke natuur en cultuur (zie de foto’s van 

het rotsklooster en het versteende woud) een Waldorfschool ontstaat die een bijdrage kan 

leveren aan de cultuur en bewustzijn voor de natuur.      

Gunnar Gijbels 

 

 

 

Inkomsten 2016: 

Inkomsten uit schenking en  donaties verkregen      525 

van 1 januari 2016 tot 31 december 2016  

Legaat         4095 

Totaal          4620 

 

Uitgaven van 1 januari 2016 tot 1 december 2016             n.v.t. 

          

Eindsaldo van 2017 

Beginsaldo voor 2017        4620   

             

Zoals beschreven staat in het verslag van Gunnar Gijbels over Bulgarije, zijn er dit jaar 

geen gelden gebruikt voor reis-, cursus- en andere onkosten, omdat in Bulgarije even pas 

op de plaats is genaakt.  Het totale bedrag staat ter beschikking voor 2017 en later.  
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7. RUSLAND 

Het leven in Rusland gaat moeizaam. Rusland keert zich tegen het Westen. Je voelt de af-
stand, de sancties drukken zwaar op het economisch leven, de inflatie is groot, velen komen 

moeizaam rond. Er heerst ook angst voor het overheidsapparaat, van waaruit de controle 
groot is, zeker op gebied van belastingen. 

Rusland wordt niet gezien en begrepen en vaak gemeten naar onze Westerse maten. 

Daarom is het van zo’n groot belang dat juist de antroposofische initiatieven, zoals scholen, 
euritmie, spraak, enz. welke hier beschreven worden en waar idealen verwezenlijkt worden 

die een vrij Geestesleven stimuleren en gezonde sociale situaties teweegbrengen, krachtig 
ondersteund worden in concrete en daadwerkelijke samenwerking tussen Oost en West. Het 

is bewonderingswaardig wat in de afgelopen 25 jaar is opgebouwd en het lijkt alsof de tijd 
weer rijp is voor nieuwe ontwikkelingen. Dus blijft het belangrijk bruggen te blijven bouwen 
in het licht van de toekomstimpuls van de Russische volksziel. 

De privéschool Centrum voor opvoedkunst                                                                             
Deze worstelt nog steeds met het “vrije” van de vrije opvoedkunst, heeft een groot aanbod 
van kinderen (veel van zakenlui) en hebben een strenge selectie.                                              

In de  2e tot de 8e klas staan allemaal onervaren leerkrachten, met veel vragen en twijfels. 
De pioniers begeleiden hen zo goed mogelijk, vanuit een hoog ideaal mensbeeld, vooral 
door kennisoverdracht (helaas ook dogmatisch).Terwijl de vraag leeft: hoe kan ik vanuit 

mijn eigen wezen en ontwikkeling werken met de kinderen. Het is lastig als het leerplan  
centraal moet staan, mede door druk van de overheid en het verwachtingspatroon van ou-

ders en niet de ontwikkelingsvraag van het kind in relatie tot zijn leerkracht. Steeds ervaar ik 
in deze school dat het werken aan creativiteit, het spirituele en het sociale een verademing is 

voor de jonge leerkrachten en voelen zij zich in hun hart aangesproken. 

De school: vDatchnom                                                                                                                    
Op deze school werken veel oudgedienden, die al met pensioen zijn, maar om financiële re-
denen doorwerken. Moeheid en ziekte zijn dan ook aan de orde. Het is een school die de 

samenleving spiegelt met grote klassen, 30 ll. van diverse pluimage, een enorm levendig ge-
heel. Het bijzondere van deze school is dat ze heel veel uitwisselen met elkaar over de kin-
deren. Ze verheugen zich bij resultaten en dragen elkaar in moeilijke tijden, maar ze hebben 

ook hier behoefte aan support en een frisse wind op gebied van het mensbeeld. Geweldig zo-
als ze een opleidingscursus voor de nieuwe aanwas van leerkrachten organiseren. 

De privéschool van Andre Gurevitsch in Paroschkina                                                                     

Het juridisch getouwtrek met de buren en de overheid over het bestaansrecht van een school 
op eigen terrein gaat door en tijdrekken werkt gunstig. Het immense l.s. gebouw is klaar en 
de kinderen maken zoveel mogelijk de dagelijkse dingen, b.v. handdoeken kapstokken, ta-

felbladen, gereedschap. Ze zagen hout en maken salade, bakken brood en werken in de 
moestuin en zingen en dansen samen. Het is een praktisch gerichte school met veel levens-

lustige, gezonde kinderen. Vragen om een ouderbijdrage  is i.v.m. juridische procedures niet 
mogelijk, dus werken ze met een vorm van schenkgeld. Dit levert financiële problemen op, 

maar idealisme voert hier de boventoon, echter wel met vragen over toekomstvisie van de 
school. 
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De huiskamerschool Oedelnaja nu in Pisotschnie                                                                   
Het nieuwe onderkomen ver buiten Petersburg is tot thuis geworden. Het huis kopen is niet 

haalbaar dus blijft de altijddurende onzekerheid en de hoge huur.  

Financieel is het nog steeds moeizaam. Er zijn wel weer meer leerlingen, kleuters en l.s. kin-
deren, 30 in totaal. In het sociale is dit een uitdaging. Wel is het uiterst vermoeiend voor ie-

dereen om de hele dag in een gewoon woonhuis met elkaar te moeten verkeren. Daarnaast 
wordt er ook muziekles gegeven en jongleren. Ook kunnen volwassenen terecht voor kunst-

zinnige therapie. Ze zijn ook begonnen met de voorbereiding van Lichttherapie voor heilpe-
dagogische kinderen. Dus volop leven maar het is ook vaak chaotisch. Gelukkig hebben ze 
in de zomer de natuur om zich heen. De meeste leerkrachten houden dit werk maar 3 jaar 

vol. Dus er wordt nog veel gepionierd. Toch blijven ze optimistisch en zetten onverwoest-
baar voort. 

De privékleuterschool Istotschnik                                                                                                    
Nog steeds redden ze het financieel, nu al 25 jaar. (ook dankzij bijdrage Helias). De oudge-

dienden zijn weg, behalve de directrice, en de nieuwe werkers moeten worden ingewerkt 
door cursussen en kennisoverdracht. Dat geeft weer nieuw elan maar ook moeizame uitda-

gingen, mede omdat de kinderen niet gemakkelijker worden, mede doordat het een privé-
school is met de daarbij horende ouders. Het is een vreugde om te zien hoe verzorgd en be-

hoedend de kleuterschool is, juist voor deze kinderen. Ouders zijn ook heel dankbaar dat ze 
de school gevonden hebben. 

Het lerarenseminaar                                                                                                                          
Na 25 jaar bestaat het nog en is niet meer weg te denken, dankzij de euritmie- en de spraak-

opleiding en de kunstzinnige therapie die daar ruimten huren. Deze zien er perfect en heel 
verzorgd uit. Er zijn veel avondcursussen. Zodoende kan het overleven, maar de directrice 

heeft nog een bijbaan om zelf rond te komen. De Staat blijft hen als een vreemde eend in de 
bijt zien en ze moeten op hun hoede zijn; ze zijn geen officiële staatsopleiding, dus worden 
ze heel intensief gevolgd door de Staat, i.v.m. met belastingen. Ze mogen geen geld verdie-

nen, maar ze zijn vindingrijk in het omzeilen van de regels, ook een kracht van de Russische 
ziel. 

De Andre Belyjschool voor antroposofische kunsten                                                                     
Deze heeft voor heel Rusland (50 deelnemers uit verschillende steden) een conferentie geor-

ganiseerd om alle initiatieven op kunstgebied te bundelen. Dat gaf een enorme impuls en in 
de praktijk leidde die tot een samenwerking van spraak(1e jaars)- en euritmie(2e jaars)- en 

art-therapie(3de jaars) opleiding en de muziektherapie gaat zich daarbij aansluiten. Ze maken 
gebruik van dezelfde ruimten. Schilderen en spraakvorming doen ze samen en ook lezingen 

antroposofie en medische inzichten worden gebundeld. Spraak en euritmie ondersteunen 
elkaar in de oefeningen. Het is heel uniek voor Rusland, waar samenwerken heel moeizaam 
is, gezien het conflict Oekraïne en Rusland. De kunst bouwt bruggen en geeft nieuwe soci-

ale impulsen. Geweldig! Heel belangrijk daarbij is de financiële support (want de inflatie is 
zeer groot) en de concreet praktische support, in het meedenken en enthousiasmeren. 

De afgestudeerde euritmisten van de Andrej Belyjschool kwamen vanuit heel Rusland, waar 

ze werkzaam zijn in scholen en euritmiegroepen, 4x per jaar 2 weken bij elkaar om aan hun 
Goethe project verder te werken, n.l. gedichten en de metamorfose van de planten, muzi-

kaal omlijst met solo’s. Dat is een grote opgave voor hen, i.v.m. reis- en verblijfkosten en te-
gelijk is het heel uniek en ze zijn dan ook een hele hechte groep. 
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Gelukkig worden ze ondersteund door Helias. Ook de 2e groep studenten die nu een jaar 

bezig zijn met hun opleiding, komen ook uit ver afgelegen steden. Zo wordt de euritmie, als 
kiem voor de toekomst, in dit enorme continent uit gedragen. 

De Christengemeenschap                                                                                                        
Met vallen en opstaan werkten ze verder aan hun verbouwplannen van het huis wat ze be-

zitten om het leefbaar en functioneel te maken. Door problemen op sociaal gebied, vertrou-
wen in elkaar hebben is ontzettend moeilijk in Rusland, stagneerde het proces, maar door 

een wisseling in de leiding is het proces weer op gang gekomen en wordt het steeds          
duidelijker wat er gewild wordt en of het gedragen wordt door de hele groep, Het vraagt 
veel energie en financiële middelen, maar de wil is er om de verbouwing voor elkaar te    

krijgen. Met vallen en opstaan leren ze ontzettend veel en sterkt het hun wil om tot daden te 
komen en dat is een grote uitdaging voor de Russische ziel. 

Vanuit deze terugblik op 2016 op alles wat er in Petersburg van de grond komt, lijkt het wel 

of hoe minder vrijheid er in Rusland is hoe sterker de impulsen vanuit het Geestesleven naar 
de oppervlakte komen en door mensen met idealen in daden wordt omgezet. Ik ben hen 

heel dankbaar voor het enorme werk dat ze dagelijks verzetten tegen de weerstand in, maar 
ze weten zich gedragen door de financiële en morele support van allen die hen ondersteunen 
via Helias.  

Maria Lambregts, initiatieven St. Petersburg 

 

Werkgroep/scholen 

Beginsaldo uit voorgaande periode          27 

 

Inkomsten 2016: 

Verkregen uit schenkingen en donaties        

van 1 januari 2016 tot 31 december 2016     1194 

           

Uitgaven van 1 januari 2016 tot 1 december 2016   1567 

Reiskosten, div.ondersteuningsbijdragen, bijdragen school     

     

Eindsaldo over 2016 (scholen)           94 

Eindsaldo over 2016   (negatief)                                                             - 470   

     

 

Werkgroep Euritmie 

Beginsaldo uit voorgaande periode      1157 

 

Inkomsten 2016: 

Verkregen uit schenkingen en donaties        527 

Van 1 januari 2016 tot 31 december 2016  

 

Uitgaven van 1 januari 2016 tot 31 december 2016      780   

Reiskosten, ondersteuning, etc.     

 

Eindsaldo over 2016          904 

Beginsaldo voor 2017            904 
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8. EIN BUSTAN 

 
Het Midden-Oosten speelde in 2016 weer een centrale rol in de ellende van oorlog,  
vluchtelingen en terrorisme. Landen en machtsgroeperingen vechten hun strijd uit over de 

hoofden van de bevolking. Ook in Israël leggen de rechts-nationalistische regering van    
Netanyahu en de lobby van de kolonisten een enorme druk op de samenleving. In de bezette 

Palestijnse gebieden schept men voldongen feiten die moeilijk terug te draaien zijn. Er     
wonen nu al meer dan een half  miljoen Joodse kolonisten. Een resolutie in de 

Veiligheidsraad van de VN veroordeelde die illegale bezetting eind december, doordat de US 
voor het eerst blanco stemde. Het ziet er echter naar uit dat dit niet veel zal helpen om de 2-
staten oplossing nog te realiseren. Het dagelijkse geweld en de vernederingen maken de 

kloof  tussen Palestijnen en Joden steeds groter. Dit is gevaarlijk, want Israël wil een Joodse 
staat zijn. Wanneer de Palestijnen gedwongen opgenomen worden in één staat, gaat dat óf  

ten koste van de Joodse meerderheid óf  van de democratie. Of  hangt er een tweede, 
sluipende “Nakba”, (Catastrofe), boven het land? Zo noemen de Palestijnen de verdrijving 

van ¾ miljoen mensen in 1948.   
  Onder Trump, de nieuwe president van de US, wordt dit alleen maar erger. Hij is via zijn 
schoonzoon en topadviseur Jared Kuschner en dochter Ivanka diep verweven met de Joods-

nationalistische en orthodoxe beweging. Kuschners invloed komt ook tot uitdrukking in de 
keuze van Trumps medewerkers en de nieuwe ambassadeur in Israël, David Friedman, een 

vervente voorvechter van de nederzettingen. Deze wil als eerste stap meteen de ambassade 
naar Jeruzalem verplaatsen, met alle spanningen van dien, omdat Jeruzalem internationaal 

gezien wordt als een gedeelde hoofdstad. Mensen die gelijkwaardigheid en ontmoeting 
nastreven krijgen het nog moeilijker. 

 
In deze situatie is de Joodse-Arabische vrijekleuterschool Ein Bustan een lichtje in de 
duisternis. Vanaf  2005 biedt Ein Bustan onderwijs en opvang aan Joodse- en Arabische 

kinderen. Ook de leidsters zijn Arabisch en Joods. Beide talen worden er gesproken, en ook 
de feesten van beide religies worden gezamenlijk gevierd. Bovendien organiseert Ein Bustan 

tal van activiteiten in de omgeving voor beide bevolkingsgroepen. Rond de school vormen 
zich gespreks- en ontmoetingsgroepen. Men gaat er vanuit dat openheid en vertrouwen 
vanaf  de vroege kindertijd moeten worden opgebouwd en doorbreekt daarmee het cultureel 

gescheiden onderwijssysteem in Israël. 
   

  De Werkgroep Ein Bustan in Nederland steunt dit project vanaf  het begin. Tweemaal per 
jaar geven wij een Nieuwsbrief  uit die u kunt bestellen bij : cboogerd@telfort.nl. Ook kunt u 

de website van Ein Bustan bezoeken: www.ein-bustan.org. Wij danken u alvast voor uw 
steun, 
 

                                                                      Cornelis Boogerd/Vally Cornelis 

 

mailto:cboogerd@telfort.nl
http://www.ein-bustan.org/
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December 2016 
 

Lieve vrienden en ondersteuners van Ein Bustan,  
 

We zijn, zoals altijd, blij jullie te groeten en onze belevenissen met jullie te delen. Het is een 
goed moment voor een update, aangezien we de belangrijke herfst-feestdagen achter de rug 

hebben en de nieuwe kinderen hun plek aan het vinden zijn. De kleuterschool (3-6 jaar) en 
de kinderopvang (1-2 jaar) werken met dezelfde leidsters als vorig jaar en hebben beiden het 
maximaal toegestaan aantal kinderen. Onze dierbare Samar is bevallen en is momenteel met 

zwangerschapsverlof  en we hebben een nieuwe tijdelijke leidster: Fadia. Al ons personeel 
wordt nog steeds begeleid door Stephanie Alon. We hebben een aantal nieuwe families 

mogen verwelkomen, allen uit de omliggende dorpen Kyriat Tivon en Basmat Tabun (en 

ook uit Hilf  Um-Rashed, waar we gevestigd zijn). Voor het eerst hebben we ook een kind 

van de christelijke gemeenschap uit Haifa. 
 
Ook op sociaal gebied heeft zich nieuwe energie heeft gevormd. Van een groot muziekfestijn 

aan het einde van afgelopen schooljaar, tot een tweetalige kindervoorstelling op Ein Bustan 
in de zomervakantie, "counseling cirkels" om samen te brainstormen over waar we met Ein 

Bustan naar toe willen en een gezamenlijke wandeling, tot de "Ein Bustan vrouwenavond" 
gepland voor aan het begin van het nieuwe schooljaar. Bezielde leden van onze 

gemeenschap geven ons talrijke redenen om bij elkaar te komen en te genieten. 
   
Betreffende de administratieve aspecten: de stabiele en verantwoordelijke uitvoering is in 

handen van meneer Beni Mosenson. Hij zorgt ervoor dat Ein Bustan zich aan haar budget 
houdt en conform de Israelische bureaucratie werkt. We waren even bezorgd, want het 

Ministerie van Onderwijs had nieuwe richtlijnen uitgevaardigd en we liepen de kans onze 
vergunning te verliezen. Door snel en adequaat ingrijpen en het consulteren van juridische 

adviseurs, hebben we dit kunnen voorkomen. We willen graag uitleggen waarom we 
financiële steun vragen. De belangrijkste reden is; het voor elk gezin mogelijk te maken om 
tweetalig Waldorf  onderwijs te genieten zoals bij Ein Bustan gegeven wordt. Ein Bustan is 

een non-profit organisatie, krijgt gedeeltelijk overheidssteun, maar is afhankelijk van externe 
financiële steun voor zijn activiteiten. Niet alle gezinnen kunnen bijdragen aan de kosten, en 

we willen openstaan voor iedereen, onafhankelijk van de financiële mogelijkheden van een 
gezn. Wij zijn dankbaar voor de grote interesse en steun die wij sinds ons bestaan 

wereldwijd ontvangen, zonder deze steun zouden we we geen bestaansrecht hebben. We 
sturen liefde en dankbaarheid naar iedereen die ons steunt in gelden, gebeden en liefde. We 

hopen dat we samen de weg zullen bewandelen naar een gelijkwaardiger, vredelievender en 

betere toekomst voor onze kinderen. 
                                     

 
Toda, Dank u wel en Shukran,  Ahlen Bikum and Shalom Aleichem 

Rinat – ouders van Mila : Toen ik kind was zong ik het liedje " Duif met het olijfblad, ver-

trek uit het beeld. Zorg dat het geloof en de vrede terugkomen 

door jou". En ja, ik geloofde dat het licht het van het duister zou 

winnen. Vijf jaar geleden werd mijn dochter geboren en met een 

beetje geloof en heel veel liefde besloot ik haar ter wereld te bren-

gen, een wereld waar we niet alleen dromen over vrede maar ook 

in vrede leven. Een plek gebaseerd op respect, broederschap, ver-

binding, kwetsbaarheid, eenvoud, diepgang en aandacht. 
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Wij zijn elke dag weer dankbaar dat Ein Bustan bestaat en hopen op voortgang en  

uitbreiding  

Actie Zeepjes Uit Ein Bustan  

Het bijzondere verhaal van Tsviko Maata, de soldaat die zeepmaker werd in Ein Bustan, 

vindt u in een vorige uitgave van de Nieuwsbrief. Zijn handgemaakte zeepjes van natuur-

lijke ingrediënten hebben verschillende geuren: lavendel, geranium en patchouli, en  

Sinaasappel. 

U kunt de zeepjes in Nederland kopen bij de Werkgroep Ein Bustan Nederland, of bij het 

Internationaal Hulpfonds (IHF 

 Hebt u interesse, voor uzelf of om te verkopen op een bazar, neem dan contact op met     

Vally Cornelius 

Telefoon: 318-414881 

Valentine.cornelius@hetnet.n l 

 

Over de Werkgroep Ein Bustan Nederland                                                                                       

Het Arabische woord EIN BUSTAN  is moeilijk te vertalen. EIN betekent zowel Oog        

als Bron – een BUSTAN is een ommuurde tuin met olijven en cactussen, zoals die in de 

Arabische gebieden veel te zien waren, maar nu vaak vervallen zijn- . Het is een mooie 

naam voor een kleine oase van menselijkheid, waar de vrijeschoolpedagogie op een crea-

tieve manier vruchtbaar kan worden als vredespedagogie. De bron van de vrijeschoolpeda-

gogie is de antroposofie, die inzicht geeft in het wezen van de mens dat in iedere cultuur op 

een andere manier tot uitdrukking komt. 

De Werkgroep Ein Bustan werd opgericht op 29 september 2006 door Vally Cornelius en    
Cornelis Boogerd. Vally heeft 14 jaar in Israël gewoond, en spreekt ook de taal. Regelmatig 
bezoekt zij haar dochter en kleinkinderen, en de kleuterschool Ein Bustan. De werkgroep 

Ein Bustan Nederland werkt met Stichting Helias samen.                                                                                                                                                                      

Hoe U Ein Bustan kunt steunen                                                                                                            

1. Via Stichting Helias                                                                                                                                                 

U kunt uw donatie direct overmaken op de rekening van Stichting Helias ovv: Ein Bustan 
Stichting Helias – De Bilt                                                                                                          

Rekeningnr: IBAN: NL68 TRIO 0212 1537 22                                                                                       
BIC: TRIONL2U                                                                                                                                                                     
Het geld op deze rekening wordt éénmaal per jaar overgeboekt naar Ein Bustan, dit van-
wege de hoge bankkosten in Israël.                                                                                                                                                  

2. Direct naar Ein Bustan                                                                                                                               
Meer informatie vindt u op de website van Ein Bustan: www.ein-bustan.org.                                                                

3. Peetschap via IHF .                                                                                                                               
U kunt via het Internationaal Hulpfonds een peetschap aannemen voor een kind in Ein 
Bustan. Ook deze donaties kunt u met de inkomsten belasting verrekenen. Meer hierover op 

de website.                                                                                                                                          

 

 

http://www.ein-bustan.org/
http://www.ein-bustan.org/


 19 

 

Beginsaldo  uit voorgaande periode        896  

 

Inkomsten 2016: 

Uit schenkingen en donaties verkregen verkregen    1245 

van 1 januari 2016 tot 31 december 2016      

Totaal          2141 

 

Uitgaven van 1 januari 2016 tot 1 december 2016   1041 

Overgemaakt voor gebruik in Ein Bustan       

    

 

Eindsaldo over 2016       1100    

Beginsaldo voor 2017       1100   
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9. CREA THERA 
 

 

“Sources of life Srebrenica 2015-2018”: in-service training muziektherapie en beeldende 

therapie voor 2 lokale medewerkers in Srebrenica 

Crea Thera verzorgt creatief therapeutische workshops voor multi-etnische en 

multireligieuze groepen kinderen en jongeren in de post-conflict gemeenschap van 

Srebrenica. Opgeleide creatief therapeuten werken er vrijwillig met muziek, dans, drama en 

kunsttherapie.   

Verloop van het project 

- Het project “sources of life” is van start gegaan in September 2015. Na een selectieronde 

hebben we ervoor gekozen om 2 lokale medewerkers aan te nemen voor het project nl. 

Mladen Kojic en Zdravko Nikolic. Mladen werkte al reeds 4 jaar voor Crea Thera. Mladen 

zou verder getraind worden in het aanleren van beeldende therapeutische 

basisvaardigheden. Naast zijn rol als beeldende therapeutische workshopleader zou hij ook 

de functie van projectleider op zich nemen. Zdravko zou het muziek therapeutische gedeelte 

op zich nemen.  

De eerste training van Mladen vond plaats in Februari 2016. De training werd gegeven door 

Anne Van Den Ouwelant, een kunstzinnig therapeut, afgestudeerd aan de Hogeschool 

Leiden. De training is goed verlopen. Na de eerste training wordt er iedere 2 maand 

supervisie gegeven via Skype. Anne volgt het werk van Mladen nauw op en stuurt hem aan 

waar het nodig is.  

Zdravko heeft een in-service training gekregen vanaf September 2015 tot Maart 2016. Deze 

training was langer en intenser dan die van Mladen. Dit was noodzakelijk gezien Zdravko 

helemaal niet bekend was met muziektherapie. De training werd gegeven door 

muziektherapeut Thomas Deleu, afgestudeerd aan Hogeschool Leiden. Het voordeel met 

Zdravko was dat hij al een hele muzikale bagage verworven had. Hij heeft ook de nodige 

creativiteit en flexibiliteit om het therapeutische gedeelte aan te leren. Het proces met 

Zdravko verloopt positief. Hij wordt wekelijks gesuperviseerd via Skype. Zdravko heeft in 

de laatste periode ook aangetoond dat hij in staat is om mooie muzikale creaties te maken 

met de kinderen.  

De volgende trainingen muziektherapie en beeldende therapie hebben plaats gevonden  in 

Juli 2016.  Mladen en Zdravko zijn daarvoor naar België gekomen.  

Naast de training zijn de lokale medewerkers vanaf September onmiddellijk gestart met het 

geven van sessies aan kinderen en volwassenen.  
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De sessies voor kinderen vonden plaats in het centrum van Crea Thera en in de dorpen. Dit 

proces is positief verlopen. Naast het werk met kinderen werken ze ook met volwassenen 

met psychiatrische problematiek.  

Momenteel werken ze in 2 gezondheidscentra in de regio (Srebrenica, Vlasenica). Tijdens 

de supervisies wordt hun werk met beide doelgroepen opgevolgd en aangestuurd waar 

nodig.  

Na de werkperiodes worden ook concerten en 

tentoonstellingen gegeven. Op die manier zorgen ze ervoor dat de organisatie sterker 

verbonden wordt met de gemeenschap. Ook de taboesfeer rond het geven van 

therapeutische activiteiten wordt hierdoor verminderd.  

Naast de trainingen en het geven van de workshops wordt er ook aan fundraising gedaan. 

Het is de bedoeling dat de organisatie in 2018 zelfstandig verder gaat. Dit wordt ook 

wekelijks gesuperviseerd. Vanuit de moederorganisatie worden hierin de nodige 

vaardigheden aangeleerd.       

Omschrijving van het project (wat willen we verwezenlijken) 
Het werk met kinderen en jongeren en ook met 2 groepen langdurig zorgafhankelijke psy-

chiatrische dag patiënten gaat onverminderd verder.  De 2 lokale medewerkers (Mladen en 
Zdravko) verzorgen de wekelijkse workshops voor die verschillende groepen.  Eind 2015 
was er een evaluatie en een bijeenkomst in Sarajevo en in juli kwamen beiden naar Brugge 

voor een vormingsdriedaagse, begeleid door muziektherapeuten Sander Van Goor (NL) en 
Thomas Deleu en een art therapeut Anne Van den Ouwelant (Nl).  Wekelijks zijn er super-

visiesessies via skype.  Mladen Kojic werkt ook aan het voorbereiden van de verzelfstan-
diging van het werk van CT in Bosnië (gesprekken met lokale en landelijke overheden – 

fondsenwerving enz.).  Eind 2016 besloot medewerker Zdravko Nikolic de organisatie te 
verlaten om ander werk te kunnen doen. Dat was een flinke tegenvaller voor CT.  Gelukkig 

vonden we op korte termijn  een vervanger die vanaf februari 2017 in dienst zal treden: 
Marco, die als jongere deelnam aan de workshops van CT. 
 

Thomas Deleu 

 

Binnenkort start CREA THERA met een nieuw project voor niet-begeleide minderjarige 

vluchtelingen in 2 opvangcentra in West-Vlaanderen : MUSIC HOME. 

 

Crea Thera heeft in 2016 t.g.v. de kerstactie 2015 van stichting Helias 2594 euro ontvan-

gen. 
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10.    OEKRAÏNE 
 

Er is veel aandacht voor Oekraïne, zeker vanuit de politiek.  

Richt Oekraïne zich meer westwaarts richting Europa? En die verwarrende oorlog in het 

oosten van het land, waar mensen vanuit deze oorlogsgebieden huis en haard verlaten om 

mee te werken aan school, aan de nieuwe website ten behoeve van geïnteresseerden in vrije- 

schoolonderwijs…..Waar mannen ter verdediging van het land zich geroepen voelen om 

daar heen te gaan. 

Hoe dan ook, in de afgelopen 20 jaar is er sinds de zelfstandigheid onnoemelijk veel hulp 

geweest in Oekraïne. De Heliasstichting heeft daar, dwars door alle problematiek in het land 

het hare aan kunnen bijdragen. De Stupenischool in Odessa was sinds 1995 het centrum van 

waaruit vragen werden gesteld.  De oprichtster van deze school Narine Maltseva is in dit 

hele ontwikkelingsproces van de vrijeschoolpedagogie een belangrijke schakel gebleken. Zo 

betrok zij steeds vele mensen in het ontwikkelingsproces van de vrijeschoolpedagogie in 

Oekraïne en konden er vele contacten gelegd worden tussen de vragers en de antwoorders. 

Er ontstond een associatie van vrijescholen in de beginjaren, ongeveer 12 scholen. 

De volwasseneducatie bracht vele mensen uit het hele land bijeen. 

Vanaf het jaar 2000, werd gedurende 3 jaar tijd, 2 maal per jaar 2 weken gewerkt, ‘s winters 

in Odessa en zomers in Pakytje (West-Oekraïne), met als doel het zelfstandig leerproces en 

bewustzijn van de leraren en andere betrokkenen te verbeteren, later werd een tweede serie 

met nieuwe deelnemers opgepakt in het midden van het land, nl. Kiev. Deze jaren 

gaven veel gelegenheid om uit te wisselen en elkaar als vrijeschoolbeweging te versterken. 

Er kwam ook veel beweging in de vrijeschoollerarenopleiding, bv, ook seminars voor de 

bovenbouw. Wanneer je nu na deze 17 jaar ziet, wat er allemaal is gegroeid en ontstaan in 

dit land, kan men met vreugde waarnemen, hoe b.v. de vrijeschoolpedagogiek zich heeft 

ontwikkeld. Met vallen en opstaan zie je nu overlevende scholen die er mogen zijn en een 

zelfstandige Oekraïense opleiding die in wisselende steden gegeven wordt.  

Je kunt je geen opleiding voorstellen, die niet is gegeven in Oekraïne. Allengs zijn mensen 

zich gaan scholen, vaak na de volwasseneducatie gevolgd te hebben (in Odessa en in 

Pakytje (West-Oekraïne) en later in Kiev. Mensen die 15 jaar geleden het vrijeschoolidee 

leerden kennen, en vaak ook volwasseneducatieseminars volgden, hebben nu initiatieven 

opgepakt, en zijn euritmie, spraakvorming, muziektherapie, heilpedagogie gaan studeren. 

Naast de artsencursussen, die elk jaar door Michaëla Glöckler uit Dornach, voor artsen en 

therapeuten vorm kregen. Daarna kwam behoefte aan een verdere psychologie 

opleiding, die door Jacques Meulman en zijn vrouw, ook vanuit Nederland, wordt 

verzorgd. 
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De vele sterrenkalenders die in Nederland sinds 20 jaar verkocht worden, spekten naast vele 

giften voor doelen de kas om de reizen te betalen voor leraren en docenten uit Nederland 

 

Nadat Narine vanuit Odessa verhuisde heeft zij, na kort te hebben gewerkt aan de nu 

bloeiende Sophiaschool, een uitgeverij opgericht, ‘Nairi’, waar talloze boeken worden 

uitgegeven, dienstbaar aan de vrijescholen en ouders. Veelal Russische vertalingen, zodat er 

ook uit omliggende landen besteld kan worden. Nu echter wordt in het land zo veel 

mogelijk Oekraïens gesproken en dat stelt de uitgeverij voor nieuwe vragen. Het nieuwste 

initiatief uit 2016 is de Dytina Waldorfwebsite, die wordt vormgegeven, om de vele 

belangstellenden, nieuwe initiatieven en leraren van vrijescholen van informatie te voorzien. 

Daarvoor werd de Heliaskerstactie opgezet en met deze kerstactie werd meer dan 4000,00 

euro ingezameld! 

 

Persoonlijk kom ik al 17 jaar in de Oekraïne en zie met name in Kiev grote 

veranderingen.  De stad groeit en op de plek van de kleine huisjes verrijzen enorme 

wolkenkrabbers. ‘s Nachts is het een stad waar 3 miljoen mensen wonen, overdag 7 miljoen, 

wordt gezegd. De munteenheid in het land is zeer gedevalueerd; waar je in voorgaande 

jaren voor 1 euro 7 grivna kreeg, zijn dat er nu 29!  

Op een nieuwe vraag na enkele jaren afwezigheid zullen meerdere seminars besteed worden 

aan "The mystery of meeting” . Opvallend veel jonge mensen, naast artsen, leraren en 

professoren, komen hierop af. Ook aan privégesprekken en bemiddeling (mediation) op de 3 

jaar bestaande 2e vrijeschool in Kiev” Borisfen", kunnen we onze hulp bieden.  

Carla van Dijk 

 

Hospitatiebezoek vrijeschool Stupeni/Odessa/Oekraïne 

In 2016 werd vrijeschool Stupeni slechts één keer (in het voorjaar) bezocht.  Het was voor 

mij het derde hospitatiebezoek, waarbij het onderwerp ”de juiste autoriteit zijn” vooral de 

aandacht vroeg. We concentreerden ons op de sfeer en interacties in de hogere klassen. Mij 

was gevraagd ook vooral aanwezig te zijn in de vaklessen. Hoe nauw luistert de 

communicatie tussen klassenleerkracht/mentor en de vakdocenten! Tussen de lessen liet 

men nog steeds de leerlingen 10 minuten hun eigen gang gaan in de school. Vraag is of dat 

een goede overdracht tussen de docenten bevordert. 

De school gaf de indruk dat de leerkrachten in de lagere school goed geschoold zijn en het 

geheel vrij stabiel oogde. Wel is het noodzakelijk dat er ervaren leerkrachten uit de 

bovenbouw (klassen 8 tot en met 10) Stupeni bezoeken om het vrijeschoolonderwijs in die 

leerjaren te ondersteunen. Dat werd ook door de team zelf beaamd.  Ik ga nog één keer 

terug naar Odessa om het voor mijzelf, na 7 jaar, af te ronden.  
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Dat zal hoogstwaarschijnlijk in het voorjaar 2018 gebeuren. Hopelijk reist er dan met mij 

een ervaren bovenbouwleerkracht mee, die genoemde taak op zich neemt.  

Vrijeschoolpedagogie in Wit-Rusland slaat aan? 

Herfst 2016 bezocht ik, wederom samen met Narine Maltseva uit Oekraïne, voor de tweede 

keer het initiatief in Minsk. Nog steeds liggen de kleuterafdeling en lagere school gescheiden 

van elkaar en huizen ze in dezelfde grote privé-gebouwen, die ze huren (ca. 3500 dollar per 

maand per gebouw). We richtten ons nu vooral op de vragen die er werkelijk bij het team en 

op school leefden en niet op de vragen, die ons via de mail gesteld waren. 

Interessant was dat de ouders en leerkrachten van het initiatief bereid waren om het 

reguliere systeem (de lagere school tot en met klas 4) te doorbreken. Bij aankomst bleek dat 

er inmiddels begonnen was met een klas 5! Wat een moed om dat te doen in een land waar 

alternatieve scholen nog steeds verboden zijn!  

 

Een thema, dat besproken was, was om juist niet directief te denken en elkaar van 

ongevraagd advies te dienen bij het bespreken van pedagogische problemen, maar dat men 

leerde om elkaar vragen te stellen, opdat een leerkracht in staat gesteld werd zelf zijn of haar 

antwoord te vinden. 

Een andere vraag die er leefde was in hoeverre je ouders laat meedenken in het stellen van 

leerdoelen en – eisen in het curriculum (bv. ten aanzien van het vreemdetalenonderwijs. 

Engels wordt er met hulp van een schriftelijke methode al vanaf klas 1 gegeven). 

Groepsapps werden ingesteld om ouders een platform te bieden. Dat kan een eigen leven 

gaan leiden en de positie van leerkrachten verzwakken.  

We stelden voor dat het team eerst goed zelf moest nadenken wat haar eigen visie is op de 

inhoud en pedagogie (bijvoorbeeld ten aanzien van het vreemdetalenonderwijs).  

Vraag is of de school (eigenlijk een educatief centrum, zie vorig jaarverslag) dan ook echt 

een vrijeschool genoemd mag worden. Wordt er vanuit het vrijeschoolgedachtengoed les 

gegeven? 

Op de vraag of men al dacht aan een zesde klas werd positief en met enthousiasme 

geantwoord. Dat kwam ook mede doordat we de samenhang bespraken tussen dierkunde, 

plantkunde en mineralogie in relatie tot de prepuberale fase (10 tot 12 jaar). 

Verder hebben we nog twee thuisonderwijs-initiatieven bezocht. Weer andere dan een jaar 

geleden. De mensen van die initiatieven staan open voor alternatieve richtingen; het is 

echter maar de vraag of het vrijeschool-initiatieven worden.  
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In de herfstvakantie zullen Narine en ik voor de derde keer een bezoek brengen en dan 

zullen we zien in of de vrijeschoolpedagogiek werkelijk wortel zal (kunnen) slaan. 

Voorzichtigheid is echter geboden.   

Jan Vermeulen, Deventer 

 

 

 

Eindsaldo  uit voorgaande periode      4214 

 

Inkomsten 2016: 

 

Schenking en donaties verkregen       745 

van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 

Opbrengst kerstactie dec. 2016      1620 

(Rest schenkgeld voor kerstactie is in 2017 binnen gekomen)  

Opbrengst verkoop sterrenkalenders     1733 

 

Totaal          8312 

 

Uitgaven van 1 januari 2016 tot 1 december 2016     

Reiskosten           684  

afrekening kalenders 2016       3917   

    

Eindsaldo 2016         3711 

Beginsaldo voor 2017       3711 
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11. TSHISTIE KLOETSHI 

Camphillgemeenschap in Smolensk 

De belangrijkste gebeurtenis van 2016 is dat het tweede woonhuis in gebruik genomen. 

Dat gebeurde na de zomer. Nieuwe medewerkers en bewoners zijn ons leven komen 

verrijken. De man, die in het werkplaats gebouwtje de houtkachel bouwde en in het 

tweede huis de haard, Aleksey, beviel het zo goed dat hij met zijn gezin ons is komen 

versterken. Zo zijn er ineens drie kinderen in onze gemeenschap komen wonen van 6, 

9 en 14 jaar. Daar bleef het echter niet bij! Katja, de tuinder, kreeg een kind. Het kwam 

in september in het tweede huis ter wereld. Een heel bijzondere gebeurtenis. Verder 

kwam een lerares van de vrije school van Smolensk bij ons werken. Als nieuwe 

bewoners kwamen in februari Polina, 36 jaar, en in september Misha, 24 jaar. Zo is onze 

gemeenschap flink gegroeid dit jaar. Het wonen in twee huizen is ook een grote 

verandering. Ieder huis heeft iets eigens, een eigen atmosfeer, een eigen wijze hoe je de 

dingen doet. Je moet nu meer afspreken met elkaar, omdat het niet meer eenvoudig op 

de gang of in de woonkamer gebeurt, waar je vroeger elkaar vanzelf trof. Dit jaar zijn 

we begonnen met bijen te houden. Er overwinteren nu vier bijenvolken, terwijl we in 

deze koude dagen ons verwarmen aan de honing die de bijen in de zomer verzamelden. 

Het was zo veel dat een deel kon worden verkocht. De kruidenteelt werd flink 

uitgebreid. In mei 2015 werd een kruidentuin aangelegd en in gebruik genomen. In 2016 

werd deze nog uitgebreid en verbouwden we verschillende soorten munt, 

citroenmelisse, kamille, anijs, tijm, korenbloemen, goudsbloem. Andere kruiden 

werden verzameld in de omgeving, zoals lindebloesem, wilgenroosje, sint-janskruid, 

brandnetel, duizendblad, spirea. Katja stelde uit dit alles theemengsels samen, die 

inmiddels een grote populariteit genieten vanwege de goede smaak en geur. Op slechts 

twee adventsmarkten werd de hele voorraad verkocht! 

 

Er waren natuurlijk weer veel gasten. Twee keer, in totaal drie weken, kwamen 

deelnemers van Toermalijn logeren, met medewerkers en zelfs een ouder. Ook waren 

er bezoeken van mensen die geïnteresseerd waren in het concept van Tshistie Kloetshi, 

onder andere uit Minsk (Wit-Rusland).  

Eindsaldo  uit voorgaande periode      2531 

 

Inkomsten 2016: 

Schenking en donaties verkregen       1009 

van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 

Totaal          3540 

 

Uitgaven van 1 januari 2016 tot 1 december 2016     

Aan Tsjistie Kloetshi overgemaakt in 2016 op vraag   3720  

Eindsaldo 2016   (negatief)                          -  180 
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DAGCENTRUM TOERMALIJN 

Het dagelijks leven in Toermalijn, met het werk in de werkplaatsen, theepauzes, 

toneelvoorstellingen, ontmoetingen enzovoort, werd regelmatig onderbroken door 

bijzondere gebeurtenissen. Er werden diverse excursies ondernomen. Zo gingen we 

naar de werkplaats “Soendoek” (koffer), die niet ver van Toermalijn is en waar ook 

mensen met een beperking werken. Verder waren er uitstapjes naar een bijzondere 

kerk, en twee keer naar een landgoed, Archankelskoe en Koeskovo. En zelfs een 

“uitstapje” naar Noorwegen, waar vier medewerkers en twee deelnemers van 

Toermalijn deelnamen in de festiviteiten rond het 50-jarig bestaan van Camphill in dat 

land en van Camphill Vidarasen.  

Verder is een regelmatige activiteit buiten Toermalijn het verkopen van de productie 

(borden, kopjes, vazen, kaarsen, kettingen en oorbellen, poppen, houten speelgoed, 

zeep) op bazaars, die het hele jaar door hier en daar plaatsvinden, maar met name in 

december, en die voor niet onbelangrijke inkomsten zorgen. 

Alweer drie jaar is op maandag avond een speciaal orkest actief, het ”Orkest zonder 

noten”. Het bestaat grotendeels uit mensen met een beperking. Het is inmiddels al zo 

ontwikkeld dat er concerten worden gegeven. 

Dit jaar hebben we met succes gebruik gemaakt van een nieuwe vorm van 

fondswerving, de crowdfunding. Er was namelijk dringend een nieuwe 

pottenbakkersoven nodig, en die zijn niet goedkoop. We maakten hier een project van 

en konden dat plaatsen op de crowdfunding website Planeta.ru.  

Eind augustus bleek dat we de benodigde 400.000 roebel (ongeveer 6500 euro) al 

hadden verzameld! Als dank aan alle mensen die hadden bijgedragen hebben we voor 

hen een Bedankdag georganiseerd. Er kwamen veel mensen op af, en die kregen een 

kadootje uit een van de werkplaatsen en konden genieten van een mooi concert.  

Een nieuwe activiteit is de teenagerclub, die in oktober begonnen is. De teenagers 

komen twee keer per week naar Toermalijn en doorlopen een gevarieerd programma: 

er is een stukje onderwijs, leren werken in de werkplaatsen, en, heel belangrijk, het 

leren communiceren met elkaar. Op dit moment zijn er vier deelnemers in de club, 

met zeer uiteenlopende beperkingen. We hopen in de nabije toekomst deze activiteit 

verder uit te breiden. 

In mei vond de jaarlijkse open dag plaats, waarop de ouders van de deelnemers de 

kans hebben aan den lijve te ondervinden hoe het leven in Toermalijn toegaat: te 

werken naast hun zoon en dochter in de werkplaatsen, in de schoolbank te zitten in 

het klaslokaal, samen te eten en thee te drinken, verschillende therapieën bij te wonen. 

De ouders maken hun kind dan mee buiten de bekende thuissituatie in een nieuwe 

omgeving en met andere gewoontes. Het helpt hen ook om de rehabilitatie methodes 

van Toermalijn te leren kennen en begrijpen. 

In november bereidden we ons voor op de International Charity day - “Giving 

Tuesday”. We lanceerden een project onder de naam “Kunst ter ondersteuning van 

Toermalijn”. Als onderdeel hiervan vond een flashmob plaats in de sociale media: 

“Mijn favoriete kunstwerk ter ondersteuning van Toermalijn”. 
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Op 29 november, de eigenlijke Giving Tuesday, nodigden we alle vrienden van 

Toermalijn uit voor een lezing over kunstgeschiedenis. Daarbij presenteerden we onze 

nieuwe kunstwerkplaats, waar de deelnemers van Toermalijn grote doeken schilderen. 

Een daarvan hangt al in het kantoor van een bevriende onderneming, de TFG-

Workshop. Door al deze activiteiten kwam er geld binnen om materialen te kopen 

voor de werkplaatsen. Ook brachten we ons werk onder de aandacht van een breder 

publiek.  

Geïnspireerd door het succes van dit project hebben we nu verdere plannen, om 

lezingen over kunst te organiseren met kunstcritici, rondleidingen door musea aan te 

bieden, en nog veel meer.  

Remco van der Plaat 

 

Eindsaldo  uit voorgaande periode      7826 

 

Inkomsten 2016: 

Schenking en donaties verkregen       4596 

van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 

 

Totaal                   12422  

 

Uitgaven van 1 januari 2016 tot 1 december 2016            11300 

Aan Tsjistie Kloetshi overgemaakt in 2016 op vraag      

              

Eindsaldo over 2016                               1122   

Beginsaldo voor 2017                    1122                                                                                       

 

                     

 

 

BLAGOE DELO 

In het jaarverslag van 2017 zal er een uitgebreid artikel van Blagoe Delo  in het 

jaarverslag staan. 

Eindsaldo 2016           600 
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12. CUBA 

Antroposofisch-medische initiatieven op Cuba ontwikkelen zich vanuit een samenwerking 

tussen artsen en paramedici uit vijf landen: Cuba, Peru, Nederland, Zwitserland, Duitsland 

en binnen enige tijd mogelijk Spanje. Er ontstaat een netwerk waarin wederzijdse 

afstemming plaatsvindt. 

Meer algemene informatie over de Cubaanse gezondheidszorg kunt u lezen in het vorige 

jaarverslag. 

Vijfmaal vond jaarlijks een zgn. IPMT (International Postgraduate Medical Training) op 

Cuba plaats, het laatst in 2012, een antroposofisch-medische weekcursus voor artsen en 

paramedici, georganiseerd vanuit de medische sectie van het Goetheanum in Zwitserland, 

onder leiding van Michaela Glöckler (kinderarts en tot september 2016 leidster van deze 

sectie) en Harald Matthes, internist in het Havelhöhe ziekenhuis in Berlijn. 

Een ontmoeting tussen mij en de medische groep in Havanna in februari 2015 gaf 

aanleiding om de draad weer op te pakken. Januari 2016 bezocht het artsenechtpaar Martin-

Günther Sterker en Astrid Sterner (internist resp. huisarts in de regio Berlijn) de groep in 

Havanna en werkte met hun aan basale geneesmiddelenbereiding. Mede hieruit ontstond de 

wens bij enkele artsen en farmaceuten om zelf antroposofische geneesmiddelen te leren 

maken. 

Terugblik op 2016 

Dankzij ondersteuning van de Stichting Helias en de Duitse Mahle Stifting konden twee 

Cubaanse artsen en een Cubaanse farmaceut deelnemen aan een Spaanstalige cursus 

antroposofische farmacie in Lima, Peru, in oktober 2016. Deze cursus werd voor de eerste 

maal georganiseerd voor artsen en farmaceuten uit meerdere Latijns-Amerikaanse landen 

en was een succes; men is zeer dankbaar.  

Terugkijkend op 2016 heeft de groep van artsen, farmaceuten en therapeuten op Cuba een 

intensieve ontwikkeling doorgemaakt (‘GEMAC’, Grupo Estudios Antroposóficos de Cuba, 

een onderdeel van ‘MACuba’, Movimento Antroposofico Cubano, dat ook een 

pedagogische, kunstzinnige en biologische-dynamische tak heeft). Er waren 

meningsverschillen over de strategie van de ontwikkeling. Het echtpaar Yván en Maike 

Villegas uit Lima (antroposofisch arts en euritmietherapeut) is in september 2016 naar Cuba 

gegaan om met de medische groep te werken aan een reorganisatie welke rust en 

duidelijkheid heeft gegeven. Sindsdien is een andere Cubaanse collega contactpersoon voor 

het buitenland geworden. De Villegas komen al sinds 1996 regelmatig in Cuba.  

Martin-Günther en Astrid Sterner hebben het mogelijk gemaakt dat een zoon van een van 

de Cubaanse apothekers een jaar naar een vrije school in Berlijn kan gaan (2016-2017) en bij 

hun kan wonen. 

De cursus antroposofische farmacie zal jaarlijks vervolgd worden: 20-27 oktober 2017 zal de 

tweede module plaatsvinden, over metaaltherapie, in 2018 de derde en in 2019 de vierde 

module.  

De drie deelnemende Cubanen willen in de komende jaren zelf geneesmiddelen op Cuba 

gaan bereiden. Een aanloop hiertoe is begroot voor 2017, voor het voorbereiden en 

opbouwen van een klein laboratorium en het kweken van geneesplanten. Dit is later dan wij 

in 2016 hadden voorzien en terecht, omdat men zich eerst goed hierin wil scholen. 
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De in 2017 in Cuba geplande cursus Zeven metalen in de antroposofische geneeskunde is 

uitgesteld naar een mogelijk later moment.  

De kern van de in antroposofie geïnteresseerde Cubaanse artsen wil zich laten certificeren 

als antroposofisch arts.  

Hiertoe zullen Harald Matthes en Yván en Maike Villegas 2x naar Havanna reizen, de 

eerste keer voor een voorbereidend seminar in augustus en de tweede keer voor de 

certificeringsgesprekken in december dit jaar. Harald Matthes zal dit zelf bekostigen. 

De Cubaanse antroposofisch beweging geeft een digitale nieuwsbrief uit (Spaanstalig, deels 

met Engelstalige samenvatting) met de naam ‘Primavera’ (voorjaar), de Boletin 

Antroposófico Cubano. Men kan zich hierop abonneren door een mail te sturen aan 

primavera@cubarte.cult.cu gericht aan Aillin Parra (Spaans of Engels), met de vermelding 

dat dit contact via mij verloopt.  

Marco Ephraïm 

 

 

Inkomsten 2016: 

Eindsaldo  uit voorgaande periode        170 

Schenking en donaties verkregen                     345 

van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 

Totaal            515   

                       

Uitgaven van 1 januari 2016 tot 1 december 2016             

Geneesmiddelenbegeleiding en zaalhuur in Cuba     350 

            

(Bijdrage Helias  2500 t.b.v. reiskosten en  

Geneesmiddelen ontwikkeling 2500)      

 

Eindsaldo over 2016                         165 

Beginsaldo voor 2017         165 

 

Begroting voor 2017  

Project geneesmiddelbereiding, reservering                                          2000 

Deelname tweede module opleiding antroposofische farmacie  

in Peru, incl. materialen, voor 3 personen, 20-27 oktober 2017  3600   

Certificatie van antroposofische artsen in Cuba,   4000 

2x reis naar Cuba van 2 van de 3 docenten die dit verzorgen      

Onvoorzien              400 

 

Totaal                   10000 

Voor meer informatie kunt u mij bereiken op: marco.ephraim@gmail.com 

www.therapeuticumaurum.nl  
 

Stichting Helias heeft Cuba ondergebracht in een fonds en donaties en andere vormen van 
schenkingen kunnen werden overgemaakt op rek.nr. NL68TRIO212153722 o.v.v. Cuba en 
het project, waaraan u uw bijdrage wilt geven. 

mailto:marco.ephraim@gmail.com
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13.   OVERZICHT EN ONDERSTEUNING OVERIGE PROJEKTEN       

A Inkomsten 1 januari 2016 tot en met 31 januari 2016 
Inkomsten fondsen 20017 

Schenkingen algemeen 1415 
Kerstactie Dytina 1733 

Rente 246 

Totaal 23411 

 

B Uitgaven 1 januari 2016 tot en met 31 januari 2016 
Uitvoeringskosten eigen organisatie 257  

Kosten Website 180 
Jaarverslag 1672 

Financiële administratie 2200 
Afschrijving Muziekinstrumenten 287 

Bankkosten 387 

Totaal 4983 
 

C. Ondersteuning projecten  
Ondersteuning lerarenopleiding Afrika, peetschap Boyd  500 
Bijdrage lerarenopleiding Portugal, de Werfklas 1.500 

Euritmie Rostov aan de Don 700  
Wereldkongress 2017 Jekaterinburg  1500 
Bijdrage jubileum Iona Stichting 1000 

Kunstzinnige therapie bijdrage St. Petersburg 814 
Fonds Cuba, artsen en medicijnontwikkeling  2350 

Verdeling ongerichte schenkingen 9x600 5400 
Deelname Emerald college Rusland 350 

Portokosten nieuwsbrief Rusland 383 
Crea Thera 1000 
Enkele vluchten Kiev  629 

Totaal 16.126 

 

 

Uitstaande leningen 2400 + 300, Stupeni 2700 
Gereserveerde gelden Bulgarije t.b.v. stichting vrijeschool 

 2x 3600 7200 

Gereserveerde gelden voor Wereldkongress 2017 2500 

 

Begroting 2017 
Stichtingskosten (2/3 gedeelte in jaarverslag en kerstbrief)                 2800 

    Ondersteuning diverse projecten                                                          25000 

     Onvoorzien                                                                                             1000 

Totaal                                                                                                    28800  
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14.    STICHTING HELIAS ALGEMEEN 

 

Visie 
De stichting ondersteunt kleine, beginnende initiatieven waar de persoonlijke contacten 
belangrijk zijn om zaken van de grond te krijgen. 
De stichting neemt geen eigen initiatieven maar stelt zich dienstbaar op ten behoeve van deze 

beginnende initiatieven. De aanvragers hoeven zelf geen antroposoof te zijn, maar er moet 
vraag zijn vanuit een antroposofische visie. 

Er wordt gewerkt met regionaal gerichte en met vakgerichte werkgroepen. De 
werkgroepleider, tevens bestuurslid, bepaalt welke initiatieven door de stichting gesteund 

kunnen worden. Wanneer van de algemene middelen gebruik gemaakt moet worden, beslist 
het dagelijks bestuur over de financiële aanvraag. 

De stichting betaalt geen salaris/ honorarium aan West-Europese gastdocenten. 

Daarbij worden de volgende uitgangs-punten gehanteerd. 
Om voor financiële steun in aanmerking te komen, moeten de aanvragers de lokale kosten, 

inclusief tolken en overnachting van de gastdocenten zelf dragen. Met de economische 
situatie in het land wordt wel rekening gehouden. 

Voor verdere informatie over de werkwijze verwijzen wij naar eerdere jaarverslagen en de 
website.

 

Financieel beleid 

Werkgroepen 
Initiatiefdragers zijn verantwoordelijk voor hun eigen begroting, inkomsten en uitgaven. In-
dien nodig kan een aanvraag ingediend worden bij de algemene middelen. Hierover beslist 

het bestuur. 
De contactpersonen staan achter in het jaarverslag. 

De financiële administratie wordt uitgevoerd door de Iona stichting. 
 

Ongerichte schenkingen 

De ongerichte schenkingen, die ontvangen worden na het jaarverslag worden in gelijke delen 
over de diverse projecten, die in hierin vermeld staan, verdeeld. 
 

De schenkingen die via de Kerstactie ontvangen worden, kunnen aan een bepaald project 
blijven worden toegekend 

 

Bedrijfskosten 

De bedrijfskosten worden vanuit het Fonds Avondster gedekt, zodat alle ongerichte schen-

kingen gebruikt worden voor de projecten 
Op die manier is de stichting ook wat geldstromen betreft dienstbaar aan de projecten. 
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15.     HISTORISCHE GEGEVENS 

 
Voor de historische gegevens verwijzen wij naar eerdere jaarverslagen en de website. 

BESTUURSSAMENSTELLING EN COORDINATOREN     

 

Website stichting Helias: 
www.stichtinghelias.nl 

 

Secretariaat 
Stichting Helias  

p/a B. Berns 
Veldzichtstraat 18 
3731 GH De Bilt 

 

Bestuur 
Voorzitter:  

Henk Poppenk  
De Pas 40 
8121 GR Olst 

Telefoon: 06-11518417 
Email: h.poppenk@home.nl 

 
Secretaris: 

Barbara Berns 
Veldzichtstraat 18 
3731 GH  De Bilt 

Telefoon:030 - 2213384 
Email: barbaraberns030@gmail.com 

 
Bestuursleden: 

Lonneke Schepens 
 
Hubert Rooimans 

 
 

 
 

 

Coördinatoren 
Tsjechië en Slowakije 
Ein Bustan 
Cornelis Boogerd:cboogerd@volny.cz 
 

Fonds Heilpedagogie Moskou in Neder-
land 
Barbara Berns en Nico Engelaer 

barbaraberns030@gmail.com 
 

Rusland Sint Petersburg 
MariaLambregts: 

marialambregts@gmail.com 
 
Oekraïne 

Louise Kelder: louisekelder@casema.nl 
 

Scholingsgroep Bosnië-Herzegovina 
Marijke Faber: fabermarijke@hetnet.nl 

 
Ein Bustan 
Valentine Valentine.cornelius@hetnet.nl 

Cornelis Boogerd: clboogerd@zonnet.nl 
Website: www. Ein-bustan. 

 

Cuba, 

marco.ephraim@gmail.com

http://www.stichtinghelias.nl/
mailto:Valentine.cornelius@hetnet.nl
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16.  REKENINGNUMMERS 

 

ING bank algemeen  NL56INGB0000643965 

Triodosbank algemeen   NL68TRIO0212153722 
 
Wilt u bij schenkingen vermelden aan welke activiteiten en aan welk land de schenking ten 

goede moet komen? 
Ongerichte schenkingen worden door het dagelijks bestuur naar bevinding van zaken over 

de activiteiten verdeeld. 
 
Stichting Helias, groep Tsjecho-Slowakije, De Bilt 

. INGbank NL58INGB0000403272 
 

Stichting Helias, groep Rusland, De Bilt 
. INGbank  NL55INGB0000344835 

 
Stichting Helias, groep Sint Petersburg, De Bilt 
. INGbank  NL44INGB0003041245 

 
Stichting Helias, Odessa/Oekraïne, De Bilt 

. INGbank  NL26INGB0000172503 
 

Stichting Helias, Fonds Heilpedagogie Moskou, De Bilt 
. INGbank NL83INGB0007727098 
 

Stichting Helias, Fonds Cuba, De Bilt 
 Triodosbank, NL68TRIO212153722 o.v.v. medicijnontwikkeling of opl. artsen  

 
 

Voor Blagoe Delo en Ein Bustan kunt u uw schenking overmaken middels de algemene 
rekening onder vermelding waar w voorkeur naar uit gaat.  
 

U kunt natuurlijk ook de Stichting Helias als begunstigde opgeven bij de renteschenking 
spaarrekening van de Triodosbank te Zeist. 

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 
41183571 en is gerangschikt onder artikel 24 van de Successiewet 1956. Vanaf 1 januari 

2008 is de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voor 
de belasting benodigde RSIN-nummer is: 008955372. 
Donateurs ontvangen over het jaar van schenking het jaarverslag van de Stichting Helias. 

Het boek- en verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

 
De Stichting zendt ter informatie haar jaarverslag naar de Stichting Centrale 

Fondsenwerving in Amsterdam. 

 

Redactie  en productie jaarverslag 2016 in overleg met bestuur stichting Helias:Barbara 

Berns 
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