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                                            Bescherming van de privacy 
       
      Stichting Helias hecht groot belang aan het respecteren van uw privacy. 
      Wij hanteren een transparante handelswijze, waar het aankomt op het    
      omgaan met uw gegevens. Uw gegevens zien wij in en slaan wij op in een  
      veilig bestand en de gegevens worden niet gedeeld met anderen. 
 
      Welke gegevens van u slaan wij op? 
      Wij vragen uw initialen en achternaam, adres, woonplaats en e-mailadres,  
      om, indien nodig op een zo goed mogelijke manier met u contact te   
      onderhouden. 
      Uw e-mailadres, indien voorhanden, gebruiken wij om u te informeren over   
      b.v. uw donatie of het sturen van b.v. het jaarverslag, indien u dit niet per  
      post wilt ontvangen.  
 
      Als u uw gegevens wilt invoeren, wilt wijzigen of wilt verwijderen uit  
      het systeem van stichting Helias, dan kunt u ons dat laten weten per e-mail,   
      (info@stichtinghelias.nl), per post of telefonisch. 
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VOORWOORD 
Beste donateurs en vrienden van Stichting Helias,                                                                                                    
 
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de projecten en initiatieven, die bezocht of ondersteund 
zijn. De meeste projecten zijn bij u bekend en een voorzetting uit eerdere jaren.  
Opmerkelijk was in 2017 het Wereldcongres voor mensen met-en zonder beperking, dat in 
september j.l. gehouden werd in Jekatarinaburg, Rusland. Een sfeer van licht, hoop en 
verwachting in een land waar mensen het niet gemakkelijk hebben. En u heeft, als donateur, 
geïnteresseerde, bijgedragen aan dit congres, omdat stichting Helias een intensieve 
samenwerking onderhoudt met één van de initiatiefnemers, namelijk met Blagoe Delo, een 
sociaal-therapeutische werkplaats voor mensen met een beperking nabij Jekaterinaburg.  
 
De kerstactie stond in het teken van de nieuwbouw van de Talismanschool in Irkoetsk, Siberië. 
Deze school is in 1992 door ouders opgericht om heilpedagogisch onderwijs mogelijk te 
maken. De kinderen gaan daar dagelijks naar school en leren o.a. lezen, rekenen, schrijven, 
geschiedenis en aardrijkskunde. De kunstzinnige vakken als schilderen, euritmie en muziek 
zijn belangrijk en niet te vergeten de aandacht voor de tuin, het gebouw  en de warme maaltijd, 
die met de kinderen elke dag bereid worden. Met behulp van antroposofische instellingen wordt 
een nieuw schoolgebouw gerealiseerd met meer lokalen en betere voorzieningen. De 
kerstactie heeft, mede door uw gulle hand, bijna €4000,00 bijeen gebracht. 
 
Het stichtingsbestuur heeft dit jaar veranderingen gekend. Henk Poppenk heeft begin 2017 
aan gegeven, na 12 jaar de functie van voorzitter te hebben vervuld, zich te willen richten op 
een andere invulling van zijn vrije tijd. In de kerstperiode hebben wij afscheid van elkaar 
genomen. Wij zijn hem erkentelijk voor zijn betrokken en kundige inzet in de afgelopen jaren 
en heeft Hubert Rooimans het voorzitterschap overgenomen. Bestuurslid Lonneke Schepens 
heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken en nieuw is bestuurslid Anouk Reekers.                                                                         
 
De vraag naar onze positionering blijft actueel, nieuwe donateurs zijn moeilijker te werven. De 
aanvragen, die we krijgen, zijn vaak een voortzetting van voorgaande jaren. Het blijkt, dat 
verzoeken tot ondersteuning, vaak een herhaling zijn van voorgaande jaren en deze kunnen 
niet altijd als vanzelfsprekend gehonoreerd worden; helpen impliceert ook afstand nemen. Het 
is belangrijk dat de initiatieven wortelen en in kracht toenemen, zodat zij meer en meer op 
zichzelf kunnen komen te staan. 
Voorts wordt gewerkt aan vernieuwing van de website. Zo willen we nieuws, artikelen over de 
projecten sneller en toegankelijker maken voor donateurs en overige geïnteresseerden.  
Tot slot oriënteren we ons op een andere, bredere aanpak. We zouden projecten kunnen 
initiëren of andere antroposofische werkgebieden meer onder de aandacht brengen, 
(architectuur, bd landbouw, driegeleding etc), ook uit andere delen van de wereld, want ook 
elders in de wereld ontstaan prangende vragen. Stichting Helias staat open voor nieuwe en 
vernieuwende vragen en een aanvullend bestuurslid!.   
 
Hubert Rooimans, voorzitter,  mede namens  Barbara Berns,  secretaris/penningmeester en  
Anouk Reekers, bestuurslid 
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TSJECHIË & SLOWAKIJE 
Coördinator: Cornelis Boogerd 

Het afgelopen jaar gaf enkele interessante ontwikkelingen in de vrijeschoolbeweging in 
Tsjechië en Slowakije. Wie meer wil weten kan het gratis bulletin over ons werk in Tsjechië en 
Slowakije aanvragen bij: cboogerd@telfort.nl 
Omdat ik het grootste deel van het jaar in het land ben en de taal spreek, zijn de lijntjes kort 
en is er meer mogelijk. De laatste jaren groeide het werk voor ondersteuning en bemiddeling 
bij fondswerving, met name ten bate van de kleuterscholen in Slowakije die geen subsidie 
krijgen. 
 
Tsjechië 
In 2017 waren er in Tsjechië 15 vrijebasisscholen, één school voor speciaal onderwijs, 4 lycea 
en 14 kleuterscholen. Meerdere opleidingen verzorgen de scholing van de leerkrachten 
daarvoor.  De laatste jaren werken wij met name voor de jongste kinderen van 0-7. Zo is er 
een driejarige-opleiding voor kleuterleidsters en een regelmatige nascholing voor hen. Vier jaar 
geleden startten wij de kring van mentoren, er zijn werkbezoeken aan kleuterscholen, een 
regionale werkgroep in Zuid-Tsjechië, en de Kring 0-3, die zich met de kleinste kinderen 
bezighoudt. 
Met name het werk voor kinderen van 0-3 is in 2017 in beweging gekomen. De Kring van 
moedercentra heeft haar naam veranderd in Kring van verzorgenden van kleine kinderen van 
0-3, om zo open te staan voor een bredere groep van geïnteresseerden. De seminars voor 
moeders worden nog sterker op de thuissituatie gericht. Daarnaast wil de Kring ook met 
mensen werken die beroepsmatig met kleine kinderen verbonden zijn. 
 
Slowakije 
In Slowakije zijn twee vrijescholen, t.w. in Bratislava en Košice. De basisschool in Slowakije 
omvat de eerste 9 klassen. In Košice opent men ieder tweede jaar een nieuwe klas, en men 
heeft nu klas 2, 4 en 6. Beide scholen zijn nu door de overheid en door de vrijeschoolbeweging 
erkend. In Bratislava is een nieuwe kleinschalige school begonnen. De interesse is groot en 
de oude school kon niet meer alle kinderen opnemen. 
De kleuterscholen zijn niet door de overheid erkend, en krijgen geen enkele subsidie. Vier 
kleuterscholen zijn wel door de vrijeschoolbeweging erkend: Eén in Košice, twee in Bratislava, 
en de jongste kleuterklas in Senec bij Bratislava. Daarnaast werd in januari 2017 een nieuwe 
kleuterklas opgericht in Prievidza. De opleidingen voor kleuterleidsters en leraren werken 
verder en worden nu ondersteund vanuit Oostenrijk. 
 
Kinderklub Kremienok in Prievidza 
In januari 2017 opende onze kleuterklas Kremienok haar deuren voor ouders en kinderen. Er 
zijn nu 7 kinderen, hopelijk komen er in januari enkele bij. Tijdens het gewone dagritme werken 
we met de kinderen aan de aanleg van de schooltuin met een speeltuin, groentebedden en 
een waterput. Naast de kleuterklas hebben we ook een speelgroep voor kinderen van 1,5 tot 
3 jaar met hun ouders. Verder werkt Erika Galanska als consulente en geeft therapie voor 
kinderen, met name chirofonetiek en speltherapie. We geven in de loop van het jaar meerdere 
pedagogische voordrachten. 

mailto:cboogerd@telfort.nl
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Prievidza ligt in de bergen van Midden-West 
Slowakije, en kent hogewerkloosheid. Veel 
ouders kunnen het benodigde schoolgeld niet 
betalen, hoewel het verlaagd is naar 120.- 
euro We zijn nog in de opbouwfase, maar er 
is toch al veel bereikt. Er is een mooie ruimte 
met speel-en slaapruimte, een keukenblok en 
eethoek. De ouders helpen vaak mee in de 
tuin, die voor ons belangrijk is ook vanuit 
pedagogisch oogpunt. 

In de zomer hadden we een belangrijke evaluatie met de ouders. Die stelden vast dat 
Kremienok en de Vereniging Lalia die haar ondersteunt, een waardevolle plek hebben in de 
stad. Met nieuw elan gingen we het schooljaar in. Alles is nog in ontwikkeling, we hopen dat 
de financiële basis na twee jaar stabiel is. Lalia steunt ons o.a. door allerlei klussen aan te 
bieden: oppas, haar knippen, computerhulp etc. De arbeidsdienst betaalt nu een assistente 
voor een half jaar. 
We kregen financiële steun van de Slowaakse Associatie, de kleuterscholen uit Bratislava, 
stichting Helias en IHF uit Nederland. Door deze hulp konden wij het jaar afsluiten zonder 
schulden. Hartelijke dank daarvoor!   
 
Namens de kleuterschool Kremienok,  Erika Galanska. 
 
Vrije kleuterschool Het Bronnetje in Košice – Oost-Slowakije 
Het college van onze kleuterschool wordt gevormd door 7 leidsters en assistentes. In twee 
klassen hebben we nu 20 kinderen. 
Onder de oudere kinderen zijn er al enkele schoolrijp, maar zij wachten op de opening van de 
eerste klas in september. Daarom heeft het werken met hen een specifiek karakter. Hierbij 
helpt juffie Marcella mee, die hun lerares wordt in september. 
In september gaan er meteen 20 kinderen naar de eerste klas. Wij zoeken dus naar nieuwe 
kinderen. Verder werken we aan verschillende thema’s. 
We zoeken steeds naar de beste vormen voor effectieve samenwerking, waarbij we er ook 
helemaal voor de kinderen en de ouders kunnen zijn. Het pedagogische werk met de kinderen 
gaat goed, maar de relatie met de ouders kan verbeteren. We merken dat veel ouders weinig 
van vrijeschoolpedagogie weten. Je vindt daar dan niet veel steun voor bij hen. Wij hebben 
onze visie, maar de omgeving komt ons daar maar beperkt in tegemoet. Hoe kun je daar het 
beste mee omgaan? Ook de website willen we verbeteren. 
Verder willen we meer aandacht geven aan de waarneming van kinderen en de 
kinderbespreking.      
Al deze thema’s zijn in ontwikkeling. We hebben natuurlijk ook ouders die wel bewust voor de 
vrijeschoolpedagogie kiezen, maar vaak het schoolgeld niet kunnen betalen  en  
zonder subsidie kunnen we niet werken. De inkomsten vanuit de ouders zijn vaak niet 
toereikend om de uitgaven te kunnen dekken.  
De inkomens van de leidsters zijn daarbij minimaal. Ook voor deze financiële vragen zoeken 
we oplossingen. We zijn dus dankbaar met iedere steun daarbij. Alvast onze dank! 
Namens het college van Het Bronnetje, Jana Mudra. 
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BULGARIJE 
Coördinator: Gunnar Gijbels 

Het werk vanuit stichting Helias voor Bulgarije heeft ook in het jaar 2017 nog geen concrete 
vorm aangenomen. 

Dat betekent niet dat er geen initiatieven zijn vanuit de antroposofische werkgebieden. Men 
heeft gekozen voor een pas op de plaats, omdat de ervaring leerde dat te snel in het handelen 
schieten en met initiatieven starten op een teleurstelling uit kan draaien. Zo zijn diverse 
initiatieven voortijdig gestopt omdat de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen ouders 
en leerkrachten niet helder was. 

Zoals in het bericht van vorig jaar te lezen is, streefde men ernaar om dit jaar in Varna te starten 
met een school. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag. 

Vanuit Varna kwam het bericht dat er eind mei 2018 een landelijke bijeenkomst plaatsvindt, 
waarbij uitgewisseld wordt over de verschillende initiatieven. 

Het is goed dat men bij elkaar komt, omdat in het verleden verschillende initiatieven juist los 
van elkaar genomen werden. Diverse initiatieven werden daardoor ondersteund door de 
internationale stichting, die zich bezighoudt met Waldorfeducatie voor het kleine kind, 
IASWECE, terwijl andere het geheel op eigen kracht deden. 

Op dit moment bestaat het initiatief in Sofia, hoewel er regelmatig wisselingen zijn in de 
personele bezetting. In Stara Zagora is een groep actief met het oprichten van een school. Zij 

werven fondsen en ontwikkelen ook initiatieven om 
buiten schooltijd elementen uit de Waldorfpedagogiek 
te kunnen aanbieden. Het is fijn dat de initiatieven op 
het gebied van de Waldorfpedagogiek in Bulgarije nog 
steeds levend zijn en zeker ook dat alle initiatiefnemers 
in eerste instantie proberen op elkaar af te stemmen, 
want initiatieven die mislukken, om welke reden dan 
ook, zorgen voor een verlamming in de wilskracht. We 
kunnen er dus alle vertrouwen hebben dat de financiële 
middelen die gereserveerd zijn voor Bulgarije 

aangewend zullen worden voor een blijvend initiatief. Voor Bulgarije is dit van het allergrootste 
belang! 

Gunnar Gijbels  
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RUSLAND, Sint Petersburg 
Coördinator: Maria Lambregts 

Het leven in Rusland zet zich voort in dezelfde stroom. De meerderheid van het Russische 
volk zoekt rust, stabiliteit, vertrouwdheid en zekerheid. Vrijheid en democratie lijkt nu niet de 
meest prangende vraag van het Russische volk te zijn. De eigen zoektocht naar de Russische 
identiteit en kracht is een ware zoektocht en het over en weer provoceren van West en Oost 
maakt het er niet gemakkelijk op en stelt beiden in een scheef daglicht. Daar waar in de 
Perestroikatijd openheid en toenadering ontstond is, zijn nu antipathiekrachten aan het werk 
om te ontwrichten. Wat bijzonder is het dan om te kunnen melden dat er op vrij geestesgebied 
zoveel gedaan wordt door krachtige individuele zielen en zoveel in de wereld gezet wordt dat 
krachten en kiemen voor de toekomst in zich bergen. 

De prive school Centrum voor Opvoedkunst                                                                                  

De rust volgt op een wisseling van 2 leerkrachten. Ze zijn beiden onervaren en hebben veel 
vragen. Ze zijn vooral op zoek naar bevestiging van eigen individuele vermogens en 
ontwikkeling in het leraarschap. Vooral naar de eigen individuele verbinding met het 
mensbeeld vanuit de antroposofie. Ze lezen met een oudgediende Antroposofie, maar dat blijft 
vaak als ideaal in het hoofd en laat zich moeilijk vertalen naar de praktijk. 

Vanaf klas 8 kampen ze met te kleine klassen, soms 5 of 7 leerlingen. Ze komen nooit boven 
de 12 leerlingen uit. In de negende klas wordt examen gedaan en gaan veel leerlingen weg. 
Kunstzinnig is de school sterk. Ze hebben voor het eerst een 12e klas gestart afgelopen jaar, 
maar het is heel lastig om daar vorm aan te geven. Bij kunstbeschouwing volgde nog maar 
een van de drie de periode. Ze wilden zich er niet mee verbinden. Dat wordt nog een hele 
zoektocht. Wel dapper dat ze het aangaan op vraag van leerlingen en ouders. Op deze school 
worden sinds kort meer lezingen en bijeenkomsten gehouden. 

De school  vDatchnom                                                                                                                                         

Met de komst van een ervaren wiskundeleerkracht is een nieuwe wind gaan waaien. Ze werkte 
op bovengenoemde school, maar wilde meer vrijheid hebben.  Eigenheid, vakkennis en 
intrinsieke wilskracht  leidden er toe dat van lieverlee de vergaderingen beter werden bezocht 
en collega’s enthousiast en actiever werden. De oudgedienden van de school verzorgen een 
opleiding en bijscholing van leerkrachten. Met deze studenten zijn  transparanten gemaakt, 
wat bevrijdend werkte; zij ontdekten hun eigen talenten. 

De school van Andre Gurevitsch in Paroschlina                                                                                      De  

Pionier Luba vertrok voor een jaar naar Canada met haar man, die daar werkte. Andre, de 
eigenaar van de beide kleuterschoolgebouwen en de lagere school op zijn privé terrein, nam 
afgelopen augustus de eerste klas. Hij is bouwer en ondernemer en hoog opgeleid. Hij kreeg 
een klas met 4 leerlingen. Het is bewonderingswaardig, dat hij dit avontuur wilde aangaan. Hij 
wilde zichzelf ontwikkelen en had vele concrete vragen. We hebben hard gewerkt,  vooral 
praktisch en vooral toegespitst op de individuele  individuele weg van de leerkracht met deze  
met deze groep. Geweldig om dit te mogen volgen. 
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De nieuwe verhoudingen en samenwerking ( zonder Luba) moeten nog uitgekristalliseerd 
worden. De leerkrachten die op haar leunden, moeten nu zelf initiatiefkracht leren ontwikkelen. 

Luba liet mij (vanuit Canada) al gauw weten, dat ze al weer nieuwe plannen heeft voor als ze 
terug is. Ze is een pionier in hart en nieren. 

De huiskamerschool Oedelnaja nu in Pisotschnie                                                              

Hier is het geldprobleem een alles beheersende factor. Katja geeft les aan alle 12 kinderen.  
Ze staat er alleen voor om te zorgen dat het geld voor de hoge huur iedere maand binnenkomt 
en werkt daarom ook op zaterdag met workshops voor extra inkomsten. Voor haar school heb 
ik een workshop transparanten gedaan. Daarnaast werkt zij in de spraakopleiding en werkt ze 
al twee jaar aan lichttherapie. Zij is op dit gebied pionier in Rusland en werkt op internationaal 
gebied samen. Ze is gedreven en neemt veel hooi op haar vork.  

Het lerarenseminaar 

Het gebouw is niet meer. Het gebouw, dat ze meer dan 20 jaar bewoond en bezield en prachtig 
opgeknapt hebben, is komen te vervallen, omdat het huurcontract met de overheid verliep. Ze 
mochten er niet langer gebruik van maken, omdat op de begane grond de kleuterschool is en 
geen volwassenen in en uit mogen gaan via de kleuterschool. Nu wordt het via een 
verhuurbedrijf voor hogere huur aangeboden en is dus niet te betalen. Heel dramatisch, omdat 
de euritmie en spraakopleiding daar hun thuis hadden, zo ook lezingen en cursussen vanuit 
de vrijeschoolbeweging. Het was tot een vertrouwd centrum uit gegroeid, ook voor alle 
gastdocenten aan het lerarenseminaar en waar binnen de antroposofie op allerlei manieren 
gestalte kreeg. Ook de antroposofische bibliotheek en boekenverkoop was er ondergebracht. 
Dramatisch, want het geeft versnippering en een uiteenvallen van ontmoetingen. Soms wordt 
er uitgeweken naar de Centrumschool maar alleen buiten schooltijden. De dagopleidingen 
huurden particulier. 

De privekleuterschool Istotschnik 

Deze kleuterschool mocht blijven in het gebouw. Zij bewonen en bezielen het gebouw nog 
steeds. Ze trekken ook wat nieuwe gezinnen aan, maar hebben het financieel heel moeilijk, 
omdat er nog steeds te weinig kinderen zijn. Het is geen kinderrijke buurt en het blijft een privé 
school. Toch blijven ze overeind door veel aan te bieden op gebied van opvoeding van het 
kleine kind. Er worden bijeenkomsten voor peuters georganiseerd en de leidsters staan stevig 
in de vrijeschoolbeweging. 

De Andre Belyjschool voor antroposofische kunsten 

Deze omvat dit jaar de opleiding voor euritmisten en spraakvormers. Een bijzondere 
samenwerking die een jaar geleden is gestart en een ieder is enthousiast over deze 
samenwerking. Omdat het Seminaargebouw niet meer gebruikt mag worden, huren ze nu een 
grote kale spiegelruimte die verhuurd wordt voor balletlessen. Ze dekken de spiegels af en 
proberen zo goed en kwaad als het kan hun weg te vervolgen samen met de spraakopleiding. 
De overgang naar de nieuwe ruimte heeft veel energie gevraagd, maar ze hebben veel 
veerkracht en bezieling. 
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Een blok wordt altijd gezamenlijk afgesloten, afwisselend met spraak en euritmie door alle 
studenten en zo bevruchten ze elkaar en werken intensief met elkaar.                                 Daaruit 
is een groep voortgekomen van euritmie en spraak, die aan de mysteriedrama’s werkt, wat 
voor Rusland uniek lijkt te zijn.                                                                                                                                     

Als school zijn ze op zoek naar een eigen onderkomen door b.v. te kopen of zelf te bouwen, 
maar financieel is het lastig om geldschieters te vinden. Ze blijven knokken voor dit ideaal. Ze 
zijn afgelopen jaar naar Weimar en Leipzig  geweest met hun Goethe programma in het kader 
van een Goethe festival en een internationaal euritmiefestival in Dornach. De plannen zijn om 
een heileuritmieopleiding te starten in Rusland. 

De Christengemeenschap 

De verbouwplannen van hun huis zijn op een zijspoor terecht gekomen door de problemen op 
sociaal gebied, maar ook door dilemma’s die behoren bij deze verbouwing en zelfs verkoop 
van het huis. De Russische staat heeft een nieuwe wet heeft die luidt: er mag in een huis van 
een particulier geen eredienst of cultus gehouden worden. Aangezien het huis op naam  van 
Diana Lesnich staat, is het dus verboden daar de dienst te houden en men heeft plannen om 
het huis te verkopen en dan als stichting het huis te kopen. Hoe wordt er dan met de andere 
bewoners omgegaan? 

Het is ingewikkeld en het ligt gevoelig. Toch proberen ze dit probleem aan te pakken en hebben 
daar inmiddels concrete vragen gesteld aan vrienden om hulp in deze.                                                             

Vanuit deze terugblik op 2017 is waar te nemen dat er veel nieuwe ontwikkelingen waren en 
dat, ondanks de soms dramatische en moeizame situaties, de Russische volksziel zich juist 
door weerstanden en zware tijden de kracht vindt om zich verder te ontwikkelen. Dat is 
bewonderingswaardig. Hun idealen zijn hoog en niets houdt hen tegen deze te verwezenlijken 
vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de toekomstige ontwikkelingen. 

Vol respect en eerbied ben ik hiervoor dankbaar en vooral dat velen zich betrokken voelen en 
deze wilskracht willen ondersteunen. 

Maria Lambregts, initiatieven St Petersburg. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



11 
 

RUSLAND, Blagoe Delo 
Blagoe Delo , Verkh-Neyvinsky (Ekaterinburg), Rusland 
 
Eind november 2017 heb ik een werkbezoek gebracht aan de 
instelling Blagoe Delo (Russisch voor Goede Daad), afgekort BD. 
Bij velen is waarschijnlijk bekend dat BD een non-profit-
organisatie is voor dagbesteding met mensen met een 
lichamelijke en/of licht-verstandelijke beperking. Mijn bezoek was 
voornamelijk gericht op: “Hoe gaat het daar nu en wat is de 
impact geweest van het World Congres van September 2017?” 
 

Gedurende enkele 
dagen heb ik kennis 
kunnen maken met de verschillende werkplaatsen 
m.u.v. de naaiafdeling: vilt, keramiek, 
handgeschept papier en de houtwerkplaats. 
Houtbewerking is een persoonlijke interesse en 
daar heb ik uiteindelijk de meeste tijd door 
gebracht. Mijn algemene indruk is dat er veel 
mooie, arbeidsintensieve producten gemaakt 
worden. De opbrengsten zijn laag. De staat biedt 
nagenoeg geen financiële ondersteuning en o.a. 

daardoor blijft de financiële situatie  onzeker. Het eerste wat directrice Vera Simakova mij 
vertelde was: “ Ik weet niet  hoe ik het rond moet krijgen!” Nu zijn de Russen creatief en gaat 
het met geld beduidend anders dan in het westen; het went!  
 
In twee weken, en een vreemde taal, is het onmogelijk om te doorgronden hoe de zaken in 
Rusland lopen. De ene dag zijn er veel cliënten, de andere dag bijna niemand. Tussendoor 
wordt er veel tijd besteed aan het kunstzinnige, zoals dans, muziek, toneel etc.  Er lopen veel 
betaalde mensen rond en wij zouden zeggen dat de overhead te groot is. De directrice zou 
graag nog een 2e advocaat in dienst willen hebben, zo complex is de regelgeving. Russische 
zaken en de westerse blik er op geven niet altijd direct duidelijkheid.   
 
Het bezoek heeft mij ertoe aangezet de producten anders te bekijken. Hierbij zoeken we naar 
een werkwijze waarbij de producten gedragen worden in de economie. Een zak vol engelen in 
je koffer meenemen en verkopen aan vrienden is leuk maar biedt dit toekomst? Een eerste 
mogelijke aanzet is bloemenkaartjes van handgeschept papier. Een bloemenwinkel uit België 
is geïnteresseerd en heeft een proeforder geplaatst van 2000 stuks. Hoe het  importeren van 
goederen uit Rusland in zijn werk gaat weten we nog niet, maar daar hopen we deze zomer 
duidelijkheid over te krijgen.  
 
Een tweede stap is het maken van houten producten en meubelen met een betere marge. 
Hierbij wordt de huidige productie gehandhaafd; hoogstens worden kleine optimalisaties 
doorgevoerd.  
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De houtwerkplaats bestaat uit 3 groepen: mensen met een verstandelijke beperking voor het 
schuurwerk; mensen met een lichamelijke beperking voor het houtsnijwerk en mensen die 
‘gezond’ zijn en die grote machines bedienen en het voorwerk verrichten. De houtwerkplaats 
is een goed voorbeeld voor het samenwerken van mensen met verschillende kwaliteiten. Door 
de dure machines intensiever te gebruiken, kan de marge van deze afdeling verhoogd worden 
zonder in te moeten boeten op enig sociaaltherapeutische aspect.  
 
De huidige houtwerkplaats is krap, met veel 
verouderde machines, nagenoeg geen 
handgereedschap en bovenal zonder 
afdoende stofafzuiging. Dit laatste is op de 
lange termijn zeer schadelijk voor de 
gezondheid. Dag in dag uit werken 3 tot 12 
mensen in een ruimte met zeer veel stof! BD is 
op dit moment bezig met de aankoop van een 
leegstaand gebouw van ca 200m2  in de 
directe omgeving (3 minuten lopen). Dit 
gebouw wordt de nieuwe houtwerkplaats, 
waarbij stofafzuiging en betere machines de 
prioriteit hebben. De noodzakelijke ondersteuning voor het renoveren en het verbeteren van 
de machines zal door schenkingen mede gedragen moeten/kunnen worden. De ondersteuning 
om de houtwerkplaats op een hoger niveau te brengen, zal deels uit het westen moeten komen.  
 
Tot slot: men is bezig om 24uurs opvang te creëren; dit zou een belangrijke impuls betekenen 
voor het initiatief. Hierover zijn gesprekken gaande tussen BD en de stad Novo-Oeralsk. De 
exacte status hiervan is niet bekend. 
 
In een gesprek met Vera Simakova is aangegeven dat men organisatorisch zelfstandiger moet 
gaan worden. Geadviseerd is om een 3 jaren plan op te zetten als groeimodel. Dit is echter 
niet makkelijk voor de Rus; men maakt niet graag zulke plannen! Hopelijk komen we elkaar 
nader in onze ideeën en handelingen.  
 
Hubert Rooimans 
 

 

 

 

 

 

DOOR MIJ GEMAAKTE PRODUCTEN IN RUSLAND; EIKEN TAFEL EN 2 SIMPELE 
KAARSENHOUDERS 
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RUSLAND, Toermalijn  
Coördinator: Remco van der Plaat 

Dagcentrum Toermalijn                                                                                                                   Inmiddels 
bestaat Toermalijn alweer bijna 15 jaar. Bij de oprichting van Toermalijn werd ervan uitgegaan, 
dat op termijn ondersteuning vanuit het buitenland kan verminderen of zelfs overbodig zou 
kunnen worden. Het was de bedoeling dat er in Rusland voldoende financiële ondersteuning 
zou worden gevonden. 

Dit is ten dele gelukt. Er is inmiddels een uitgebreide lijst met sponsors die op de site van 
Toermalijn bedankt worden. Op deze lijst staan twee overheidsinstellingen. Enerzijds een 
fonds dat geld doneert, ter beschikking gesteld door de president van Rusland, anderzijds een 
onderdeel van de Moskouse overheid, het Comité van Maatschappelijke Betrekkingen. Deze 
laatste heeft al vele jaren Toermalijn gesteund. Beide sponsors geven projectbijdragen, wat 
betekent dat ieder jaar opnieuw een project moet worden bedacht en voorgedragen, waarna 
het afwachten is of het project zal worden uitverkoren voor financiering. In de herfst werden 
twee projecten van Toermalijn gehonoreerd. Het eerste is de oprichting van een ouderclub, die 
wekelijkse bijeenkomsten heeft. Het tweede is een scholingsproject. Van het werk in 
Toermalijn worden video’s gemaakt welke via internet toegankelijk zijn. Ook wordt er 
maandelijks een lezing gegeven over het werk met volwassenen met een verstandelijke 
beperking.  

Het doel is de kennis en ervaring die in de loop der jaren in Toermalijn is opgedaan te delen 
met anderen in Rusland. Inmiddels komen er uit vele regionen reacties op de video’s en 
lezingen, waardoor zeker voorzien wordt in een behoefte. 

Verder wordt er gebruik gemaakt van crowdfunding. In 2016 werd zo geld binnengehaald voor 
de aanschaf van een nieuwe pottenbakkersoven. In 2017 werd door een veelheid aan 
activiteiten, waaronder lezingen, tentoonstellingen, optredens van artiesten, verkoop van 
koekjes en nog veel meer, geld ingezameld om de teenagerclub te laten draaien. Deze acties 
leverden zo’n 5000 euro op, genoeg om een jaar de teenagers te begeleiden. 

Voor de deelname aan het Wereldcongres voor mensen met een beperking in Jekaterinaburg 
werd financiële steun ontvangen van de Duitse School in Moskou. De deelname aan zo’n 
congres is niet goedkoop, want naast de kosten voor verblijf en de congresbijdrage is er nog 
een reis met het vliegtuig te betalen. Deelname aan het congres was zeker alle inspanningen 
waard door de vele nieuwe indrukken en activiteiten die de deelnemers hadden. 

Een organisatie die ook al vele jaren Toermalijn steunt is de International Womens Club in 
Moskou. Toermalijn ontvangt nu van hen steun voor de kosten van elektriciteit en water en 
voor de maaltijden die de deelnemers iedere dag hebben. Er zijn ook vele kleinere bijdragen 
die met elkaar een grote ondersteuning zijn. Een tweetal fondsen gaf ondersteuning voor de 
aanschaf van materialen. Twee kerken organiseerden bazaars waarvan de opbrengst voor 
Toermalijn bestemd was. Studio “Blad” doet al jaren gratis het drukwerk voor Toermalijn, nog 
een onderneming schenkt Toermalijn koffie. 
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Voor een nieuwe activiteit in de werkplaatsen, namelijk het maken van sieraden, werd 
ondersteuning gevonden bij het fonds “Samen op weg”. 

En dan zijn er nog de belangrijke schenkingen die worden gegeven, zonder dat deze bestemd 
zijn voor een bepaalde activiteit of aanschaf. Al meer dan tien jaar geeft een plaatselijke 
onderneming maandelijkse financiële steun, een fabriek, die stoffen verft en zo zijn er nog twee 
ondernemingen die een regelmatige steun geven. 

Toch is al deze steun nog niet genoeg om, met de maandelijkse ouderbijdrage, Toermalijn 
draaiende te houden. Er is gelukkig een jaarlijkse ondersteuning van de Northern Region van 
de Camphill Movement. De Camphill plaatsen in Noorwegen, Zweden en Finland en donaties 
en schenkingen via stichting Helias maken geld vrij om Toermalijn te ondersteunen.  

RUSLAND, Tshistie Kloetshi  
Coördinator: Remco van der Plaat 

Camphill dorpsgemeenschap in Rusland, Smolensk, voor en met volwassenen met een 
verstandelijke beperking. 

Na de opening van het tweede woonhuis in 2016 stond er voor 2017 weer een grote stap op 
het programma: de aanleg van een weg en wandelpaden. De wegen tot dan toe waren tot 
stand gekomen doordat we vaak een bepaalde route liepen of reden. Helemaal in het begin 
van het bestaan van Tshistie Kloetshi was er wel grind gestort op de weg, maar dat was 
inmiddels in de klei verdwenen. Zo liepen we vaak in de lente, de herfst en de winter te 
glibberen en te soppen, of we balanceerden op planken. Voor onze bewoners natuurlijk een 
goede oefening zou je zeggen, maar toch niet zoals we het wensten.  

 
Onze weg voor de aanleg van het nieuwe wegdek                                                                                                                                                                                    
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In februari kregen we twee forse schenkingen van 
Amerikaanse Camphillfondsen en zo gingen we vol 
goede moed aan de slag eind april, toen het terrein 
inmiddels wat opgedroogd was. De firma SDK, die 
bleek echter onbetrouwbaar. Ze groeven de tracee’s 
van de wegen en paden, brachten een deel van het 
zand en grind en verdwenen toen ineens. We 
hadden ze voor veel meer werk een voorschot 
gegeven, dus dit was een groot verlies. Met name in 
de bouwwereld zijn er echter zulke firma’s die op die 
manier geld stelen. Op dit moment hebben we een 
beslissing van de rechter dat de firma ons het hele voorschot terug moet betalen. Of we echter 
geld zullen zien is maar de vraag, want het is onduidelijk of die firma nog wel bezittingen heeft 
om het op te  
verhalen.               
 DRSU aan het werk met groot materieel                                        Het begin van de wegenaanleg door SDK  

 

 

 

 

 

 

 

Eind augustus en september ging een andere firma uit Smolensk, Betongarant, aan de gang 
met de wandelpaden, die we wel met klinkers konden laten bestraten. Ze gaven nog een forse 
korting door geen BTW in rekening te brengen! Ook deze paden liggen er goed bij na de winter.   

Beton garant legt de wandelpaden aan, met Sasha als zeer 
geïnteresseerde toeschouwer. 
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 De hoofdweg en de wandelpaden zoals ze er nu bijliggen, met Emma op de voorgrond.   

  

We zijn erg tevreden met het uiteindelijke resultaat. Tshistie Kloetshi begon op een wild terrein te 
lijken. Nu er paden en een weg zijn, komt er ineens structuur in het landschap. Het geeft hints van 
waar je bomen en struiken kan planten, waar je een kinderspeelplaatsje kan maken, waar de waslijnen 
moeten komen, enzovoort. En natuurlijk kunnen onze bewoners en moeders met kinderwagens zich 
nu rustig voortbewegen over het terrein. Dat van die kinderwagens is heel actueel, want in mei werd 
bij Dasha en Remco een dochtertje, Emma, geboren.  

 

 
 Links: onze bewoners kijken toe bij het uitladen van klinkers Rechts: hoe we zelf wegwerkzaamheden 
verrichtten.  

                                                                                                                                                             
Helaas vertrokken er medewerkers dit jaar. In februari vertrok Aleksey, die werk had gevonden in 
Moskou. In augustus vertrokken Lena en de andere Aleksey met hun gezin van drie kinderen naar 
Smolensk vanwege familieomstandigheden en vervanging kwam er niet. We bleven over met twee 
fulltime medewerkers en twee moeders met ieder een kind van nog geen jaar oud. Het was een zware 
tijd om de boel draaiende te houden. Om het werk aan te kunnen, besloten we allemaal in één huis te 
gaan wonen, het nieuwe huis Fransiscus. In het eerste huis, Emmaus, bleef Katja  wonen met haar 
zoontje Vasili, met regelmatig bezoek van de vader die als arts in Moskou een  privé praktijk heeft.  
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In november kwam een mogelijke medewerker, die echter na drie weken al weer vertrok. In 
december kwam de tweede kandidaat, die inmiddels ook weer is vertrokken, maar wel voor 
een opvolgster heeft gezorgd. Hij publiceerde voor ons bovendien reclame op een site voor 
vrijwilligers, waardoor er nu regelmatig voor een aantal weken Russische vrijwilligers zijn. Ook 
is inmiddels Aleksey uit Smolensk weer bij ons terug sinds april 2018 als externe medewerker. 
Hij probeert een heleboel technisch werk te verzetten dat zich de afgelopen maanden heeft 
opgehoopt. Het is heerlijk dat op dit vlak weer van alles aan het gebeuren is.   

 
Vanuit de vrijeschool kwam er een vraag voor een sociale stage. Tot nu toe waren er steeds 
hele klassen op bezoek geweest voor telkens een dag. Nu kwamen er in totaal zes leerlingen 
eind 2017 begin 2018, in groepjes van twee, telkens voor een week. Uit de reacties van de 
leerlingen mogen we opmaken dat het een succes was en dat dit voor volgende klassen een 
vervolg zal krijgen. Ook vanuit vrijescholen in Moskou kwamen er veel praktikanten. Een 
aantal van hen kwam voor twee weken met het doel een beoordeling te krijgen die nodig is 
om vrijwilligers werk voor een jaar in Duitsland te doen.   

Het Driekoningenspel met drie leerlingen van de  
vrije school in Moskou .. Zonder hen zouden we niet  
genoeg spelers voor alle rollen hebben gehad!   
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  De groentetuin werd uitgebreid met een stuk grond bij de werkplaats, waar aardappels gepoot 
werden. In september kwamen twee klassen uit de 
vrijeschool van Smolensk ons helpen met de oogst. 
Dat was wel nodig want we waren de hele dag in 
touw. De opbrengst van de kruidentuin groeit ieder 
jaar. Ook verzamelen we steeds meer kruiden in de 
omgeving. De kruidenthee en het kruidenzout 
vinden gretig aftrek op de verschillende 
kerstbazaars waar we ze verkopen.  

De aardappeloogst in september, met hulp van de 
leerlingen van de Vrije School uit Smolensk  

    

 

 

 

 Ook dit jaarweer veel feesten. Hier gaan we op        
weg om Maslenitsa te vieren, de week voor de  
vasten tijd. Dit feest heeft wel iets weg van    
Carnaval.  

Er was na de wegenbouw nog wat geld over, 
waardoor we een begin konden maken met de 
bouw van een banja, een Russisch badhuisje. 
Hiervoor werd het fundament aangelegd.  

Er is al een jarenlange relatie met Breidablick in Nederland, hoewel die een wat sluimerend 
bestaan leidt. Maar dan gebeurt er ineens weer iets en zo werd dit jaar op de Kerstmarkt in 
Breidablick geld opgehaald voor Tshistie Kloetshi.  

Met hartelijke groeten van alle bewoners, vrijwilligers en medewerkers van Tshistie 
Kloetshi!  

E-Mail:camphill.ck@gmail.com;                                                                                                  
Website: www.camphill.ru;                                                                                                                               
Facebook: www.facebook.com/camphill.russia  

 

 

 

 

http://www.camphill.ru/
http://www.camphill.ru/
http://www.facebook.com/camphill.russia
http://www.facebook.com/camphill.russia
http://www.facebook.com/camphill.russia
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OEKRAÏNE EN WIT-RUSLAND 
Coördinator: Louise Kelder 

Odessa  

Dit zou mijn laatste bezoek worden, na zeven jaar Odessa bezocht te hebben. Eerst als docent, 
die een bijdrage leverde tijdens de seminars voor aankomende leerkrachten. De laatste drie 
jaar legde ik hospitatiebezoeken af om feed-back te geven op de interactie tussen docenten 
en leerlingen en de lessen van docenten. Na mijn laatste bezoek in 2016 dacht ik dat ons 
bezoek voor de onderbouw niet meer nodig was, maar dat bleek niet zo.   

Verslag reis naar Almaty (Kazachstan, april 2017) 

De vrijeschool  “De Wonderboom” in Almaty (Zuidoost-Kazachstan) bestaat sinds ca. 2004. Ik 
ontmoette de leerkracht van het eerste uur, Jenia. Zij verloor haar enig kind Sergei door een 
noodlottig ongeval. Ze had haar kind graag op een vrijeschool gezien en door zich te verbinden 
met het initiatief in Almaty verzachtte zij de pijn van het verlies. Zij droeg  de klassen 1 en 2 (6 
leerlingen). Daarnaast werkten er 2 vaste leerkrachten in klas 5-7  en in de kleuterklas. Al met 
al heeft de school zo’n 20 leerlingen, in een stad van ca. 2 miljoen inwoners. Verder waren er 
nog vakdocenten voor Engels en handwerken. Leerkrachten en leerlingen (en andere 
hulpouders) verzorgden samen de drie maaltijden per dag.  

De geschiedenis van het schooltje lieten een paar dingen zien:                                               -  
- vaak verhuizen, omdat het gebouw niet beviel (te slecht of te duur). In het gebouw waar ze  
4 maanden zaten (met een prachtig uitzicht op de besneeuwde bergketen Alatau) sloot ik mij 
de eerste dag per ongeluk op in de badruimte. Het slot bleek niet goed te werken en men 
moest de deur forceren om mij te bevrijden. Ik bleek de eerste te zijn die de doucheruimte en 
het slot gebruikte!                                                                                                                            - 
de wisseling van leerkrachten, vanwege o.a. onderlinge spanningen, zoals verschil van 
gezichtspunten, financieel, karakterverschillen. Dit bracht uitdagingen met zich mee en gaf  
weinig continuïteit in het team.                                                                                                      - 
de leerlingen kwamen van heinde en ver met een busje of werden met privéauto’s gebracht. 
In het busje was meestal het gebruik van gordels onbekend.  

Over het algemeen heb ik die vijf dagen als positief ervaren. De leerlingen hadden goed contact 
met elkaar, ze maakten veel plezier, zongen prachtig en brachten op de laatste dag van de 
week het sprookje “De Bremer stadsmuzikanten” in het Duits ten tonele. Daar werd  veel 
vreugde aan ervaren. 

Er was veel in beweging en weinig rust. Voor een gesprek met de kleuterhulp moest naar 3 
verschillende ruimtes uitgeweken worden, omdat de leerlingen ongevraagd  binnen kwamen 
lopen. De leerkrachten moesten leren zich naar de leerlingen toe goed te begrenzen..   

Verhoudingsgewijs bezochten veel ouders (25) de lezing over het werk van een leerkracht op 
een vrijeschool. Als beeld voor de school werd de opvoering van de Bremer stadsmuzikanten 
goed begrepen. Het beeld “Aan de vruchten herkent men de boom” ook. Die vruchten van deze 
mooie, weliswaar kleine school, zijn het werk van de leerlingen zelf en het gegeven dat de 
leerlingen vrij zichzelf mogen en kunnen zijn. Authentiek zijn werd als belangrijk ervaren.  De 
lezing vormde een mooie  afsluiting van een intensieve week.  
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Hoe het met de contacten verder moet, is de vraag. De mensen van de school (ouders en 
leerkrachten) willen ons graag terug zien. Het vraagt van hen moed en doorzettingsvermogen.  

In die zin heeft het initiatief een bijzondere, eigen naam:  Wonderboom, in een stad met een 
bijzondere betekenis: Almaty: “rijk aan appels”. 

Jan Vermeulen 

 

3de bezoek in Wit-Rusland (oktober 2017) 

De derde reis naar dezelfde school in Minsk stond in het teken van de vraag wat te doen met 
de complexe leerlingen. Daarmee worden de leerlingen bedoeld, die voor problemen zorgen 
tijdens de lessen; leerlingen, die een uitdaging vormen in/met hun gedrag. 

Samen met Anouk Reekers, ex-collega van mij in Zwolle, reisde ik af. Sinds vorig jaar is er 
geen visum nodig, omdat de Wit-Russische regering besloten heeft dat dat niet meer nodig is 
als je niet langer dan 5 dagen in Wit-Rusland verblijft.  

Grotere openheid bij meerdere leraren om ons te verwelkomen bij hun lessen (bij de twee 
eerdere bezoeken was dit anders), leidde ook tot meer enthousiasme en betrokkenheid bij de 
cursus die we gaven.                                                                                                                  Ik 
richtte mij meer op de inhoud van de vraagstelling, Anouk gaf invulling aan de creatieve 
verwerkingen ervan en door met de leraren te zingen. 

Er werd gewerkt vanuit de Dynamische Oordeelsvorming. Op de eerste dag brachten we de 
vraag in beeld. Het bleek dat de zorgen zich uitten in drie leeftijdsfasen: de voorschoolse leeftijd 
(of, zoals zij de kleutertijd hier noemen), de fase 9/10 jaar en de prepuberteit(10-12 jaar). De 
leerkrachten zaten in drie groepen bij elkaar. We vroegen elke groep om helderheid te 
verschaffen over de ervaren problemen. 

De problemen werden ook verschillend benoemd: 

 Kleuterfase: de slechte communicatie tussen de kinderen onderling en tussen de 
kinderen en begeleiders (al vanaf dat ze op de locatie komen; ze komen soms van ver 
en bij sommige kinderen werken beide ouders, waardoor kinderen soms pas om 7 uur 
’s avond opgehaald worden); 

 Fase van 9/10: de agressie onderling tussen de leerlingen en het gebrek bij sommige 
leerlingen van een gezonde verhouding naar de leerkrachten toe(een bekend 
autoriteitsprobleem op die leeftijd); 

 Fase van prepuberteit: het gebrek aan motivatie bij en veronderstelde luiheid van 
leerlingen. 

Na deze eerste ronde werd gevraagd hoe tot positief inzicht gekomen kon worden.  

De volgende dag werden eerst per groep de diagnoses gesteld van de problemen en 
vervolgens de oplossingen. Wat was nodig om de situatie te veranderen? De groep 
kleuterleiding kwam tot het volgende aanwijzingen: kinderen laten tekenen, jezelf de vraag 
stellen, waarom dit gedrag vertoond wordt, verhalen vertellen met de problematiek als thema, 
complimenten bij gewenst gedrag. 
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De groep leraren die zich met de leeftijdsfase 9/10 jaar bezig houdt kwam tot de volgende 
diagnose en oplossingen: stimuleren van samenwerking en samen leren, leiderschap, eigen 
keuzes leren maken.  

De groep leraren die les geeft aan de 11 en 12 jarigen: werken aan leren leren, van externe 
naar interne motivatie, hoe maken we de leerling minder afhankelijk van de leerkracht. 

De cursus duurde vier dagen. Eerst werkten we aan beeldvorming, vervolgens aan het stellen 
van een diagnose en reflectie op het eigen handelen. Daarna aan het vinden van oplossingen 
en het stellen van de volgende vragen:                                                               - -  Waar wil ik 
in mijzelf aan werken om beter met de problematiek om te gaan en wel zo dat de sfeer en de 
verhoudingen verbeteren? 
Wat heb ik nog meer nodig om datgene te ontwikkelen wat mij nog niet lukt? 
                                                                                                                                                            
De leerkrachten konden verder met deze werkwijze.  

Op weg naar het vliegveld om verder door te reizen naar Kiev vroegen we een 
initiatiefneemster van de school of de school door zou groeien naar een bovenbouw en dit 
werd bevestigend beantwoord. Doorgaan tot en met klas 12! En dat in een land waar 
alternatieve scholen niet toegestaan zijn en elke school een nummer heeft. Moed werd ons 
hier getoond!                                                                                                                                       De 
oogst van deze derde reis naar Minsk was  het enthousiasme en de openheid van de 
leerkrachten van deze school, die officieel nog steeds geen naam mag hebben en zich geen 
vrijeschool mag noemen.  De wens om er volgend jaar  weer voor ze te zijn werd geuit. 

Lezingen op de Sophia school in Kiev (oktober 2017) 

Tijdens dezelfde herfstvakantie was gevraagd om twee lezingen te geven voor ouders en 
leerkrachten op de school in Kiev over het begrip “tegenwoordigheid van geest”. Wanneer 
voelen we dat de geest volledig aanwezig is in wat ik doe, op school of thuis? De aanwezigen 
vormden kleinere groepen en vertelden aan elkaar persoonlijke ervaringen. Het werd een 
intensieve avond met prachtige voorbeelden uit het dagelijkse leven. 

De tweede lezing ging over het belang van het vertellen van verhalen. Het verhaal “de 
wondernachtegaal” (een Armeens sprookje), vormde de inleiding. Daarna  was er ruimte om 
in kleinere groepen oorzaken te bedenken waarom er in de afgelopen jaren leerkrachten 
weggegaan waren en nieuwe bijgekomen. Bijzonder was dat we op een avond het echtpaar 
ontmoetten, die ooit, in 2004, de vrijeschool in Almaty waren begonnen! Julia, de vrouw van 
het echtpaar, is sinds twee jaar aan Stupeni verbonden. 

Na de eerste open dag werd de school gesloten, omdat er veel sneeuw viel en er een stevige 
wind stond, waardoor het voor veel leerlingen niet mogelijk was naar school te komen. 

Twee ontmoetingen waren er met de kring van leerkrachten. Een aantal gesprekspunten werd 
door genomen: hoe kunnen we de oudere leerlingen motiveren om meer 
zelfverantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces? Waarom hebben we regels nodig in 
de school? Hoe bewerkstellig je een compromis tussen het eigen leerplan en het leerplan van 
de staat? Hoe beoordeel je het ontwikkelingsniveau van de leerlingen?  
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Welke criteria hanteer je en welke eisen stel je? Hoe ga je om met huiswerk? Te veel vragen 
en te weinig tijd om diep op al die vragen in te gaan. Het kwam niet tot een definitief afscheid.  

Er was ook een vraag naar een ervaren bovenbouwleerkracht, die meer geschoold was in de 
exacte vakken (biologie en scheikunde).  

Het contact met de school in Odessa blijft vooralsnog bestaan. 

Jan Vermeulen, Deventer 

 
Muzikale aanvulling: 
 
Als uitgangspunt is gekozen voor een zogenaamd echo-lied; Che Che Kulé. 
Dit is een lied dat steeds nagezongen wordt (echo), alleen de laatste zin klinkt slechts één 
keer, door de hele groep. 
Het is een laagdrempelig liedje, mede door de echo en tegelijkertijd wordt er een zekere 
alertheid gewekt door de afwijking aan het eind. Dit lied gebruikte ik iedere workshop als 
warming up met als bedoeling jezelf in het geheel en het geheel in jezelf te ervaren. 
Samenzang werkt versterkend. 
Het lied, the river, werd gezongen met daarbij een vloeiende beweging, die door wordt 
gegeven, waardoor het afstemmen op elkaar bevorderd wordt.                                                                                                            
                                                                                                                                            Anouk Reekers 
 

OEKRAÏNE                                                                                                                                                                                       
Er hebben in het jaar 2017  diverse activiteiten in Oekraïne en wijde omgeving plaats 
gevonden:  

- De website ‘Dytyna’ voor vrijeschoolpedagogie is gelanceerd 
- De internationale conferentie ‘Soul of Europe’ met de vraag ‘Wat heeft Oekraïne 

Europa te bieden?’  
- Diverse volwassen-educatiecursussen werden door Carla van Dijk gerealiseerd 
- Ervaringen in Almaty, Minsk, Kiev en Odessa door Jan Vermeulen, zoals boven 

beschreven. 
 
Onze jaarlijkse ‘Rusland Nieuwsbrief’ kon die naam niet langer dragen, dat was te groot-
Russisch gedacht en stamt nog uit de Sovjettijd: Oekraïne, Georgië, Armenië hebben hun 
geheel eigen identiteit, daarom zochten we naar een andere naam, dat is ‘Okno na Ostok’ 
geworden (Venster op het oosten). Ook de portokosten werden van jaar tot jaar hoger, dus 
nu wordt de nieuwsbrief digitaal verzonden, twee maal in het jaar. De enkeling die hem over 
de post wil ontvangen betaalt daar de printkosten (€ 1,00 - € 1,50) en portokosten voor. 
Iedereen kan zich daarvoor opgeven. 

‘Dytyna’,                                                                                                                                                                                  
de Oekraïense naam voor ‘Kind’ voor zowel leraren van intussen ca. 10 vrijescholen in 
Oekraïne, als voor de ouders als voor mensen die kennis willen maken. Er was een half jaar 
langer nodig dan gepland, maar dankzij de giften van Helias’ kerstactie 2016 en dankzij een 
gift van de Ionastichting konden de medewerkers van ‘Dytyna’ langer worden betaald vóórdat 
de website de mensen bereiken kon. 
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Er zijn ongeveer 70 artikelen uit het archief van het oude vrijeschoolblad  ‘Dytyna’ opnieuw 
digitaal vorm gegeven en er zijn ongeveer 15 nieuwe thema’s uitgewerkt, die door verschil-
lende mensen worden verzorgd!  

Er zijn doorverwijzingen naar  diepgaander artikelen als men méér wil weten en geïnteres-
seerd is in diepgaander informatie. Elke week wordt er een nieuw artikel geplaatst en er 
worden verschillende blogs verzorgd.  Ook allerhande cursussen worden aangekondigd. Het 
is de moeite waard  er eens naar te kijken via het websiteadres: www.dytynawaldorf.com.ua 

25 – 29 aug.2017:  “Die Seele Europas” 
Eind augustus was Kiev de plaats voor 
de internationale Conferentie van de 
sociale sectie in Dornach, 
georganiseerd door de Oekraïners: 
“The Soul of Europe” die nu voor de 7de  
keer plaats vond. Het was de tweede 
keer dit jaar dat zo’n grote 
internationale conferentie werd 
georganiseerd in het Museum van het 
Boek in Oekraïne in het wereldlijk deel 
van het “Lavra”, het Russisch-
Orthodoxe deel van Kiev met vele 

kerken en kloosters en de in grotkamers gespaard gebleven lichamen van vroegere monniken. 
De eerste maal was met Jean-Sébastien Catalan, Pasen 2016, een soort vooroefening voor 
de organisatie van zo’n gemêleerd gezelschap.  

De conferentie was erg inspirerend met sprekers uit Oekraïne en buitenland. Op de 
achtergrond speelde natuurlijk het conflict Rusland-Oekraïne en de scheiding die tussen 
volken kan ontstaan. Er werd over het midden gesproken, over het vermijden van de 
eenzijdigheden tussen Oost en West en het doorbreken van het gewoonteleven. Alles moet 
nieuw ontstaan, gecreëerd worden uit het niets, oftewel uit het “ik”. Ondanks de nationalistische 
gevoelens van mensen met de Oekraïnevlag over hun knieën, was de overwegende toon die 
van vrijheid en broederlijkheid. In het laatste kringgesprek zeiden een paar mensen dat ze er 
over wilden praten met hun Russische bekenden.  

Het geheel ging gepaard met kunstzinnige uitvoeringen van zang, gedichten, euritmie van 
hoog niveau. Nog een laatste dag hadden we, nadat de conferentie afgesloten was, om 
Tsjernobil te bezoeken, plm. 60 km. ten noorden van Kiev. Twee Nederlandse fotografen 
hebben dit terrein vijf maal bezocht en hebben er een indrukwekkend fotoboek van gemaakt: 
“Stille getuigen. Dertig jaar na Chernobyl’s nucleaire ramp”. Tsjernobil is de naam voor alsem 
(Artemisia Absinthum), een plant die daar veel groeit. Men heeft het gevoel in het gebied van 
de Apocalypse te zijn. In het 8ste hoofdstuk komt die naam voor en de alsem wordt als teken 
bij de jaarlijkse herdenking van de ramp in Oekraïne gebruikt!                                                                                                                                        

In de Nieuwsbrief vindt u een uitvoeriger verslag en een verslag van de workshop ‘Kunstkring 
1919 – Wat heeft Oekraïne aan Europa bij te dragen?’ 

Louise Kelder 

http://www.dytynawaldorf.com.ua/
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Als aanvulling een kleine impressie van 2 van de serie seminars met als thema: “The mystery 
of meeting”. 

Tijdens mijn verblijf in Kiev in januari en april stonden 2 van de 3 geplande seminars over 
gesprek en ontmoeting centraal. Deze werden aangeboden voor leraren, artsen, 
psychotherapeuten, kortom een multidisciplinaire groep. Ontmoeting met jezelf en de ander, 
de wereld buiten en binnen , zichtbaar en onzichtbaar.  

Na enige tijd afwezigheid werd ik zeer verrast over de zelfstandigheid en initiatiefkracht van de 
deelnemers; een toename aan zelfverzekerdheid, zeker ook door de omstandigheden, waarin 
het land verkeert. 

Hierna een rit naar Odessa van 10 uur heen en terug, vanwege een belangrijk gesprek met 
een leraar van de Odessaschool. Een rechte weg met links en rechts eindeloos uitgestrekte 
akkers, af en toe een kerk en vooral hard rijdende auto’s en vrachtwagens . 

Ook een gesprek en werk met leraren en ouders van een 3 jaar bestaande nieuwe vrijeschool, 
genaamd Borispheen. Mijn indruk groeit meer en meer, dat er een doortastende wil en 
initiatiefkracht leeft in dit land, en dat op de plekken zelf waarnemingen en gesprek gevraagd 
wordt. De start van een lerarenopleiding heeft veel vrucht gedragen. 

 

Carla van Dijk 
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Bosnië Herzegevina 
Mirjam Radder en Meena Donker, yogadocent 
Plaats:   psychiatrie in Duje en kostschool in Screbenica  
Bezoek:   aan kostschool en Memorial Centrum Screbenica 
Workshops:  aan medewerkers, mannen en jongensgroep in Duje, een groep 
beschermelingen en aan jonge kinderen op een kostschool in Screbrenica. 

De psychiatrie in Duje ontwikkelt zich gestaag van algemene groepen naar specifieke 
doelgroepen, van beschermd wonen binnen de instelling naar begeleid wonen in de dorpen 
rondom Duje, van activiteiten op het terrein naar activiteiten buiten het terrein. Van het verzorgd 
worden tot het leren verantwoordelijkheid te nemen ter bevordering van de eigen individuele 
gezondheid en welzijn. Wij hebben onze workshops afgestemd op de laatst genoemde 
ontwikkeling. Tijdens yoga lag het accent op de verzorging van je eigen lichaam en geest door 
te oefenen hoe je jezelf kunt ontspannen om tot rust te komen. Bij de muziekworkshops lag 
het accent op samenwerken, plezier beleven aan muzikaal spel en voortzetting van wat een 
begeleider aan muzikale voorbereiding nodig heeft om een dergelijke groep te kunnen leiden. 
Medewerkers die werkten als groepsbegeleider of als activiteitenbegeleider volgden 
gedurende 4 werkdagen muziek en yogalessen  
Ervoor of erna was er voor ons de mogelijkheid een groep 
van bewoners bij te wonen aan wie men zelf yoga gaf en 
een workshop muziek te geven aan jongens op een groep. 
Enkele ervaringen gedurende deze week: Aan het eind van 
een wekelijkse yogales, die een begeleidster aan een 
groep van 10 mannen gaf, werd gevraagd hoe de mannen 
de les hadden ervaren. Iedereen gaf in eigen 
bewoordingen aan dat het rust gaf in hun hoofd, hoe hun lichaam ontspannen aanvoelde.  

Het waren mannen die zich nergens anders in een groep voegden. Eén man deed niet aan 
yoga, maar ervoer al schilderend rust tijdens de yogales. 

-Tijdens de muziekworkshop met snaarinstrumenten aan medewerkers  merkte men op 
het heerlijk te vinden om zelf en met elkaar muziek te 
mogen spelen. Men ervoer het als een welkome afwisseling 
van hun dagelijkse werkzaamheden en gezinsleven en 
realiseerden zich dat ook bewoners dit hard nodig hadden 
voor hun welzijn. Nieuw voor ze was hoe je ieder 
afzonderlijk snaarinstrument afstemde op het geheel, 
zonder er speel- technische vaardigheden voor te hoeven 
kunnen. Zoals een viool in een andere stemming stond als 
een gitaar en dat iedere snaar in beperkte mate in een 

andere toon gespannen kon worden, wilde de snaar niet knappen.  

- In de klas van de kostschool in Screbenica mocht een aantal kinderen oefenen met het 
dirigeren van het lied “Twinkel, twinkel little star”. Alle kinderen hadden één klankstaaf die 
ze om de beurt met een lepeltje (bij gebrek aan voldoende stokjes) zachtjes aansloegen. De 
klankstaafjes hadden verschillende tonen. Mirjam demonstreerde hoe je dirigent kon spelen 
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voor een orkest De kinderen beleefden veel spelplezier en velen wilden graag het klankorkest 
dirigeren. 

Na de muzikale ervaringen kregen de kinderen ontspanningsyoga, welke op de blokfluit 
werd begeleid. Wonderlijk om te zien hoe in een erg kleine ruimte zo’n 25 kinderen binnen 5 
minuten muisstil vlak naast elkaar op de grond 
lagen en er na rustig waren toen hun ouders hen 
kwamen ophalen voor het weekend. Ook bij de 
jongensgroep in Duje werkte dit goed. 

 

 

 

Tot slot hebben we een bezoek aan het Memorial  Centrum vlakbij Screbenica gebracht, 
wat een zeer indrukwekkende ervaring was. 

  

Dit deed ons nog intenser beseffen wat de inwoners van 
Screbenica, de opa’s, ooms, papa’s, broers, buurman, 
vrienden, dokter, leraar, timmerman, vrachtwagenchauffeur, 
boer, etc. van de ouders van deze kinderen op de kostschool, 
van de begeleiders in onze workshops, bewoners van Duje 
en elders in Bosnië is overkomen.  

 

ISRAEL, Ein Bustan 
Cornelis Boogerd 

In mei 2017 was het 100 jaar geleden dat de zogenoemde verklaring van Balfour werd 
getekend, waarin Groot-Brittanië Palestina aan Joodse vertegenwoordigers toezegde. In ruil 
hadden deze zich ingezet om de VS in de oorlog te betrekken. In 1948 werd inderdaad de 
Joodse staat Israël opgericht. Vele Palestijnen werden onteigend en verdreven. 
   Nu, in 2017, zijn de spanningen groot en de US speelt er een cruciale rol. De positie van de 
Palestijnen werd nog hopelozer. Een actueel kruitvat is Jeruzalem, dat Israël claimt als 
ondeelbare hoofdstad, terwijl de afspraken binnen de VN uitgaan van een deling tussen 
Palestina en Israël. Trump besloot de ambassade van de VS naar Jeruzalem te verplaatsen 
en zo de Israëlische claim te steunen. Al deze ontwikkelingen zijn zorgelijk. In Israël zelf maakt 
de bevolking zich druk om andere zaken. De laatste tijd gingen meermaals tienduizenden 
mensen de straat op om te protesteren tegen corruptie van de overheid. Maar er zijn in gelukkig 
nog andere geluiden te horen. 
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De Joods-Arabische kleuterschool Ein Bustan probeert in het alledaagse leven dat andere 
geluid ook in praktijk te brengen door Joodse en Arabische kinderen samen op te vangen in 

een bi-culturele opzet. Beide talen worden er 
gesproken, en men viert samen de religieuze 
   feesten van beide religies. Ook de leidsters 
   zijn van Joodse en Arabische afkomst. Op het 
   moment is er een kleuterklas en een opvang- 
   klasje voor kleinere kinderen. Ein Bustan 
   geeft aan nog wel donaties nodig te hebben 
   voor allerlei extra activiteiten. In de loop van 
   de jaren werd een nationaal en internationaal 
   netwerk van vrienden en donateurs 
   opgebouwd. Interessant is dat er langzaam 
   meer bi-culturele kleuterscholen ontstaan. 
   De werkgroep Ein Bustan in Nederland, dwz   
   Vally Cornelius en ondergetekende, staan   
   verder ter beschikking voor informatie, 
   ondersteuning van acties voor Ein Bustan en   
   de verkoop van zeepjes uit Ein Bustan in 
   Nederland. U kunt zich opgeven voor de     
   gratis Nieuwsbrief (2x per jaar) bij: 

cboogerd@telfort.nl  Oudere nummers van de Nieuwsbrief kunt u lezen op de website van Ein 
Bustan onder het kopje: Nederlands: www.ein-   bustan.org/nederlands. Meer fotos en actuele 
berichten vindt U op de facebook pagina van Ein Bustan: https://www.facebook.com/EinBustan 
 
Bericht uit Ein Bustan 
 
Het jaar werd vrolijk geopend na de Id al-Adha vakantie, begin september. In kleuterschool 
Dalia is dit jaar het aantal kinderen uit Arabisch sprekende gezinnen toegenomen, een aantal 
kinderen vanuit de kinderopvang en een aantal nieuwe gezinnen.  
Helaas zijn er in de kinderopvang, waar het de afgelopen twee jaar in balans was, dit jaar 
minder Arabische gezinnen bijgekomen dan in voorgaande jaren, dus hebben we nu meer 
Hebreeuwssprekendekinderen.  
Het personeel van de kleuterschool, en onze nieuwe meisjes die een dienstverlenings-jaar 
doen, konden aan het einde van de Joodse vakantieperiode de jaarlijkse routine hervatten. De 
kinderen zaaiden tarwe en keken toe hoe de grote mieren de granen kwamen verzamelen 
voordat de regen kwam. Maar geen probleem, het heeft sindsdien een beetje geregend en de 
zaden die in de grond achterbleven, zijn al ontsproten. De kinderen gaan iedere week 
wandelen, spelen in de tuin en op het erf, schilderen en werken met stof en hout. Afgezien van 
de reguliere activiteiten op de kleuterscholen, heeft onze uitgebreide gemeenschap zijn eigen 
activiteiten. 
Zo organiseert het “moeder-committee” van de kleuterklas maandelijkse bijeenkomsten voor 
vrouwen. Op die zaterdag avonden ontmoetten de vrouwen uit de omgeving elkaar, om elkaar 
beter te leren kennen en elkaar te enthousiasmeren. Iedere avond werd door een andere vrouw 
geleid met een eigen thema. Zo was er een avond over kringspelen, één over de situatie van 

mailto:cboogerd@telfort.nl
http://www.ein-bustan.org/nederlands
https://www.facebook.com/EinBustan/
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Bedouïne-vrouwen, vroeger en nu, één over het belang van beweging voor vrouwen, één met 
een grappig Play-back theater, en één over biodance.  
 
De vrouwen komen uit omliggende dorpen, oud en jong, er komen er steeds meer bij. We 
genieten van de wederzijdse cultuur-overschrijdende ontmoetingen. 
Dit jaar was het een uitdaging om data te vinden voor de gemeenschappelijke feestdagen. Na 
lang nadenken over hoe we de feestdagen zouden kunnen vieren, zonder de ene religie boven 
de andere te stellen, maar met inachtneming van de kalender, hebben we dit jaar besloten om 
de seizoenen te vieren - onze universele feestdagen. Zo was onze eerste viering een 
herfstviering. De kleuter- en kinderopvangleidsters hebben deze viering samen georganiseerd. 
Er waren creatieve activiteiten voor kinderen en volwassenen, theater en muziek, allemaal van 
toepassing op de herfst, een kringspel met liederen en zegeningen in de geest van het seizoen 
en natuurlijk een gezamenlijke maaltijd. Zelfs tijdens de koele herfstlucht was er een warme 
en hartverwarmende sfeer. We zullen de volgende gemeenschappelijke viering in het voorjaar 
houden, en volgend jaar hopen we terug te keren naar onze traditie van het vieren van de 
religieuze feestdagen. 
 
Ik wens een ieder een mooie en gezegende winter, Toda, dank jullie wel en Shukran voor jullie 
ondersteuning! 
Ein Bustan Board of Management 
 

CUBA                                                                                                                                                                         

COÖRDINATOR: MARCO EPHRAIM                                                                                                                                                                                             
DIT IS HET DERDE JAARVERSLAG OVER ANTROPOSOFISCHE-MEDISCHE INITIATIEVEN OP CUBA. IN DE VORIGE TWEE 

JAARVERSLAGEN (2015 EN 2016) KUNT U MEER LEZEN OVER CUBA EN DE CUBAANSE GEZONDHEIDSZORG, ALSOOK HOE DE 

ANTROPOSOFISCH-MEDISCHE BEWEGING OP CUBA ONTSTAAN IS. DIE ONTWIKKELT ZICH VANUIT EEN SAMENWERKING TUSSEN 

ARTSEN EN PARAMEDICI UIT VIJF LANDEN: CUBA, PERU, NEDERLAND, ZWITSERLAND, DUITSLAND EN BINNEN ENIGE TIJD 

MOGELIJK SPANJE. ER IS EEN NETWERK ONTSTAAN WAARBINNEN WEDERZIJDSE AFSTEMMING PLAATSVINDT. 
 

Terugblik op 2017 

De antroposofisch-medische groep van artsen, farmaceuten en therapeuten op Cuba heet 
‘GEMAC’, Grupo Estudios Antroposóficos de Cuba, een onderdeel van ‘MACuba’, Movimento 
Antroposofico Cubano, dat ook een pedagogische, kunstzinnige en biologische-dynamische 
landbouw tak heeft.  

De medische groep heeft in 2017 twee belangrijke stappen gezet:  

1. Dankzij ondersteuning van de Stichting Helias konden twee Cubaanse artsen en een 
Cubaanse farmaceut voor de tweede keer deelnemen aan de jaarlijkse Spaanstalige 
cursus antroposofische farmacie in Lima, Peru, in oktober 2017, met Albert Schmidli als 
hoofddocent.  
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2. Deze cursus werd voor de tweede maal georganiseerd met deze keer 44 deelnemende 
artsen en farmaceuten uit 8 landen: Peru, Argentinië, Chili, Cuba, Colombia, Brazilië, 
Uruguay en Spanje. Het belangrijkste thema was deze keer: de zeven metalen. Een 
Duitstalig verslag met foto’s kunt u desgewenst bij mij opvragen. 

3. De kern van de in antroposofie geïnteresseerde Cubaanse artsen heeft in 2017 de 
certificering van een deel van hen als antroposofisch arts voorbereid. Hiertoe zijn als 
docenten Yván en Maike Villegas (arts en euritmietherapeute in Lima, Peru) en Harald 
Matthes (internist in ziekenhuis Havelhöhe, Berlijn) in 2017 2x naar La Havana gereisd, 
de eerste keer voor een voorbereidend seminar in augustus en de tweede keer voor de 
certificeringsgesprekken in december. In december zijn 4 artsen als eersten in Cuba 
gecertificeerd tot antroposofisch arts. 

Dit is een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van antroposofische geneeskunde in 
Cuba. Stichting Helias heeft visum-,vlieg- en verblijfskosten geschonken aan Yván en Maike 
Villegas.   

Activiteiten in 2017 

1.Eind juli zullen Yván en Maike Villegas naar La Havana reizen om op verzoek van 3 
Cubaanse artsen (waaronder 2 oncologen) een seminar over oncologie en misteltherapie te 
geven.                                                                                                                                                     2. 
De cursus antroposofische farmacie zal jaarlijks vervolgd worden: in oktober 2018 zal de derde 
module plaatsvinden in Cusco, Peru, o.a. over de Tria Principia in de farmacie.                3. De 
drie aan de farmaciecursus deelnemende Cubanen willen in de komende jaren zelf 
geneesmiddelen op Cuba gaan bereiden. Voor een klein bedrag (€ 350) is hiermee gestart in 
2017. Voor 2018 is hiertoe € 1000 begroot. Een doel voor de komende jaren is het opbouwen 
van een klein laboratorium en het kweken van geneesplanten.  

Marco Ephraïm 

Financieel overzicht Cuba  
 
Cuba begroting 2017  
1. Seminar over misteltherapie bij kanker in Cuba, juli 2018                                 €  1.900,- 
2. Deelname derde module opleiding antroposofische farmacie in Peru, incl. materialen, voor    
    3 Cubanen, oktober 2017         €  4.100,- 
3. Project geneesmiddelbereiding, reservering voorbereiding                               €  1.000,- 

Totaal                     €  7.000,- 

Voor meer informatie: 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.  
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LIBANON, Crea Thera 
Coordinator: Thomas Deleu 

Het muziek-therapeutisch project, Sources for Life, geïnitieerd door Thomas Deleu in 
Screbenica en Serejevo wordt doorgedragen door locale mensen, d.w.z. dat Thomas Deleu. 
zich kan richten op kennisoverdracht en zodoende zorgt voor continuering van de 
muziektherapie aan kinderen met ontwikkelingsprolemen vanuit b.v. het verleden van het land.  

Dit heeft Thoms Deleu ruimte gegeven om een nieuw initiatief vanuit België, nl. muziek-
therapeutische ondersteuning aan/voor vluchtelingkinderen in Libanon te ontwikkelen en te 
realiseren.  

In dit project staat een momenteel3-daags cursorisch aanbod centraal aan locale helpers en 
kunnen kinderen direct geholpen worden. Stichting Helias steunt dit initiatief mede, omdat korte 
lijnen en directe aanpak voorop staan en hulp snel bij de kinderen komt. 

.Barbara Berns 
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Stichting Helias ondersteunde in 2017 de volgende initiatieven                       
                                                                                                                                                  
Algemene bijdrage organisatie Welt Kongress Jekaterinaburg, 2500,00 euro 

Bijdrage kosten voor deelnemers aan het Welt Kongress te Jekaterinaburg 2500,00 euro 

Bijdrage organisatie Welt Kongress 2017 Jekaterinaburg  2500,00 euro 

Gelijke bijdrage aan de 9 fondsen van stichting Helias vanuit de ongerichte schenkingen,  

6750,00 euro totaal 

Bijdrage Previedza kleuterschool, Tsjechië, 1000,00 euro 

Bijdrage muziek-kunstzinnige ondersteuning in St. Petersburg, 2 personen, 800,00 euro 

Bijdrage euritmiecursus Rostov am Don, 700,00 euro 

Ondersteuning bijscholing Matoekoe, 1984,00 euro 

Scholing, certificering, reiskosten voor project Cuba, 2500,00 euro 

Pedagogische zomerweek Portugal door leerkrachten van de Werfklas, 1500,00 euro 

Volgen van lerarencursus in Dornach voor bovenbouwleerkacht uit Rostov am Don, 700,00 euro 

Algemene bijdrage Sjostakovitsjensemble voor opvoering in Nederland, 1000,00 euro 

Bijdrage kerstactie voor de school in Irkoetsk, 3482,00 euro 

 

Stichting Helias begrootte in 2017 maximaal 30.000,00 euro om initiatieven/projecten te  

kunnen ondersteunen. 

Voor 2018 wordt 30.000,00 euro begroot 

Op de website www.stichtinghelias.nl is het financieel jaarverslag 2017 ter inzage.  

 
 

 

 

 

 

http://www.stichtinghelias.nl/
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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 behoeven zelf geen antroposoof te zijn, 
maar er moet vraag zijn vanuit een antroposofische visie en het persoonlijk contact is 
belangrijk.  
Er wordt gewerkt met regionaal gerichte en met vakgerichte werkgroepen. Het bestuur 
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/voor West-Europese gastdocenten.  

Daarbij worden de volgende uitgangspunten 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 van de werkgroepen: 
Initiatiefdragers zijn verantwoordelijk voor hun eigen begroting, inkomsten en uitgaven. 
Indien 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. 

Het jaarverslag wordt verzorgd door Administratiekantoor CJB  te Groenekan 

Ongerichte schenkingen  
De ongerichte schenkingen, die ontvangen worden gedurende het boekjaar, worden 
verdeeld over de diverse fondsen. 

De schenkingen die via de Kerstactie ontvangen worden, worden in zijn geheel overgemaakt  
aan het genoemde project.  
 
Bedrijfskosten  
De bedrijfskosten worden vanuit het Fonds Avondster gedekt, zodat alle ongerichte 
schenkingen gebruikt worden voor de projecten  

Op die manier is de stichting ook wat geldstromen betreft dienstbaar aan de projecten.  
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CONTACT                                                     

 COORDINATOREN: 
 
Secretariaat: 
Stichting Helias   
p/a Veldzichtstraat 18  
3731 GH De Bilt                 
030-2213384 
www.stichtinghelias.nl  
 
BESTUUR: 
VOORZITTER:   
algemeen@sipl.nl 
  
Secretaris en penningmeester  
Barbara Berns  
info@stichtinghelias.nl  
 
Bestuurslid: 
Anouk Reekers 
info@stichtinghelias.nl 
 
 
  
  
  
 
 
                                                                                                                          
                                                                                       
                                                                
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tsjechië, Slowakije 
 Tsjechië Slowkije 
 Cornelis Boogerd:cboogerd@volny.cz  
  
Fonds Heilpedagogie Moskou in 
Nederland  
Barbara Berns en Nico Engelaer  
barbaraberns030@gmail.com  
Fonds Heilpedagogie Moskou 
Remco van der Plaat 
rvderplaat@gmail.com 
  
Rusland Sint Petersburg  
Maria Lambregts:  
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  
www.ein-bustan.org 
  
Cuba 
Marco Ephraim: 
marco.ephraim@gmail.com 

 

 Beats, Words and Moves  

 deleuthomas215@gmail.com                                                                                                                                                                           

http://www.stichtinghelias.nl/
http://www.stichtinghelias.nl/
mailto:info@stichtinghelias.nl
mailto:Valentine.cornelius@hetnet.nl
mailto:clboogerd@zonnet.nl
http://www.ein-bustan.org/
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REKENINGNUMMERS  
  
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 over de activiteiten verdeeld.  

 

Stichting Helias, Tsjecho-Slowakije, De Bilt ING-bank NL58INGB0000403272 
Stichting Helias, Rusland, De Bilt  ING-bank NL55INGB0000344835 
Stichting Helias, Sint Petersburg, De Bilt  ING-bank NL44INGB0003041245 
Stichting Helias, Odessa/Oekraïne, De Bilt ING-bank NL26INGB0000172503 
Stichting Helias, Heilpedagogie Moskou, De Bilt ING-bank NL83INGB0007727098 
Stichting Helias, Cuba, De Bilt  Triodosbank            NL68TRIO212153722 

o.v.v. 
medicijnontwikkeling of 
opl. artsen   
 

 Voor Blagoe Delo, Ein Bustan en Crea Thera kunt u uw schenking overmaken 
middels de algemene rekening onder vermelding van uw voorkeur: 
   

Stichting Helias, De Bilt. 
 

ING-bank NL56INGB0000643965 

Stichting Helias, De Bilt. 
 

Triodosbank            NL68TRIO0212153722  

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

Stichting Helias 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.  

Voor de historische gegevens verwijzen wij naar eerdere jaarverslagen en de website.  
 
Redactie en productie jaarverslag 2017 in overleg met bestuur stichting Helias: 
Barbara Berns   

 



  35  

 
Publicaties:  
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 de boeken :"Visjes horen in het water" en "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 verscheen een Duitse vertaling bij Verlag 
C.Möllmann. Bij uitgeverij Nairi in Kiev werd begonnen met een Oekraïense 
en Russische vertaling. De opleiding voor kleuterleidsters in Argentinië werkt 
aan een Spaanse vertaling. 
                                          
 

Indien u het jaarverslag digitaal wilt ontvangen en niet meer per post, laat u dit 
ons per e-mail weten.  
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