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Deze pagina kan gebruikt worden voor een persoonlijke boodschap aan uw ouders van waarde.
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Wat wil je later worden?
vroeg de juf
Het was in de derde klas,
Ik keek haar aan
Ik wist het niet
Ik dacht dat ik al iets was.
- Toon Hermans

Adverteren
Wilt u ook adverteren in een editie
van 'Ouders bedankt', neem dan
contact op met:
OUDERS VAN WAARDE
0343 513434 of mail naar
info@ouders.net.
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3970 AC, Driebergen
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Het was inDEdeRjaDDreUnIZtaENchD?ti. .g”
er werd door een jonge wet en
schapper van de Radboud U eneerst onderzoek gedaan na niversiteit voor het
De wetenschapper verbliktear de ouderparticipatie.
“het ligt natuurlijk ook aan of verbloosde niet
mijn onderzoek ziet dan moe de definitie maar als je
duizend ouders op een of an ten er zo’n driehonderddere wijze acti
de schole
wekelijks n.inAdels scjehodeol‘hziarjnde, kern’ van oudersef dizijne in
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el
is
9000 basisscholen warenwaaenr in de tijd dat er nog zo’n
op z’n hoogtepunt maar een de ouderparticipatie was
30 actieve ouders per scho gemiddelde van ruim
In de jaren daarna bleken stol was niet overdreven.
tallen soms nog wel hoger eekproefsgewijs die aanniet meer weg te denken uite liggen. Ouders waren
boeltje wel inpakken zondert de school. ‘Ik kan mijn
ouders’ verzuch
een scho
schoolse olacditirevitcteieuter.n‘Hkaetn nimerendeel van de ttbueiteeennsWe zouden als school worde et zonder ouders.
basis. Voornamelijk lesgevenn teruggeworpen op de
de ac
Dat beel
anderd. Htietvitaaeinttealn’. actieve
ouders pedrisscnihoetolecishtmisver
maar nog steeds zijn oudescrshien wat teruggelopen
extra activiteiten op school onontbeerlijk voor de
Natuurlijk doen de ouders .
een leuke schooltijd te gev het ook om hun eigen kind
meer achter. Het is ‘hun sc en. Maar er zit toch ook
hool’ en ze zijn er doorgaans trots op.
Daarom
nkje op zijn plaats. Voor al
werk datisoueeden rsbeda
do
en
vakantie de laatste to. neEnnals vlak voor de zomheert
klinken, als het eindfeest isvan de schoolmusical
joelend de vakantie tegem geweest, de kinderen
de schooldeur achter zich dioet gaan en de directeur
beseffen: er zijn weer bergenchttrekt, is het goed te
een goed jaar. Mede dankzi werk verzet, het was
j de ouders.
Werner
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korte berichten

sfeervol
Bij jou ben ik rustig
Je geur en je kalmte
Je wang heel dicht bij me
Zo zacht en vertrouwd
Blijf bij me, omarm me
Je hart geeft mij ritme
Je hand geeft belofte
Je stem geeft mij kracht
Ik geloof je, beloof je
Je waarde beschermend
Ik zal niet meer wijken
Voor al wat ons scheidt

Zo
helemaal
mij
Ik zie en herken je,
Je ogen, je adem
In het diepst van je zieltje
Zo helemaal mij

Deugende kinderen

Kennis is nog geen Wijsheid

Annelies Wiersma introduceerde tien jaar geleden het
deugdenproject in Nederland.
Het Deugdenproject is afkomstig uit Canada en werd door
de Verenigde Naties zelfs uitgeroepen tot beste opvoed
programma ooit. Annelies Wiersma ontdekte de deugden
boeken van Linda Kavelin-Popov toen haar zoon drie jaar oud
was. Intussen heeft ze zelf een praktisch boek geschreven
over opvoeden met deugden met praktijkvoorbeelden uit
haar eigen gezin. Ook is ze uitgever van o.a. 100 deugden
reflectiekaarten, en een deugdenspel voor scholen gemaakt
in samenwerking met Ouders van Waarde.
Meer informatie via www.deugdenproject.nl

Bent u gevoelig voor de wijsheidsverhalen zoals in dit
magazine ? Jan Bot van de christelijke scholengroep Kopwerk
in Noord Holland verzamelt ze en geeft ze uit in prachtige
boeken. Met zijn boek Verhalen uit de Onderstroom zette hij
een nieuwe vorm van verhalen vertellen in het onderwijs neer.
Open een vergadering met zo’n verhaal en je zet direct een
sfeer neer. Maar neem het boek mee in de tuin of ’s avonds
lekker op de bank met een kaarsje er bij en je voelt de wijs
heid door je heen stromen.
Meer informatie via www.onderstroom.nu

Extra aanbod Oudersacademie
OUDERS VAN WAARDE gaat zijn vertrouwde aanbod
ouderavonden uitbreiden. Daarvoor gaat ze samenwerken
met de Janusz Korczak stichting, het Feuerstein Centrum en
met het Netwerk Kindertheologie. Over Janusz Korczak
leest u meer in dit magazine, met het Feuerstein Centrum
wordt gesproken over een aanbod op het gebied van
mediërend leren. De methode Feuerstein gaat uit van de
gedachte dat ieder kind kan leren. Het is ontwikkeld door
prof. Feuerstein die na de oorlog mede aan de wieg stond
van het Israëlisch onderwijs dat in korte tijd werd geconfron
teerd met de instroom van tienduizenden vaak getraumati
seerde joodse kinderen uit alle delen van de wereld.
Het Netwerk Kindertheologie gaat de kennis uit het
Internationale Netwerk Kindertheologie vertalen naar de
Nederlandse situatie. Ze wil de geloofsopvoeding op een
andere manier benaderen waarbij de ervaringen van het
kind centraal staan.
Meer informatie via www.ouders.net
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kunst: Hannelieke van de Beek

wijsheid

Solidair
Midden in de woestijn ligt een prachtige oase.
Een oude man is daar hard aan het werk.
Een reiziger stopt bij de oase om even uit te
rusten en om zijn kamelen te laten drinken.
Verbaasd kijkt hij toe hoe de oude man
zwetend over zijn hele lichaam in het zand
staat te spitten.
‘Wat doe je hier, oude man. Het is veel te heet
hier om een schop vast te houden’. ‘Ik ben
olijfbomen aan het zaaien’, zegt de oude man,
hijgend van inspanning. ‘Olijfbomen ?”herhaalt
de reiziger nog steeds met iets van verbazing in
zijn stem. ‘Waarde vriend, de warmte heeft vast
je hersenen aangetast. Het duurt meer dan
vijfentwintig jaar voor een olijfboom vrucht
draagt. Ik hoop voor jou dat je over de honderd
wordt, maar het zal erg moeilijk worden om wat
je nu zaait nog te oogsten. Ga eerst met mij
mee drinken en laat die klus maar zitten’.
‘Luister goed reiziger. Ik heb mijn hele leven
lang olijven gegeten die anderen hebben
gezaaid. Mensen die er ook niet van droomden
om die olijven op een keer te eten. Vandaag zaai
ik opdat anderen later de olijven eten die ik
geplant heb. Het loont dus de moeite om deze
klus eerst af te maken. Als je wilt drinken we
dan een glas.
In Arabische landen is het de gewoonte om bij de geboorte
van een kind voor hem een olijfboom te planten zodat hij
als hij volwassen is daar de vruchten van kan plukken.

OUDERS bedankt
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tekst: Hella van der Wijst / fotografie: Aylin van den Houten

interview

Wandelen
rond het dorp
waar jeugd en
toekomst telt
Wil je eens wandelen en denken buiten de geijkte paden, pak dan het
Moosterpaadje dwars door het piepkleine dorp De Glind. Spreek je niemand,
kun je nog denken dat je door een gewoon, groen plattelandsdorpje loopt
tussen Amersfoort en Barneveld. Praat met de eerste de beste en je begrijpt
direct hoe uniek haar inwoners zijn. Van de 650 inwoners, zijn er 300 kind.
Neem Jordy, Sara, Rebar en Laurian: uw en mijn gidsen op deze wandeling
en in dit verhaal.

"Hier word ik
gemotiveerd om
mijn best te doen"
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Al 100 jaar vinden kinderen die om wat voor reden dan
ook niet meer thuis kunnen wonen hier een veilig, tijdelijk
of nieuw thuis. Automobilisten worden in de Glind
verwelkomd met de tekst: ‘De Glind, waar jeugd en
toekomst telt’. Wandelaars struikelen bijna over de
kinderen die overal fietsen, paardrijden of gewoon hangen
natuurlijk. Een vaak gestelde vraag aan kinderen hier is: op
hoeveel plekken heb je al gewoond? Neem Sara (16 jaar).
Een vrolijke spring in het veld, niet bang om te praten. ‘Al’
vier jaar woont ze hier in een gezinshuis. Hoeveel woon
plekken ze precies heeft gehad? Ze weet het niet eens
meer, zoveel. “Een stuk of twaalf? Alleen al in Columbia
waar ik ben geboren heb ik op drie plekken gewoond
voordat een Nederlands echtpaar mij adopteerde toen ik
drie was.” En neem ‘lange’ Jordy, van 17. Acht jaar woont
hij al in De Glind. Hoeveel adressen hij daarvoor heeft
gehad; hij zou het niet weten. “Toen ik drie jaar was heeft
jeugdzorg mij uit huis geplaatst. Mijn moeder kon niet voor

mij zorgen. Maar ze hebben mij uit haar armen moeten
trekken, want ze wilde het niet, zo zielig,” zegt Jordy terwijl
hij naar de grond staart. Rebar (16) is de relatieve nieuw
komer in het dorp. Hij woont hier ‘pas’ sinds september en
hoopt er te mogen blijven tot hij het leger in mag. In 2010
mocht hij weer terug bij zijn moeder wonen maar kiest
daar bewust niet voor. “Maar van mijn moeder mag ik te
veel zelf bepalen. Of ik in mijn bed blijf liggen of naar
school ga. Zij stelt geen grenzen. Hier word ik gemotiveerd
om mijn best te doen en heb ik een soort van riem om,
zoals ik dat noem. Dat is beter voor mijn toekomst.”
Laurian (16) is hier de uitzondering op de regel in het
dorp. Zij is geboren in het huis dat we onderweg als
eerste passeren en wat haar ouders runden als gezins
huis. Behalve Laurian en haar zus, vingen haar ouders
daar vier kinderen van ‘buiten’ op. “Hier is normaal dat je
uit huis bent geplaatst als kind. Ik, die nog thuis woon bij
mijn moeder, ben de uitzondering.”

OUDERS bedankt
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tekst: Hella van der Wijst / fotografie: Aylin van den Houten

"Een gezinshuis is
warm en zacht, een
leefgroep is hard"

“Ik kon met niemand een emotionele
band opbouwen”
Als we een schaduwrijk bospaadje inslaan, vertelt Sara dat
het op haar zevende ‘niet meer ging’ bij haar adoptieouders.
“Met je biologische ouders heb je direct een band, een
bloedband. Ik had tot mijn vierde helemaal niemand, dus
kon met niemand een emotionele band opbouwen. Terwijl
dat de belangrijkste jaren zijn. Dus toen ik bij mijn adoptie
ouders kwam. Wist ik niet hoe die band te creëren, dan
ontstaan vanzelf conflicten.” Jarenlang ging Sara van groep
naar groep of pleeggezin. Elke keer moest ze weer ‘weg’.
Omdat de groep stopte of omdat ze te oud werd voor de
groep. “Als klein kind voelt een groep niet prettig. Je hebt
geen eigen plek waar je hoort.” Sara kan en wil niemand de
schuld geven van wat haar is overkomen. Het is ‘gewoon zo
gegaan’, concludeert ze rustig.
Thuis bij Rebar was het altijd ruzie. Hij had twee oudere
stiefzussen van een andere vader en een broer. Zijn vader
heeft hij nooit gekend. Alleen zijn broertje van 14, woont
nog bij Rebar’s moeder. “Zou je je vader niet willen leren
kennen,” vraagt Jordy aan Rebar. “Ik heb wel eens navraag
gedaan bij mijn voogd. Ja, je wilt toch wel weten hoe hij
eruit ziet, ook voor je toekomst. Stel dat hij een hele lelijke
vent is!” We schieten allemaal in de lach. Dan vervolgt
Rebar serieus: “Wat heb je aan die kennis? Dan weet je
dat, maar eigenlijk is hij niet nodig in mijn leven.”
Ter hoogte van de fruittuin ‘Tres Jolie’ en de wilde bloemen
tuin, moeten we twee aan twee lopen zo smal. Rebar en ik
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sluiten de rij. De jongeren hebben geen idee wat er in die
tuinen gebeurt; (nog) geen interesse. Sowieso was het na
jaren in de stad wel even wennen hier voor Rebar, Sara en
Jordy: “boerenluchten, en hoe heet die struik zei je: een
Rododendron?”
“Al een eeuw lang worden hier kinderen
opgevangen die vanwege opvoedproblemen
niet meer thuis kunnen wonen”
De Glind is uniek in zijn soort. Dit jaar precies een eeuw
lang worden hier kinderen en jongeren opgevangen die
vanwege opvoedproblemen thuis, niet bij hun eigen ouders
kunnen opgroeien. Waaronder ook kinderen met een handi
cap of alleenstaande, minderjarige asielzoekers. Ze worden
hier geplaatst vanuit jeugdzorg. Pleegouders en groeps
leiders proberen te repareren wat er in de jeugd van de
kinderen mis is gegaan. Zoals in het leven van Jordy. Samen
met Laurian en Sara traint hij op dit moment voor de
Nijmeegse Vierdaagse, tenminste als hij voldoende herstelt
van zijn klaplong, opgelopen doordat hij zo enorm hard
groeit. “Mijn moeder kon niet meer voor mij zorgen. Ik at
vroeger best wel veel en mijn moeder had gewoon niet
genoeg geld.” De anderen lachen. Sara die Jordy al heel
wat jaren kent, flapt eruit: “Je eet nog steeds heel veel!” “Ja,
daarom ben ik ook zo groot. Ik eet veel maar ik sport ook
veel”, verdedigt Jordy zich. De moeder van Jordy was
schoonmaakster en had drie kinderen toen Jordy kwam. Die
zorg kon ze niet meer aan.“Mijn moeder had geen keuze en

interview

ik als kind al helemaal niet. Anders was ik nooit weggegaan!
Je hebt maar één moeder. Maar door mij uit huis te plaatsen,
werd mijn moeder ontlast. Mijn moeder had ook een
bepaald verleden. Het was allemaal zo zielig.” Daarna zag
Jordy zijn moeder gemiddeld twee keer per maand. Veel te
weinig, volgens Jordy, maar zo zijn nu eenmaal de regels als
je uit huis bent geplaatst. Afgelopen jaar overleed zijn
moeder aan kanker en ook dat was een eenzaam proces
voor Jordy. Want met zijn broer en halfzussen heeft hij geen
contact. En opa’s of oma’s zijn er niet, tenminste niet dat hij
weet. “In principes sta ik er in mijn eentje voor,”concludeert
Jordy volwassen.
Maar net als Sara heeft ook Jordy niet het gevoel dat hij
iemand verantwoordelijk kan stellen voor alles wat hij al
heeft meegemaakt in zijn nog jonge leven. Ook al vindt hij
zich niet altijd rechtvaardig behandeld door bepaalde
hulpverleners.
“Je hebt een dorp nodig om een kind op
te voeden”
De Glind heeft één kerk, één hoofdweg en een heleboel
boerenpaadjes die allerlei wandelpaden verbinden zoals
ook het bekende Klompenpad. Motto van het dorp is: Je
hebt een dorp nodig om een kind op te voeden. En dat
gebeurt in tientallen gezinshuizen, woongroepen, leef
groepen en zorgboerderijen waarvan we er op deze route
een aantal passeren, huizen van de Rudolphstichting. Een
gezinshuis heeft vaste leiding, meestal een echtpaar. Met
vaak ook eigen kinderen en twee tot vier pleegkinderen.
Een groep heeft wisselende leiding en vangt meestal meer
dere kinderen op. Rebar woonde al drie jaar in het gezins
huis van Willem en Orpa toen ze vanuit Hoenderlo naar De
Glind verhuisden. In eerste instantie mocht Rebal niet mee.
“Zij moesten huilen, ik ook. Maar uiteindelijk mocht het
toch,” zegt Rebar opgelucht. Ze konden jou niet missen,
grap ik. Rebar lacht zijn ontwapenende lach die hem even
minder stoer maakt dan hij misschien wil zijn. “Ja, je weet
niet beter. Ik woonde al zo lang bij ze. Zij hebben vertrouwen
in mij en ik hun. Dat was zo’n enorm verschil met de leef
groepen waar ik daarvoor heb gewoond. Een gezinshuis is
warm en zacht. Een leefgroep is hard, meer een soort van
overleven. Daar is het moeilijk een band opbouwen. In een
gezinshuis lukt dat wel, dat doet wel iets met je”. Sara vult
aan: “Mensen die ineens echt bezorgd om je zijn. Die
reageren niet uit het boekje maar hebben ouderlijke
gevoelens, zeg maar.”
Tot haar vierde runden ook de ouders van Laurian zo’n
gezinshuis. Haar moeder gaf ook dagbehandeling aan
kinderen met gedragproblemen, aan huis. Waarom ze daar
mee stopten weet Laurian eigenlijk niet. Behalve dat Laurian
onder invloed van die kinderen misschien wel wat brutaal
was geworden, denkt ze. Sinds de scheiding van haar
ouders, runt haar moeder nu een logeerhuis in De Glind
voor pleegkinderen die in hun vrij weekend nergens naar
toe kunnen.
Het Moosterpad gaat via mooie kruip-door- sluip- doorpaadjes, langs natuurpoelen en door weilanden. Maar altijd
in contact met iets dat hier speciaal voor de vele kinderen is
gebouwd. Zoals een zwembad, voetbalschool en manege.
Maar ook zorgboerderijen, kinderboerderij en allerlei
bedrijven waar jongeren een werk-leerplaatsen hebben.

OUDERS bedankt
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interview
Als we het Moosterpad volgen, blijkt dat dwars over het
hoveniersbedrijf te lopen waar Jordy op dit moment stage
loopt. Hij heeft het er erg naar zijn zin. “Dit is mijn leukste
stage ooit. Af en toe op de trekker, naar klanten, het gras in
heel De Glind maaien.” Net als Rebar wil ook Jordy het
leger in. Maar stel dat beroepsmilitair niets wordt, is dit ook
wel wat, zegt hij opgewekt. Als we het smalle paadje tussen
de weilanden pakken, lopen pony’s met ons mee. Sara en
Laurian hebben een zorgpony maar het is Jordy die niet
ophoudt met het borstelen van een paardenrug, met zijn
hand. En raar op kijkt als die stoffig zwart blijkt te zijn
geworden. Mooi om te zien hoe hier jongeren en paarden
om aandacht vragen en die elkaar geven.

Hella van der Wijst
Hella van der Wijst is
schrijfster, columnist
en tv-presentator/
maker bij de KRO.
Ze presenteerde onder
andere tien jaar
De Wandeling.
Het Moosterpaadje
St
dorpscentrum GlindsterarRutpdount en horeca:
lphlaan 2,
De Glind
Route: Moosterpaadje
Meer inform
http://glind.natl/ie over De Glind:

Vaak krijgen kinderen in De Glind van buiten de vraag hoe
het is om tussen al die probleemjongeren te zitten. Sara:
“Dan zeg ik altijd: aan die problemen kunnen ze zelf vaak
niets doen. En wat voor kind dan ook, ook al heeft hij
ADHD”- ze kijkt indringend naar Jordy- “dan nog kun je er
mee spelen!” Waarop Jordy reageert: “Ik ben niet meer
hyperactief hoor!” En even later sappig vertelt of Sara nog
weet van die ene keer tijdens judo toen hij met zijn ‘kop’
tegen het glas vloog… Ook een voordeel van De Glind:
Sportieve/hyperactieve jongeren als Jordy kunnen hier
maximaal hun energie kwijt. Alle school en vrije tijd activiteiten
zijn ingespeeld op wat deze kinderen nodig hebben aan
begeleiding en ondersteuning. Die wordt georganiseerd via
Intermetzo en krijgt steun van veel vrijwilligers. Maar wat
jongeren met van alles aan hun hoofd, zeker ook helpt is de
sociale- en prikkelarme woonomgeving. Voordeel van een
lange tijd op dezelfde plek wonen is volgens Sara dat het
rustig maakt en dat je dan vrienden maakt.
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“Eigenlijk zijn ze een extra vader
en moeder”
Na heel wat omzwervingen heeft ook Jordy korte tijd bij een
gezin gewoond, de familie van Tiel. Maar daar kon hij niet
blijven en dat vind hij nu nog jammer: “Ik was toen een zeer
moeilijk opvoedbaar jongetje dat alleen maar kattenkwaad
uithaalde. De eerste dag waren ze mij al kwijt en zat ik
boven op het dak. Ik kneep de oppas, in haar tiet; dus weg
was ze. Dat vond ik achteraf wel jammer, want ze was leuk!
Van die dingetjes…” Dat Jordy toen weg moest, begrijpt hij
wel. Ondertussen is hij een stuk rustiger geworden en hij is
dankbaar dat hij nog maandelijks welkom is bij de familie
van Tiel. “Het zijn fantastische mensen. Ze hebben mij met
enorm geholpen en ik kan goed met ze praten. Eigenlijk zijn
ze een extra vader en moeder.“
“Het is wel heel speciaal dat ze je helpen
terwijl je geen familie bent”
Buiten de familie van Tiel, was Danny Santing de eerste
groepsleider waar hij echt mee kon praten.”Een toffe gozer
die de tijd voor je neemt. Hij snapt mij.” Maar ook de familie
van Tiel blijft voor Jordy een belangrijke mentor op afstand.
“Ja, het is wel speciaal dat ze je helpen terwijl je geen
familie bent.” Zoals ook de adoptieouders van Sara nooit
uit beeld zijn geweest. Sara: “Dat vind ik belangrijk en fijn,
ze helpen nog altijd als een vader en moeder.”
Ook Rebar heeft grote waardering voor zijn opvangouders
Willem en Orpa. Ze nemen hem serieus en motiveren hem
om zijn best te doen. “Ik doe de vooropleiding voor defen
sie. Mijn droom is uitzending naar Mali, als boordschutter.
Lijkt me Cool om mijn mannetje te staan, al die contacten
met het buitenland en lekker bezig zijn; geen kantoorbaan
van 9-5!” Rebar hoopt dan ook bij Willem en Orpa te
mogen blijven totdat hij het leger in mag. Sara concludeert
aan het einde van onze wandeling: “Best bijzonder dat
ouders hun eerste prioriteit, hun eigen kinderen, een beetje
opzij schuiven om ook voor vreemde kinderen te zorgen.
Zij denken niet eerst aan zichzelf.”
Als ik afscheid neem van uw en mijn bijzondere gidsen
wens ik ze het allerbeste voor het leven dat nog voor hen
ligt. En neem ik afscheid van een bijzonder dorp met een
bijzondere gemeenschap. Waar dit jaar een eeuw geleden
gewone mensen besloten om kinderen voor wie er geen
plek meer is, op te vangen. En ze een veilige, stabiele
omgeving te bieden waarin ze weer kunnen groeien.
En honderden de mensen doen dat vandaag de dag
nog steeds.

“Het is wel speciaal
dat ze je helpen terwijl
je geen familie bent”
OUDERS bedankt
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wijsheid

Een vakantie
als een sprookje
sprookjes

Twee
wolven
Bij het vuur voor zijn Tipi zit een oude Cherokee
indiaan met zijn kleinzoon op schoot. Elke dag
leert hij zijn kleinzoon lessen over het leven.
Zo ook vandaag.
“Binnen in me is een gevecht gaande”, zegt hij
tegen de jongen. “Het is een afschuwelijk
gevecht tussen twee wolven.
De ene wolf is slecht - hij bestaat uit woede,
jaloezie, hebzucht, verwaandheid, schuld, wrok,
leugens, valse trots, en superioriteit.
De andere wolf is goed - hij is blijdschap, vrede,
liefde, hoop, kalmte, vriendelijkheid, en
vrijgevigheid.

D

e stip op de horizon lokt.
Kinderen op de achterbank.
De auto volgeladen. Alles verzorgd achtergelaten. Ik geniet al
bij voorbaat van de dagen op de camping.
Even los van alles. Rust en ruimte op een
plek waar ik nog nooit ben geweest.
In de verte een middeleeuws dorp en een
kasteeltje. Hier zou ik zelf wel sprookjes
kunnen schrijven. Mooi om binnenin zo’n
kasteel sprookjes te kunnen voorlezen aan
je kinderen. En ineens besef ik: ik had een
sprookjesboek mee moeten nemen voor
de kinderen. Met sprookjes uit deze
omgeving. Ook om mezelf weer even kind
te voelen. Maar welke sprookjes spelen
zich hier af ?

Binnen in jou is dezelfde strijd aan de gang en
datzelfde geldt voor ieder mens.”
De jongen denkt daar even over na en vraagt
dan aan zijn grootvader:
“Welke wolf zal het gevecht winnen?”
De oude man glimlacht en antwoordt:
“Degene die je voedt.”
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sprookjes

Belgie

Belgische sprookjes kennen we wel al zijn er niet zoveel.
De Indische Waterlelies zelfs geschreven door een echte Koningin
(Fabiola) kennen we van de Efteling maar België is toch meer
het land van een ander soort volksvertellingen.Wie België zegt
en met name Vlaanderen, zegt Tijl Uilenspiegel.

Frankrijk

‘Disneyversie’
of origineel?
D

e originele sprookjes en volksvertellingen zijn vaak uit
gegeven in modernere of gekuiste versies en vooral Disney
heeft vaak behoorlijk gesleuteld aan de vertellingen. Zo is
in het origineel het slot van het verhaal van Sneeuwwitje nogal
gruwelijk en een stuk minder romantisch dan de prins die haar tot
leven komt kussen. En de zeemeermin trouwt in het origineel niet
met de prins maar lost op in schuim.
Verder hebben de originele sprookjes vaak een 19e eeuwse christe
lijke achtergrond die nu wat zwaar aandoet.

We beseffen het denk ik niet altijd maar de Sprookjes van
Moeder de Gans is een verzameling volksverhalen en sprookjes
van de Franse schrijver Charles Perrault. Het zijn overigens
vaak weer verhalen die al eeuwen ouder zijn en die soms door
heel Europa zwerven. Bekendste sprookjes uit deze verzameling
zijn: Assepoester, Blauwbaard, De gelaarsde kat, Doornroosje,
Klein Duimpje

Duitsland

Europees kampioen sprookjes. In een archief in Regensburg,
Duitsland, zijn recent weer 500 nieuwe sprookjes ontdekt.
Waaronder Prinses Knolraap, een sprookje waarin een prins op
zoek gaat naar de perfecte bruid.
Duitsland en de gebroeders Grimm zijn een sprookjeseenheid,
hoewel de broers hun verhalen vanuit heel (midden) Europa
verzamelden.Voor een goed beeld waar al die Duitse vertellingen vandaan kwamen: Duitsland is nog geen 150 jaar een
eenheid en daarvoor bestond het uit allemaal kleine rijkjes,
prinsdommen en graafschappen. Daarom waren er ook zoveel
prinsen. Je hoefde maar een heuvel over en je was weer in een
ander rijk. En de mysterieuze bossen deden de rest. De broers
Grimm verzamelden 201 sprookjes en 10 kinderlegenden.
De verzameling staat zelfs op de werelderfgoederenlijst.
Het zijn er teveel om op te noemen maar stuk voor stuk blijven
ze de moeite waard. De bekendste zijn: De wolf en de zeven
geitjes, Hans en Grietje, Het dappere kleermakertje, Assepoester
en Doornroosje (in de Duitse versies),Vrouw Holle, Roodkapje,
De Bremer Stadsmuzikanten, Tafeltje dekje - ezeltje strek je knuppel in de zak, Sneeuwwitje, Repelsteeltje.

En verder in Europa
Zwitserland:Wilhelm Tell
Oostenrijk: minder bekende sprookjes als De ganzenhoedster
aan de bron, De sneeuwmeisjes maar ook hier de gebroeders
Grimm.
Spanje: Spanje is het land van Don Quichot en de windmolens.
Zweden: Selma Lagerlöf en haar Nils Holgerssons wonderbare reis.
Noorwegen: De verhalen uit Noorwegen zijn de moeite
waard maar niet zo bekend De huismuis en de bergmuis,
De prinses op de glazen heuvel, De vos als herder, Gudbrand
van de Helling.
Engeland:Veel bekende verhalen als Drie kleine biggetjes,
Goudlokje en de drie beren, Jaap en de Bonestaak, het
Koekemannetje maar ook de bekende ridderverhalen als
Koning Arthur en Robin Hood.
Schotland: de vrijheidsstrijder Rob Roy (een wat beter te
hanteren verhaal voor kinderen dan het verfilmde Braveheart).
Ierland: het land van de elfen maar ook van sprookjes als
De koning die niet kon slapen, Het verhaal van de soepsteen,
Het zwarte paard, De gelukkige prins en minder bekende als
Connla en het elfenmeisje.
Italië: Niet verwacht maar Italië is na Duitsland het land met
de meeste verhalen en dat danken we aan De fabels van Aesopus
zoals De haas en de schildpad. Maar Italië is natuurlijk ook
het land van onze grote vriend Pinoccio.
Polen:Veel joodse en Jiddische verhalen.
Griekenland: Griekse Mythen en sagen.

Denemarken

Het land van Hans Christian Andersen Zijn leven is een
verhaal op zich en dat wordt allemaal verteld in het
Andersenmuseum in Odense.Veel uit zijn jeugd heeft hij verwerkt in zijn sprookjes. De jonge Andersen was ongelukkig,
werd gepest, en verwerkte dat leed maar ook zijn latere succes
in Het Lelijke Eendje. In het Meisje met de Zwavelstokjes
beschrijft hij eigenlijk de armoede binnen zijn eigen familie.
Eigenlijk kan je een hele vakantie met je kinderen besteden aan
Hans Christian Andersen. Met zijn verzameling sprookjes door
Denemarken trekken en ze voorlezen op plekken waar ze
afgespeeld zouden kunnen hebben. Een vakantie om nooit meer
te vergeten. Andere bekende sprookjes van Andersen: de prinses
op de erwt, de nieuwe kleren van de keizer, de Chinese
nachtegaal, de kleine zeemeermin, de rode schoentjes, het tinnen
soldaatje, de sneeuwkoningin, Duimelijntje.
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troost

Troost
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troost

Het oog van
het knuffeldier
is er af

d
Nieuw broertje en nieman

kijkt nog naar haar
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Pappa gaat

3 weken weg

Als mamma zielige liedjes zingt
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tekst: ouders van waarde

interview

Meester Arie en
het respect
voor het kind
De echte onderwijsmeesters zijn er nog. Voor wie ze wil zien. De echte
meesters blijven van kinderen houden. En hebben begrip voor hun problemen.
Ze nemen die net zo serieus als de problemen van volwassenen.
Echte meesters kijken door situaties heen en halen gebakken lucht weg.
In Rotterdam was er zo een. ‘Meester’ Arie de Bruin.

"Elk kind heeft
recht op respect"

D

e onderwijswethouder zat bij hem in de klas en heeft
het nog over hem. Hij leidde niet alleen meesters en
juffen op maar nam ze ook op in zijn onderwijscaba
ret Framboos. Want onderwijs is meer dan lesgeven. En
toen hij de baas werd van het grote onderwijsbestuur
beëindigde hij onderwijsconferenties met zijn gitaar. Zong
dan over kinderen en hun vergezichten. Meester Arie is nu
met pensioen maar niet gestopt. Hij hielp Rotterdam met
een monument voor weggevoerde joodse kinderen in de
oorlog. Hij is voorzitter geworden van de Korczak Stichting
en vertelt iedereen die het maar horen wil met respect naar
kinderen te kijken. Hij schrijft er zelfs over in gedichten.
Uitspraken van Korczak zijn als gids bij zijn verhaal.

Een volwaardig mens
Het kind is in al zijn fasen een volwaardig mens en verdient
respect, zoals elk menselijk leven respect verdient.
Respect voor zijn groei, zijn ontwikkeling, zijn onwetendheid,
zijn naïviteit, zijn onbevangenheid, zijn vertrouwen, zijn ang
sten, zijn fouten, zijn kapotte knie, zijn nieuwsgierigheid, zijn
waarom-vragen, zijn wispelturigheid, zijn tranen, zijn moed,
zijn trouw, zijn verstand, zijn gevoel.
Maar wij zijn geneigd al het eigene van een kind als “minder”
te beschouwen: je moet nog groeien, je moet nog groot
worden, het stelt nog niet veel voor!
Korczak schrijft:
“In zekere zin zijn er twee levens: het ene geniet aanzien
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en is serieus; het andere wordt welwillend geduld en is
minder waardevol. Wij spreken van een toekomstige mens,
een toekomstige arbeidskracht en de toekomstige staatsburger. Ze bevinden zich in een wordingsproces, pas later
bestaan ze echt, pas in de toekomst wordt het menens.
Minzaam staan we toe dat kinderen nog aan onze zijde
dartelen, hoewel het zonder hen gemakkelijker zou zijn.
Nee, ze waren altijd al aanwezig en ze zullen dat ook in de
toekomst zijn. Ze hebben ons niet onverwacht en slechts
voor korte tijd overrompeld. Kinderen - ze zijn geen kennissen die men onderweg tegenkomt, die men in alle haast
voorbij kan lopen en waar men met een lachje en een
groet weer simpel vanaf komt.
Kinderen vormen procentueel een groot deel van de bevol
king, de natie, de ingezetenen, de medeburgers - ze zijn
vaste partners. Ze waren er, zijn er nu en zullen altijd blijven”
Het kind is met verstand uitgerust, het weet wat het nodig
heeft, het kent de moeilijkheden en hindernissen in zijn
leven. Het vraagt niet om een despotisch bevel, opgelegde
discipline en wantrouwige controles, maar wat het nodig
heeft zijn: tactvolle aanpak, vertrouwen in zijn ervaring,
samenwerken en samenleven.
Het kind is niet dom; onder kinderen bevinden zich niet
meer domkoppen dan onder volwassenen!
Het heeft iemand nodig die hem gidst en beleefd zijn
vragen beantwoordt.
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interview

tekst: ouders van waarde

Meester Arie
Arie de Bruin was werkzaam
als leraar, directeur basisonderwijs, pedagoog, docent
Pedagogische Academie, directeur Opleidingsschool
Kleuteronderwijs, directie
pabo, algemeen directeur
stichting voor primair
onderwijs, voorzitter College
va
ing voor primair onderwn ijsBest(Kuur van een stichtRotterdam). Sinds 1 juni 2012 isind en Onderwijs
met pensioen en werkt op free Arie de Bruin
verschillende onderwijsprojec lance basis mee aan
Hij is ook bekend geworden als ten.
tier, dichter en schrijver van onderwijscabareHij is voorzitter van de Januszkinderliedjes.
Korczak Stichting
Nederland.

Janusz Korczak
Janusz Korczak is een Joods-Poolse pedagoog uit de eerste
helft van de 20e eeuw. Hij was kinderarts en jarenlang direc
teur van een weeshuis voor Joodse kinderen in Warschau.
Na 1939 bevond dit weeshuis zich in het getto. In 1942
werden alle kinderen op transport gezet naar Treblinka;
Korczak mocht, vanwege zijn internationale status, vertrek
ken maar liet hen niet in de steek en ging met hen mee.
Allen werden vermoord.
Korczak heeft als eerste de rechten van kinderen onder
woorden gebracht. Geen pedagogische theorie maar pure
praktijk vormt de basis van zijn ideeën. Het recht op respect
staat centraal; daar worden alle andere rechten van kinderen
(van mensen) van afgeleid.
Kinderen zijn al mensen, zij hoeven het niet te worden
later. Alle rechten van de mens gelden derhalve onverkort
ook voor kinderen; zij hebben zelfs meer rechten dan volwassenen, vanwege hun kwetsbare positie.
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Vanuit respect voor wie het is en wat het kan, kunnen we
als opvoeders iets betekenen voor kinderen. Dat is in al die
jaren nog niet of nauwelijks gelukt. Het heeft er anno 2011
eerder de schijn van dat we kinderen als productiefactor
zien voor de “opbrengsten” van onze school.

‘Het kind heeft recht
op de dag van vandaag’
In de opvoeding draait een groot deel van de activiteiten om
later. Het hele onderwijs staat in het teken van “later als je
groot bent”. Voortdurend geven we kinderen de suggestie
dat hun bestaan er nu nog niet toe doet, dat ze vooral heel
goed hun best moeten doen zodat ze later iets kunnen wor
den. We doen weliswaar verwoede pogingen om het huidige
bestaan van een kind zo aangenaam mogelijk te maken: we
creëren een kindvriendelijke omgeving, een rijke leeromge
ving, we zeggen dat het kind centraal staat en we sluiten aan
bij hun behoeften en belevingswereld. Maar dat alles neemt
niet weg dat wij hun huidige bestaan toch eigenlijk onder
de maat vinden, het is nog maar kinderspel. Wil je serieus
genomen worden, dan moet je dat kinderlijke afleren.
Voor een kind speelt het leven zich af in het hier en nu.
De zin van het bestaan ligt niet in “later” maar in “vandaag”.
Soms ontnemen we kinderen het geluk in het heden omdat
we ons zorgen maken om zijn toekomst. Maar, vraagt Korczak
zich af, stel je voor dat er voor dit kind geen later is, is dan
alles wat je tot nu toe gedaan hebt zinloos geweest?
Nee, de zin van het bestaan ligt in vandaag, het moment
waarop wij zin geven.
De zin van het leven ligt niet verborgen in een duistere toe
komst, maar vooral in het hier en nu. In de opvoeding offeren
we soms de zin van het bestaan op aan een vage zingeving
in een vage toekomst. “Waar leren we dit voor, meester?”
“Ja, dat heb je nodig voor later....”, terwijl de meester beslist
niet kan overzien of dit later inderdaad nodig zal zijn.
Moeten kinderen dan niet ontwikkeld worden zodat zij later
zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving?
Jazeker, maar het moet niet door ons ontwikkeld worden,
het ontwikkelt zichzelf!
Wanneer de opvoeder er in slaagt het leven hier en nu zin
te geven, zal het kind zichzelf kunnen ontwikkelen.
Terwijl kinderen in het hier en nu floreren, zullen zij dromen
over de toekomst.

Het kind heeft het recht
om te zijn wie het is
Soms lijkt het alsof “leven” een te programmeren proces is.
Het is geen wonder dat wij zo denken: het is ons gelukt de
ontwikkeling van het leven van een tulp zodanig te beïnvloe
den dat hij gegarandeerd een blauwe bloem krijgt, het is ons
gelukt het leven van een varken zodanig te programmeren
dat hij binnen 6 maanden slachtrijp is en weinig vet heeft...
dan zal het ons toch zeker ook wel lukken om kinderen
zodanig te programmeren, dat zij aan onze wensen voldoen!
Vanuit die gedachte hebben we “leerlingvolgsystemen”
ontwikkeld waarin we de vorderingen van elk kind gedetail
leerd bijhouden, en wanneer het zich niet ontwikkelt volgens
de door ons gestelde normen, stellen we de diagnose en
onderwerpen het vervolgens aan een therapeutisch pro
gramma! Alsof kind zijn een ziekte zou zijn, waarvan je binnen

18 jaar genezen kan!
Hierin heeft Korczak ons veel te zeggen: het kind heeft het
recht te zijn zoals hij is!
Het is geen ziekte waarvan wij hem moeten genezen. Hij is,
zoals hij is, hier en nu. Misschien wel zwakbegaafd of autist
of superintelligent ... een mens, waarvan we het geluk niet
mogen opofferen aan de eisen van een samenleving.
Kinderoffers hadden we toch allang afgeschaft?
Hiermee is niet gezegd: een kind heeft het recht om te doen
en laten wat het wil. Maar het heeft wel het recht om te zijn
wie hij is. De persoonlijkheid van ieder mens moet gerespec
teerd worden en mag niet gemanipuleerd, ver- of misvormd
worden met wat voor verheven pedagogisch of onderwijs
kundig doel dan ook.
Vanuit respect voor het eigene van elk kind is groei en
ontwikkeling mogelijk. Een eenvoudig voorbeeld maakt dit
duidelijk: wanneer je respect hebt voor het feit dat een kind
blind is, kun je hem leren lezen, dan zoek je naar de middelen
en mogelijkheden die dat voor hem mogelijk maken.
Zolang je dat niet accepteert en respecteert, zal dit kind
nooit leren lezen!
Dat geldt op alle terreinen: een druk en energiek kind letter
lijk of figuurlijk vastbinden (met een pil) helpt niet. Het kind
zal zich verzetten, wegen zoeken om zich te onttrekken… en
het ontwikkelt zich niet.
Vanuit het respect voor zijn (ontembare) energie, zul je
wegen zoeken en vinden om hem te helpen. En als jij er
open voor staat zal hij jou vragen om hem te helpen:
“Meester, ik vind het zo lastig dat ik niet stil kan zitten….
weet u een goeie manier voor mij” (van Soufyan… 10 jaar)

Het kind heeft recht
op zijn eigen dood ?
In het licht van de deportatie van de kinderen uit het wees
huis van Korczak naar Treblinka is dit een vanzelfsprekende
gedachte. Wie gaf de nazi’s het recht om kinderen te
vermoorden?
Maar Korczak beschreef dit recht al veel eerder en vanuit
een heel ander perspectief.
In wezen bedoelt hij hier het recht van ieder kind op een
eigen leven, op privacy, op eigen keuzes. Een kind heeft
recht op eigen beslissingen in het leven. Uit angst voor de
dood van het kind, ontnemen we hem het leven, is een uit
spraak van zijn hand. Wij menen als volwassene het gedrag
van kinderen te kunnen sturen, te programmeren, te kunnen
behoeden voor risico’s. Natuurlijk vanuit de beste bedoe
lingen: ‘voor je bestwil... voor later... ‘
Maar daarmee ontnemen we het kind vaak het recht op
leven, d.w.z. in vrijheid zelf beslissingen te kunnen nemen.
Kan een kind dat dan wel zelf? Twijfelt u daaraan? Het is
een mens... het hoeft geen mens te worden! Kan een kind
dat dan wel zelf? Nee, niet altijd, niet in alle omstandigheden.
En dan heeft het hulp en bescherming nodig. Maar dat geldt
voor volwassenen evenzeer. In dat opzicht is er geen princi
pieel verschil tussen kind en volwassene. Natuurlijk, er zijn
kinderen die een verkeerde beslissing nemen maar dat
doen volwassenen ook, er zijn kinderen die gemeen zijn,
crimineel gedrag vertonen.... volwassenen ook... Wie neemt
er verkeerde beslissingen? Oorlogen worden niet door
kinderen veroorzaakt!
Als opvoeder zul je voortdurend zoeken naar het juiste even

wicht, hoeveel ruimte kan ik dit kind geven? Wat kan hij
aan? Vanuit een respectvolle luisterende empatische houd
ing naar ieder kind lukt dit. Nee, niet altijd, soms is het lang
zoeken en door schade en schande vinden we samen met
het kind een weg. Maar het zal nooit lukken zonder het kind!

Samen leven
Eigenlijk zou het samen leven van volwassenen met kinderen
niet wezenlijk moeten verschillen van het samenleven van
volwassenen onderling. Binnen dat samen leven hebben
mensen rechten en plichten; en die verschillen onderling,
afhankelijk van je mogelijkheden, de mate van zelfstandig
heid, de positie die je inneemt in de gemeenschap waartoe
je behoort. En binnen dat samen leven hebben alle mensen
menselijke behoeften.
Ieder mens heeft het recht te zijn en zich te ontwikkelen.
En de enige reden dat we voor kinderen hierbij aparte
afspraken maken, zou moeten zijn dat zij (nog) hulpelozer
en kwetsbaarder zijn en daardoor sterker afhankelijk van de
medewerking van anderen!
En die extra medewerking noemen we dan OPVOEDING!
Alles wat niet mee-, maar juist tegenwerkt, alles wat de
ontwikkeling en het zijn van het kind belemmert, hoort daar
niet thuis!
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Je moet toch wát, als je klein bent
Veertig gedichten van Arie de Bruin die
ontroeren en uit het leven van alle dag
gegrepen zijn, geïnspireerd op leven en werk
van Janusz Korzcak.
Goed te gebruiken als vergaderopeningen en
ouder- en teammomenten van bezinning.
Te koop via OUDERS VAN WAARDE
Prijs  9.95 + verzendkosten
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Gandhi

“THE DIFFERENCE
BETWEEN
WHAT WE DO
AND WHAT WE
COULD DO
IS ENOUGH TO SOLVE
THE BIGGEST
PROBLEM
IN THE WORLD”
Mahatma Gandhi

Gandhi’s schoenen
Toen Gandhi op een keer een trein instapte,
gleed een van zijn schoenen uit en viel naast
de rails. Hij kon deze niet meer pakken,
want de trein begon te rijden. Tot stomme
verbazing van zijn medereizigers deed
Gandhi kalm zijn andere schoen uit en gooide
ook deze naar buiten in de richting waar de
eerste schoen lag. Toen ze hem vroegen
waarom hij dat deed, zei hij. ‘De arme man
die mijn schoenen vindt op de rails heeft nu
een paar waar hij ook echt iets aan heeft.
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zomervakantieagenda
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Zomer 2014. Een overvloed aan activiteiten. En je krijgt het gevoel: Het is echt geen straf om in
Nederland te blijven.Alle ruimte en tijd in het gezin voor samen. Het schept een sterkere onder
linge band. Niet duur en toch onbetaalbaar. Laat je verleiden door recepten voor een mooie en
actieve gezinsdag. Willekeurig geplukt uit een nog veel langere evenementenladder.
Meer informatie? Zoek even met de genoemde gegevens op internet.
11 juli
14 juli t/m 15 augustus
12 juli t/m 18 juli
21 juli t/m 26 juli
22 t/m 25 juli
26 juli
7, 8 en 9 augustus
16 augustus
30 en 31 augustus

Kinderkaasmarkt in Alkmaar
MooiWeer Zomerspelen Terschelling
Welk gezin durft het ? De Nijmeegse Vierdaagse
De Strandzesdaagse
Drentse ATB4Daagse in Diever
Rotterdam Zingt meezingfestival (avondevenement)
Plonz ‘m er in Vriezenveen - samen een nat pak halen
Drie en zestalschieten in Grathem (Limburg)
Ridders en Jonkvrouwen - Land van Jan Klaassen in Braamt

Op (bijna) iedere dag:
Beurtveer Heeg - Balk, een tocht met een echte Skûtsje www.beurtveer.com
Varen van Amsterdam naar de Wadden met een oude zeilklipper www.eilandhopper.nl
Wadlopen. Veel aanbieders: type gewoon ‘wadlopen’ in op de internetzoekmachine
Wild water Kanovaren (Belgie) http://iturl.nl/sntBq
Rent a Donkey - bijvoorbeeld bij de Ezelstal de Edelingen in Zelhem
Zelf grote zandsculpturen maken in Zandvoort (minimum 10 deelnemers) http://iturl.nl/snajzo
Fandagen voetbalclubs vanaf half juli
Fietsen, speuren en avonturen in de grotten van Limburg http://iturl.nl/sn6Qfo
Zelf vlotten bouwen - op diverse plekken. Zoek even op internet
Het Boomkroonpad van Staatsbosbeheer in Drouwen http://iturl.nl/snbj0-

En verder:
3 t/m 6 juli
4 t/m 6 juli
16 juli
15 augustus
5 t/m 7 september
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Dicht bij
het hart
wijsheid

Sail Harlingen - met 70 Tall ships
Gorcums Hippiefestival - beleef de jeugd van Opa en Oma
Rescue Vlissingen - spectaculair internationaal reddingsevenement
Vuurwerkfestival Scheveningen (spectaculair avondevenement)
Wereldhavendagen Rotterdam

Er waren twee vijandige stammen in de Andes.
Een stam leefde in het dal de andere bovenin de
bergen. Op een dag drongen de bergbewoners
het gebied van de dalbewoners binnen, plunder
den hun huizen en ontvoerden een baby’tje van
een van de gezinnen en namen het mee de
bergen in.
De dalbewoners wisten niet goed hoe ze de berg
moesten beklimmen. Ze kenden de routes niet
die de bergbewoners gebruikten, wisten niet waar
ze de bergbewoners precies konden vinden en
hoe ze hen moesten opsporen in dat ruige gebied.
Niettemin stuurden ze hun beste krijgers op pad
om de berg te beklimmen en de baby terug te
brengen. Eerst probeerden ze de ene manier uit
om de berg te beklimmen, daarna een andere.
Ze volgden een spoor en vervolgens toch weer
een ander. Na enkele dagen hadden ze nog maar
een paar honderd meter afgelegd.
Ze voelden zich hulpeloos en hopeloos, besloten
dat hun missie mislukt was en maakten zich op
voor de terugreis.
Toen ze hun spullen aan het pakken waren, zagen
ze opeens de moeder van de baby op hen aflopen.
Ze realiseerden zich tot hun verbijstering dat de
moeder de berg afdaalde die zij niet eens hadden
kunnen beklimmen. Toen zagen ze dat de moeder
haar baby in een draagzak op haar rug had.
Een van de mannen begroette haar en zei:
‘Wij konden die berg niet eens bedwingen.
Hoe kan het dan dat het jou wel lukt en ons, de
sterke mannen van het dorp niet?’
Ze haalde haar schouders op en zei ‘Het is niet
jullie baby’.
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Camille
bakt
Camille is tweedejaarsstudente onderwijskunde in Utrecht en heeft
bakken als hobby. Speciaal voor dit nummer heeft zij een paar recepten
voor een fantastische vakantiedag uitgezocht.
Overdag samen bakken met je kind - maar ze mogen als ze vaardig
genoeg zijn het ook alleen doen - en bij een High Tea, ’s avonds in de
tuin bij de BBQ of bij een picknick samen proeven van alle zoete
zaligheden. Een vakantiedag om in te plakken !
Het kost niet veel maar de Waarde is groot.
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Zandko
Voor deekkojeeks (ojensgeveer 25 koekjes)
Ingred
-	 150 griëamnteblnoe: m
-	 1 mes
-	 50 grapumnwt itzoteutbaster
-	 1 zakje vanillesuiker dsuiker
-	 100 gram koude room
boter
Benodigdheden:
-	 Besla
- Weegsgkchomaal
-	 Uitst ormpjes
- Bakplaeeakv
t en bakpapier
Doe de
met elkablaoer min, zoeeunt,bebaslstaerdsuiker en vanillesuiker
blokjes en voeg dit bij d gkom. Snij de boter in kleine
elkaar en maak een bal e rest. Kneed alles goed door
een kwartier op een ko van het deeg. Laat het deeg
rijk omdat de boter danele plek rusten. Dit is belang
makkelijker met het dee harder kan worden en er
Verwarm ondertussen g te werken is.
Celsius. Strooi wat bloede oven voor op 175 graden
deeg niet vast blijft plam op de werkplek zodat het
een dikte van ongeveer kken en rol het deeg uit tot
de uitsteekvormpjes of 0,5 cm. Steek koekjes uit met
op een met bakpapier bevorm zelf koekjes en leg deze
Laat ongeveer 1 cm ruimklede bakplaat.
te tussen de
bakplaa
s op de
uit gaant.loDpee kon. ekZejet sdezukollen namelijk inkodeekovjeen
ongeveer 15 tot 20 min ekjes in de oven voor wat
als ze een mooie lichtbruuten. De koekjes zijn klaar
koekjes
en. De koinekejekls zueullrenhebnbeogn. Haal de
ze wordenuitpades hovard
koekjes dus rusten tozotdzera ze afgekoeld zijnza. Lchaattzidjne ,
Wanneer de koekjes afg volledig afgekoeld zijn.
gaan met het decorerenekoeld zijn kun je verder
.

Voor deiëdneteconr:atie
Ingredersuiker
- Poed rstof/ siroop
- Kleu ersels
- Versi dheden:
Benodigaltje
- Scha l
- Lepe
en voegelkeeanar
je
lt
a
a
h
sc
n
e
e
in
r
e
ik
Doe wartuppopeedlserwsuater toe. Roer het Hgoeetdgdlaozuorur is
paar d er een glad papje ontstaat. zaam van de lepel
totdat ede dikte wanneer het langeen paar druppels
van go Glazuur te dik? Voeg nog at poedersuiker
afloopt.toe. Te dun? Voeg er nog w feestelijk door er
water e. Het glazuur wordt extra Geen kleurstof in
aan to urstof aan toe te voegen. urtje aan het
wat kleok siroop geeft een leuk kleoor de siroop.
huis? Or. Vervang dan het water d eer het glazuur
glazuu e koekjes in het glazuur of smkoekjes met de
Doop d e koekjes heen. Decoreer de rincipe klaar,
over d rsels. De koekjes zijn nu in p orden. Laat de
versie et glazuur moet nog hard woordat je ze opeet.
maar h daarom een tijdje rusten v
koekjes

Tip:
Tegenwoord
ig worden
er bij veel z
aken baksp
ullen
verkocht. Z
o kom ik gra
ag bij de
Xenos voor
bakspullen.
De Action e
n de Hema
verkopen ook
veel leuke b
a
k
spullen
en versierse
ls. Ook bij v
e
e
l
supermarkten wo
rdt het baka
s
s
or timent steeds
verder
uitgebreid
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IJscupcakcaeskejes
Voor de nten:
Ingrediëam roomboter (kamertemperatuur)
-	 125 gr am kristalsuiker
-	 125 gr vanillesuiker
-	 1 zakjeen
-	 2 eier am zelfrijzend bakmeel
-	 125 gr epels melk
-	 2 eetl epels disco dip (musketzaad)
-	 4 eetl ers
- IJsbekdheden:
Benodig chaal
- Weegsgkom
Zomerse ijscupcakes
-	 Besla
- Mixers
- Lepel e)bakvorm
-	 (cupcak
s. Zorg dal zet
iu
ls
Ce
en
ad
gr
0
17
op
r
oo
Verwarrmendeeioverenenvop kamertemperatuukrmziakjnke, hliaajker
de bote ig uit de koelkast. Er is namelij deze op kamer
dus tijdingrediënten te werken wanneer et de suiker
met de tuur zijn. Doe de boter samen mde boter en
tempera lesuiker in een beslagkom. Mix de luchtige
en vaniloor elkaar totdat het een glad 1 de eieren
Tip:
suiker d . Voeg tijdens het mixen 1 voor beslag vormt.
Laat je kind
helpen
massa is het geheel totdat het een gladkmeel aan het
b
ij
h
e
t
a
fw
egen van de
toe. Mixetje bij beetje het zelfrijzend ba . Als al het
in
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r
e
d
ië
en
be
ix
n
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ed je de melk aan
n, zo kun je
jf ondertuopssgeennomgoen
op
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g
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v
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oefenen
zelfrijzenag toe. Mix nog 2 minuten totdatg 4ereeeetlepels
m
e
t
m
a
te
n.
het besl luchtig beslag is ontstaan. Voe met een lepel
t
en
di
p
ad
he
gl p toe aan het beslag en sc
disco di een zodat alles mooi verdeelt isee. Zentcudepcijaks-e
Voor de bot
erdoorh een bakplaat. Zelf heb ik ze in onden. Vul de
I
n
grediëntenercrème toef
bekers op gezet zodat ze wat steviger st ag. Zet de
-	
250 gram r :
bakvorm voor ongeveer ¾ met het besl k ze in 20
-	
250 gram p oomboter (kam
es
ba
pj
en
m
-	 2 eetlepe oedersuiker ertemperat
vor in het midden van de oven r in de tuss
uur)
eu
je
- Disco dip ls water
cake n gaar. Let op! Laat de ovend pcakes in.
Ben
minute dichtzitten, anders zakken de cu téprikker
- Weoedgigsdchhaeden:
sentijd inuten controleer je met een saikker in
-	 Beslagkom al
Na 20 mpcakes gaar zijn. Prik de satépr lt en er
aa
h
cu
e
-M
of d ake. Wanneer je deze eruit cup-	 Spuixietzrak
een cupcen beslag aan zitten kunnen deer nog
met spuitm
blijft geit de oven worden gehaald. Zit cupondje
Doe de bote
cakes u ag aan de prikker? Zet dan de de
een paar m r in een besla
wel besloor nog ongeveer 5 minuten in en,
v
i
el
s. Het is belinuten totdat gkom en mix de
cakes aat de cupcakes volledig afko
rat uur is. Aangrijk dat de het een smeu ze voor
oven. L kunnen ze worden versierd.
crème luch lleen op deze boter op kame ïge massa
hierna
het water tig worden. V manier zal de rtempe
eraan
oeg de
boter
doo
dezerlieclhktaaer. De botteoercernèmmix allespo5emdeinrsuiker e-n
botercrème n luchtig is. V e is klaar wa uten
de cupcakes en maak hier ul een spuitza nneer
dip. Om de i . Bestrooi de mee mooie to k met de
maken kan jscupcakes helcupcakes met even op
je er nog pa emaal zom wat disco
rapluutjes ers te
insteken.
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Milkshakes
lekker met aarbei
en- of
bananensmaak

Milkshakes en
Benodigdhed n eventueel ook met staafmixer)
-	Blender (ka
- Leuke glazen
Bananenmilkshakgreoom ijs
-	3-4 bollen sla
-	1 banaan
-	100 ml melk
ze samen met de
kjes en stop deme
Snij de banaan inblestu
. Schenk de onlktsteraabijt..
bollen ijs in det er ndeeern gla
e massa
Blend alles todik? Schenk dd
in beetje melk bij.
Milkshake te milkshake teerdunon isg eekann kle
je nog wat
Wanneer de
ijs toevoegen.

ke
Aardbeienmilksha
gro
-	3-4 bollen sla om ijs
- 8-9 aardbeien
-	100 ml melk
ontjes
schoon en haal de kro
Maak de aardbeien
samen met het ijsarenisde
eraf. Doe de aardber.ien
melk in de blende Even blenden en kla
je milkshake! akes kan je elk fruitsoort kiezen
Voor de milksh dt. Voor een chocolademilkshake
die je lekker vin lepels cacaopoeder toe. Ook kun
voeg je twee eet maken door diksap of siroop te
je een milkshakeats van fruit.
gebruiken in pla
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Vast
kunst: Hannelieke van de Beek

wijsheid

Een rijke man verzocht een oude geleerde
om zijn zoon van zijn slechte gewoontes af
te helpen.
De geleerde nam de jongen mee voor een
wandeling door de tuin.
Ineens stond hij stil en vroeg de jongen om een
klein plantje uit de grond te trekken. De jongen
nam het plantje tussen zijn duim en wijsvinger
en trok het uit de grond.
Toen vroeg de oude man hem om een iets
grotere plant uit de grond te halen. De jongen
trok er stevig aan en de plant kwam met wortel
en tak uit de grond.
‘En trek nu die er uit’ zei de oude man, terwijl
hij een stevige struik aanwees. De jongen had
al zijn kracht nodig om de struik uit de grond
te krijgen.
‘En nu deze’, zei de man, terwijl hij een boom
aanwees. De jongen trok uit alle macht aan de
boom, maar wat hij ook deed, er kwam geen
beweging in.
‘Het is onmogelijk’, hijgde de jongen.
‘Zo is het ook met slechte gewoontes’, zei de
wijze. ‘Als ze jong zijn is het makkelijk om ze er
uit te trekken, maar als ze zich eenmaal hebben
vastgezet, krijg je de wortels niet meer los.
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tekst: Gerda Valstar

Een dreigende lucht,
maar we blijven buiten.
me
Hoe lang is het geleden dat ik
heb laten natregenen door grote
rlauwe druppels, zodat mijn doo
kt
weekte broek aan mijn benen pla
ipt…
en het water uit mijn haar dru
Heerlijk!
r hoe
Ik maak me niet meer druk ove
ik eruit zie, maar geniet van het
verrukkelijke gevoel dat het me
niets kan schelen,… van het
gelukzalige gevoel te ZIJN

verwonderen

n duiden op een
Keltische motieve
aats.
oeroude heilige pl
lt door de
Het zonlicht spee
begroeide
bomen en tovert de
stenen tot leven

Inzoomen
k
u
l
e
g
op
Na de regenbui is het strand
verlaten.
We liggen op onze rug en
noemen de figuren die de
wolken voor ons maken

w
Het is toch niet te geloven wat
hier allemaal in de moestuin groeit
– van knop tot sprookjesbloem

Een vervallen abdij. O
ude stenen vormen
schilderachtige gotis
che bogen. Overal gr
oeien
hortensia’s in tachtig
tinten roze.
De tijd staat stil. H
oeveel gebeden zijn er
eeuwenlang door deze
ramen naar de wolke
nloze hemel opgesteg
en?
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verwonderen

tekst: Gerda Valstar

cadeautje
Kun je je een mooier ingepakt
van moeder natuur voorstellen?

Is het niet geweldig hoe mensen hun
huis met de natuur laten samenvloeien
met die hosta’s, klimop en talloze
bloembakken aan de veranda

Wie heeft al di
e rotsblokken
hier neergelegd?
Is Neptunus m
et een stel
meerminnen aan
het stapelen
geweest? De w
arme stenen
voelen heerlijk
aan mijn blote
voeten als ik va
n de ene op de
andere spring.

De kerk is open. Ik ben niet de enige
toerist die een moment van stilte en
bezinning zoekt. In een kapel ga ik op de
achterste bank zitten en kijk naar een
schilderij van de hemelvaart.
De opstijgende Jezus is omringd door
barokke engelen. Boven tussen de wolken
strekt een stralende God zijn armen naar
hem uit. Onder de voorstelling vliegen
twee kleine engelen die een kroon
vastgehouden boven een spiegeltje,
– waarin ik mezelf zie! Ze houden de
kroon boven MIJN hoofd!
Gaat het hier dan ook om mij?

Als bij de uitgang de heilige
Jacobus me intens aankijkt,
weet ik het zeker:
ik ben een pelgrim

gen
er een sterrenre
t
rd
o
w
t
h
c
na
Die
slepen onze
voorspeld. We
ren
ar buiten en sta
luchtbedden na
en
jke met sterr
naar de nachteli
bezaaide hemel.
.
met de kosmos
n
éé
e
m
el
vo
k
I
n ster!
Ja! Daar valt ee
en?
ijk nog te wens
nl
ge
ei
ik
eb
h
Wat
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sfeervol

Toen…
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Je vertelde
dat er
nieuw leven
groeide
in je...
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tekst: Werner van Katwijk en Caroline Dessing

interview

Een idealist
danst de samba
op de tribunes
Achter ieder mens zit een verhaal. Sommige verhalen zijn er ineens en blijven in
je hoofd zingen. Mijn verhaal begint op de tribune van het Nederlands elftal.
Daar staan bijkans levende kunstwerken. Je glimlacht totdat ineens blijkt dat
een vroegere studiemaat tevens aanvoerder van je toen beruchte Proosjes Pret
Team in zo’n pak zit. Paul Hirschel. Voor het laatst hoorde ik van hem via
vrienden. Hij heeft een bureau voor beroepskeuze advies, zeiden ze.
Maar nu wil je meer weten.

“Als het voetbalcircus
wegtrekt willen we
de kinderen naar
school hebben”
50 *
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“Beroepskeuzeadviseur maar je blijkt dus ook elftalbege
leider bij de betaalde jeugd van Feyenoord, als supporter
ben je ‘levend kunstwerk’ bij de wedstrijden van Oranje én
daarnaast ook nog Stichting Julia. Dat zijn toch wel heel
verschillende zaken. Wat drijft je?”
Ik ben altijd al erg geïnteresseerd geweest in mensen. Ik hou
van nieuwe ontmoetingen, ben nieuwsgierig naar wat mensen
vormt, wat zij willen bereiken en hoe zij omgaan met tegen
slagen. Toen ik na de middelbare school ging studeren werd
dat Economie, maar dat was vooral omdat mijn ouders dat
van mij verwachtten. Al snel merkte ik dat al die cijfertjes me
niet zoveel zeiden en van studeren kwam niet veel. Des te
meer tijd investeerde ik in het zaalvoetbalteam, waarvan ik
aanvoerder was. De uitslagen van de competitie vond ik veel
belangrijker dan de kwartaalcijfers van het CPB! In voetbal
zit zoveel: samenwerken, lol maken, taken verdelen, beter
worden, een uitlaatklep. Kortom: voor voetbal was altijd tijd

te vinden. Toen mijn zoon ging voetballen werd ik trainer bij
zijn club en later werd ik gevraagd bij Feyenoord te komen.
Dat was een droom die uitkwam, want het omgaan met die
kleintjes op het veld is schitterend. Ik geniet ervan als het
lukt om de jongens beter te maken. Soms zie je dat dit al lukt
als je op het juiste moment één of twee aanwijzingen geeft.
Naast voetballen hou ik ook veel van reizen. Als supporter
van het Nederlands elftal heb ik al heel veel landen bezocht.
Met eigen ogen zie je dan hoeveel kinderen er zijn die geen
tijd hebben om te voetballen, omdat ze gewoon de kost
moeten verdienen. Of kinderen die opgroeien zonder kansen.
Kansen om te spelen, te leren, hun talenten te ontwikkelen.
Toen ik jaren geleden in Kenia begeleider was bij een sport
dag voor weesmeisjes, besloot ik om een eigen stichting
voor hulp aan straat- en weeskinderen op te zetten. Dat is
Stichting Julia, genoemd naar mijn overleden moeder die
altijd klaarstond voor anderen.
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tekst: Werner van Katwijk

Paul Hirschel (Vlaardingen 19
is naast beroepskeuzea dviseur58)
elftalbegeleider bij de jeugd vaook
Feyenoord waar hij ook o.a. n
Tonny Vilhena en Terence
Kongolo onder zijn hoede had.
Hij richtte Stichting Julia op
voor wees- en straatkinderen
www.stichtingjulia.com
Robert Smits (Schiedam 1958)
leraar, oprichter en coördin atis oudhet straatkinderenproject RE or van
Rio de Janeiro. Zijn levensverhMER in
een aaneenschakeling van span aal is
nende avonturen, schijnbare tovalligheden, tegenslagen maa e
dromen die werkelijkheid worr ook
Het werk in Brazilië speelt daden.
een grote rol. Belangrijke persarin
nages in het ‘verhaal’ zijn God,o
zijn
de corrupte Brazilivraaounswe poJalitnine, de straatkinderen,
favelas, Feyenoord en Sparta. ie, drugsbendes in de
malen de dood recht in de ogenRobert heeft meerin een krottenwijk, zag kinder gekeken, woonde zelf
vermoord worden aan wie hij en en medewerkers
te maken met brandstichting gehecht was en kreeg
Gelukkig is er ook een keerzijdeen bedreigingen.
derden kinderen van de straat : Robert redde hon, voorkwam executies
en zag veel
www.helpmijlvaevn enzijn.orgplannen slagen.

Favelacup
Begin juni werd er in Rio de Janeiro
gestreden om de Favelacup 2014.
www.favelacup.nl Het toernooi werd
gespeeld op twee dagen. Op 1 juni de
voorrondes en op zondag 8 juni streden
de acht overgebleven teams om de felbegeerde favelacup 2014. De wedstrijden
vonden plaats op het sportcomplex bij
Vila Olímpica da Gamboa aan de voet
van Morro da Providência (de oudste
Favela van Rio). Het bijzondere aan het
evenement was dat de zestien deel
nemende Favela’s speelden in de kleuren
van onze Nederlandse eredivisie.
OUDERS VAN WAARDE was een van
de vele sponsors. De opbrengst komt ten
goede aan onderwijs voor de straat
kinderen. Ook na het WK kunt u blijven
steunen via www.helpmijleven.org
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waren: weer naar school en werken aan een toekomst.
Toen ik in 2011 in Brazilië was voor een oefenwedstrijd van
het Nederlands elftal, wilde ik bij Robert langs gaan om een
kijkje te nemen in het opvanghuis voor straatkinderen in Rio
dat hij heeft opgezet. Met Stichting Julia hadden we zijn werk
gesteund en ik wilde het project graag met eigen ogen zien.
Helaas gooide een vulkaanuitbarsting in Chili letterlijk roet
in het eten: we konden niet meer vliegen en het bezoek ging
niet door. Vorig jaar hadden we echter opnieuw contact.
Natuurlijk ging het ook nu weer over voetbal. Robert had
een idee om via het WK meer aandacht te richten op het
werk in de sloppenwijken.

“Top(sport)prestaties uit kinderen halen. Dat gaat ook
met heel veel teleurstelling gepaard. Dromen die ver
vliegen. Hoe ga daar mee om? Wat kunnen die kinderen
bij jou verwachten?”
Ja, teleurstellingen horen erbij. Niet alleen bij topsport, maar
bij het leven. Iedereen die successen behaalt, heeft ook
teleurstellingen moeten verwerken. Je hoort voetballers vaak
zeggen: “Niets aan te doen. Snel vergeten en concentreren
op de wedstrijd die komen gaat.” Natuurlijk komt het daar op
neer. Maar wat ik wel belangrijk vind is dat je echt aandacht
hebt voor de teleurstelling en het echt durft te voelen.
Je mag chagrijnig zijn als je hebt verloren, of als je bent
afgewezen voor een baan die je graag had willen hebben,
of vul het maar in. Uithuilen is de eerste stap van ‘beter
worden’. En daarna weer je blik richten op wat je wilt
bereiken. Tenslotte is er één sleutelwoord: doorgaan.
Zo leer je dat je kracht hebt om je terug te vechten.
“Waarom stichting Julia opgericht? En wat doet die
stichting?”
Wat me zo aansprak in die meisjes op de sportdag in
Kenia, was de enorme vrolijkheid en het plezier dat ze uit
straalden terwijl ze bijna niets hadden. Dat raakte me.
Onze kinderen kunnen naar school, sport, op vakantie:
alles kan. Maar er zijn zoveel kinderen voor wie dit allemaal
niet vanzelfsprekend is. Ook hier in Nederland. Daarvoor zet
ik me in. Omdat ik vind dat elk kind het recht heeft om te
kunnen spelen.
“En dan komt Robert Smits op je pad. Vertel eens wat
meer over hem?”
Robert is iemand die ook een link heeft met voetbal.
Vroeger zat hij elke wedstrijd in de Kuip en hoorde hij bij
de harde kern van Feyenoord supporters. Ik leerde hem
echter later pas kennen: ik hoorde over hem op de radio.
Iemand uit Bleiswijk, die terecht was gekomen in Brazilië en
daar was gaan voetballen met straatkinderen. Via het voet
bal kreeg hij contact met ze. Hij begon brood uit te delen
aan de kinderen en probeerde met hen in gesprek te komen
om ze vervolgens te laten zien dat er ook andere opties

“Dat is die Favela cup dus. Wat willen jullie daar mee?”
Onderwijs! Een kans om te leren voor de armste kinderen.
Maar daarnaast moeten het gewoon ook mooie dagen
worden voor de kinderen daar, met veel voetbal, feest,
muziek, samba en vrolijkheid. Het idee is eigenlijk simpel.
We organiseren samen met Robert een straatvoetbaltoer
nooi voor kinderen uit verschillende sloppenwijken. Het team
dat de Favelacup wint mag ook een wedstrijd in het ‘echte’
WK bezoeken. Dus er staat wel iets op het spel. De teams
spelen in tenues van de Nederlandse eredivisieclubs.
Zo speelt bijvoorbeeld Rocinha in het tenue van Go Ahead
Eagles. Hier in Nederland vroegen we het publiek om hun
‘eigen’ team te ondersteunen. Dat kon al vanaf 3 euro.
Bovendien kon iedereen een slagzin afmaken, waarmee
geweldige prijzen te winnen zijn. De hoofdprijs? Een volledig
verzorgde reis naar de WK-wedstrijd Nederland-Chili in
Sao Paolo. Maar de echte hoofdprijs is natuurlijk voor de
kinderen in de favela’s: met het ingezamelde geld kunnen
zij naar school en krijgen zij opvang.

interview

“Omdat ik vind
dat elk kind het
recht heeft om te
kunnen spelen”

“En straks als het voetbalcircus weer verder trekt?
Wat dan? Wat gebeurt er met al die kinderen? En met
Robert Smits.”
Ik denk dat onderwijs de sleutel is voor een betere toe
komst met meer kansen. Onderwijs is geen garantie en je
koopt er niet eenvoudig een beter leven mee. Maar het is
wel het begin van ontwikkeling. Het biedt een kans op werk
en op betere leefomstandigheden. Robert Smits spant zich
hier al meer dan 20 jaar voor in. Het is een veelgehoorde
kritiek op het wereldkampioenschap: er wordt veel geld
geïnvesteerd in een gastland, maar dat gaat zitten in grote
stadions en het komt niet terecht bij de ‘gewone’ mensen.
Met de Favelacup willen we er juist voor zorgen dat er wel
iets wezenlijks achterblijft in Brazilië, wanneer het hele circus
van de Fifa weer verder is getrokken. Namelijk: onderwijsen sportprojecten voor kinderen in de sloppenwijken.
Een sterke impuls voor de jongeren daar. Een uitnodiging
aan hen om hun toekomst in eigen hand te nemen. Of klinkt
dat allemaal te hoogdravend? Weet je, ik wil me gewoon
inzetten om kinderen beter te maken. Dat kan hier op een
voetbalveld, maar het kan ook daar. En daar is het echt
nodig. We hopen ook dat mensen het project na het WK
blijven steunen.
“Je staat nu ergens op de tribune in Brazilië. Waaraan ben
je te herkennen?”
Ha, ha, ik licht een tipje van de sluier op: een oranje outfit
met Braziliaanse glitter. En natuurlijk een hoop veren.
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Het is er
al vroeg uit
‘Vandaag gaan we een tekening maken zegt de
juf’ Mooi, denkt het meisje, want ze houdt van
tekenen. Ze kan leeuwen tekenen en tijgers en
boten en treinen. Ze pakt haar kleurpotloden
en begint te tekenen.
‘Even wachten’ zegt de juf ‘we beginnen pas als
iedereen zo ver is’. Als alle kinderen klaar zitten
zegt de juf ‘We gaan bloemen tekenen’ Mooi,
denkt het meisje en begint roze en witte bloemen
te tekenen met oranje en blauwe hartjes. De juf
ziet het en legt haar hand op de hand van het
meisje. ‘Kijk goed naar het bord’ En Juf tekent
een rode bloem met een grote groene steel.
Niet zo mooi, denkt het meisje maar ze durft dat
niet te zeggen dus pakt ze een nieuw stuk papier
en tekent net zo’n bloem als die van de juf.
De volgende dag vertelt de juf dat ze vandaag
gaan kleien. Leuk denkt het meisje want ze wil
graag poppetjes maken en een beer en een slang
Ze pakt de klei en begint meteen te kneden.
‘Wacht even’ zegt de juf ‘Ik zal eerst voordoen
hoe je een bord uit een bal klei kan kneden’.
Het meisje maakt daarna een bord zoals de juf
dat wil. Een paar weken later is ze eraan gewend
geraakt om te wachten op de juf en daarna te
maken wat de juf voordoet.
Dan verhuist het gezin en het meisje moet naar
een andere school. Tijdens de eerste schooldag
zegt de nieuwe leerkracht ’Vandaag gaan we een
mooie tekening maken’
Goed, denkt het meisje en ze wacht braaf af tot
de nieuwe meester vertelt wat ze moet doen.
Ze wacht en wacht maar de meester zegt niets.
‘Maak jij geen tekening ?’; vraagt hij vriendelijk
als hij langs haar tafeltje loopt. ‘Jawel’ zegt ze
‘maar wat gaan we tekenen dan ?’. ‘Dat weet ik
pas als jij je tekening af hebt.’zegt de meester
lachend. ‘Hoe moet ik die tekening dan maken ?
‘Hoe ?’ vraagt de meester ‘Gewoon zoals je zelf
wilt’ ’Mag ik helemaal zelf de kleuren kiezen? ‘
”Natuurlijk, als iedereen dezelfde kleuren
gebruikt, hoe kan ik dan weten welke tekening
van wie is?’ zegt de meester en aait haar even
over de bol. ‘Dat weet ik niet’ zegt het meisje en
ze begint een rode bloem te tekenen op een
grote groene steel.
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De kracht van het positiev�
http://iturl.nl/snj6m
Als je bovenstaand internetadres intypt zie je iets ongelofe
lijks. Kort na de orkaan op de Filipijnen, tussen het puin …
het is de kracht van het positieve. ‘Happy’ stroom over de
wereld. De Verenigde Naties heeft blijheid en geluk zelfs als
mensenrecht erkend en een internationale dag ervoor
ingesteld - voortaan ieder jaar op 20 maart.
Pharrell Williams’ liedje Happy is een internationaal fenomeen
geworden. Op de hele wereld dansen mensen op dit aan
stekelijke liedje en zetten het op Youtube.

Kijkt u maar eens op het internetadres:
http://iturl.nl/sniv9
En vul bij het Youtube zoek venster happy + …welk land
dan ook… in en je ziet de wereld swingen. Behalve Noord
Korea, Syrië en Afghanistan. In Teheran werden 6 jongeren
gearresteerd omdat ze het filmpje opnamen maar na inter
nationale protesten en het oppoppen van steeds meer
happyfilmpjes vanuit Iran op Youtube gaf het regime toe.
Tegen zoveel blijdschap waren ze niet opgewassen.
Maar nu U! Durft u? Met het gezin in de vakantie. Met de
hele camping. Of met de ouderraad en het schoolbestuur.
Met de overblijf. Met de kinderen van alle groepen op school.
Haal de directeur swingend uit zijn hok. Met opa en oma en
de buurvrouw achter haar rollator. Wie niet? Maak zo’n blije
video, zet hem op de internetsite van uw blije school maar
ook stuur hem naar ons op uiterlijk 1 september 2014.
Een deskundige jury beoordeelt. Er is € 300 beschikbaar
gesteld door de Jacob van Katwijk Fundatie. En die € 300
mag de winnaar gebruiken niet voor zichzelf maar …om
iemand gelukkig of blij te maken.
Zitten er veel leuke filmpjes tussen dan zetten we het op een
eigen OUDERS VAN WAARDE Youtube kanaal.
Stuur voor 1 september 2014 uw filmpje met een beschrijving
hoe u iemand blij of gelukkig wil maken met € 300 naar
werner@ouders.net. Dat kan het beste via We Transfer.
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Hij begrijpt het heus wel...
Dat je niet meer bij de
aanvoerder van de E1
in bed kan slapen

Hij begrijpt
het heus wel…
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geuren

De
droom
Een jongeman had een droom. Hij ging een
winkel binnen. Achter de toonbank zag hij een
engel staan. Hij vroeg. ‘Wat heeft u te koop?’
De engel antwoordde: ‘alles wat u maar wilt!’
De jongeman begon direct te bestellen.
‘Dan zou ik graag overal een democratische
regering willen hebben, het einde van alle oor
logen in de wereld, betere leefomstandigheden
voor de randgroeperingen in onze samenleving,
opheffing van alle krottenwijken in de derde
wereld en….’ Maar de engel viel hem in de rede
en zei: ‘Neem me niet kwalijk, jongeman, je hebt
me verkeerd begrepen, we verkopen hier geen
vruchten, we verkopen alleen zaden.

60 *

OUDERS bedankt

Geuren
n
e
v
e
l
e
j
el uren
K

En weer heb ik de fout gemaakt. Ik had de
stad niet in moeten gaan zonder eerst gegeten
te hebben. De notenbar lokt me met verleide
lijke geuren. Laat staan het pand met de
Amerikaanse koffiebeleving en de lekkere
koeken. En ruik ik daar pas gemaaid gras in
de sportzaak als ik schoenen wil passen?
En die nieuwe parfum die ik mijn vrouw gaf
ruikt nu pas echt lekker. De stad is voor mij
veranderd in een carrousel vol geuren die mij
lijken te manipuleren. Maar wat als ik wel
had gegeten? Was ik dan ook gemanipuleerd
maar dan minder? Stem ik mijn beleving en
gedrag af op wat ik ruik? En mijn kinderen?
Die worden dan ook beïnvloed door de
geuren thuis en op school. Maar kunnen
geuren hun gedrag ook veranderen? Ik zoek
en verzamel uitspraken van kenners uit het
rijke archief van OUDERS & COO. Er dringt
zich een beeld op. Geur lijkt op zichzelf geen
gedrag te veranderen maar de herinnering die
de geur oproept doet dat weer wel. Op sommige momenten is geur wel bepalend op
andere momenten niet. Maar geuren kleuren
dus wel je leven en brengen wat teweeg.

OUDERS bedankt

* 61

geuren
…” Geur heeft veel te maken met vertrouwdheid.
Huilende kinderen worden vaak stil als je een
kledingstuk dat moeder op de huid heeft gedragen in
hun bed legt. Een lapje, een pop of een andere knuffel heeft dezelfde functie.Wanneer moeder dat in de
was doet, is het kind uit z’n doen. Om dat te voor
komen kun je een paar weken daarvoor een tweede
lap of pop in bed leggen zodat die hetzelfde luchtje
kan aannemen. Op latere leeftijd lijken kinderen
daarvan los te komen maar dat is niet zo”…

…“Dat heeft dus te maken met hoe we kijken,
denken, leren en ruiken.We reageren in een groot
aantal gevallen op dezelfde manier op wat we zien,
horen, proeven, voelen en ruiken”…
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…”Geuren hebben diverse functies. Ze waarschuwen
ons bij gevaar. En ze bepalen bewust en onbewust
onze stemming omdat wij geuren verbinden met
emoties. Een bepaalde geur roept daardoor herinne
ringen en gevoelens op. De commercie maakt daar
gebruik van. Dat was dus die grasgeur in de sportzaak. Ze odoriseren de lucht met de geur van pas
gemaaid gras om de verkoop van sportschoenen te
stimuleren. Net zoals luchthaven Heathrow dennengeur toepast omdat de daaraan verbonden vredigheid van kerst passagiers rustiger maakt”…
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…“In bepaalde instellingen kan geurgebruik zin
hebben. Denk aan een blinden instituut. Bij de zorg
voor kinderen met een geestelijke afwijking kan geur
heel belangrijk zijn. Als een vaste verzorger met
vakantie gaat worden de kinderen vaak onhandelbaar. Je zou met een vervanger kunnen afspreken
dat beiden veertien dagen voor de vakantie hetzelfde parfum of dezelfde after shave gebruiken”...

…”De intensiteit van de geurbeleving verschilt van
mens tot mens, soms wel met een factor duizend.
Ongeveer de helft van de mensen beschikt over een
geurvoorstellingsvermogen. Dat zijn vaak ook
beelddenkers. Als je aardbei zegt dan kunnen ze ook
aardbeien ruiken”…

…”Hoe belangrijk geuren zijn in het onderbewust
zijn merk je aan mensen die hun reukzin verliezen.
Ze kunnen depressief worden en hun plezier in eten,
drinken en seks verliezen. En hun herinneringen
worden minder volledig. Geuren bepalen in hoge
mate onze stemming. Bij lekker weer ruikt het anders.
Door die geur komen plezierige herinneringen
boven. Daarom heeft de eerste lentedag een positieve
werking op onze gemoedstoestand”…

…”Het staat vast dat geuren een hoofdrol spelen
bij de smaak van eten en drinken; die smaak is voor
negentig procent gebaseerd op reukwaarneming.
We kunnen alleen zoet, zout, zuur en bitter echt
proeven. De rest van onze smaakwaarneming
berust op de prikkeling van de neus via de keelholte.
Eet maar eens Fries roggebrood met je neus dicht.
Als je de neus weer los laat, proef je het pas goed.
Die geur-smaakbeleving van eten doe je trouwens
met de lucht die je uitademt. Daarom moet je ook
niet aan een ei ruiken. Dan ruik je de zwavelstof en
die stoot af. Bij het uitademen zijn we daar niet
gevoelig voor”…

…”In Nederland heeft de geur van een school
meestal een positief effect. Dat specifieke luchtje van
potloodslijper en bordkrijt verbinden we aan goede
herinneringen. In Frankrijk waar de scholen
strenger zijn ademt de school ook een vertrouwde
sfeer. In Duitsland echter waar de school bijna kind
vijandig lijkt, roept de schoolgeur bij vrijwel iedere
volwassene negatieve gevoelens op.We hebben dus
tijdens ons leven geleerd welke betekenissen en
gevoelens we aan geuren toekennen. Niet de geur
bepaalt de interpretatie van de schoolgeur, maar
omgekeerd bepaalt de sfeer in school welke gevoelens
de schoolgeur oproept”…

…”Lawaai en stank zijn niet bevorderlijk voor het
onderwijs omdat kinderen er door afgeleid raken,
maar uit onderzoek blijkt dat onze prestaties er niet
door achteruit gaan. De mens past zich ontzettend
gemakkelijk aan. Onze reacties op geuren zijn meer
bepaald door de cultuur dan door ons fysiek.
In de 18e eeuw stonk het in de steden ongehoord,
maar men vond dat normaal”…

…”We hebben meer belangstelling voor horen en
zien dan voor ruiken, voelen en proeven. Dat is een
erfenis van de 19e eeuw waarin de lichamelijkheid
werd verworpen. Tegenwoordig is aandacht voor de
lichamelijke zintuigen meer geaccepteerd en is er
meer aandacht voor vertrouwdheid en contact,
al raken we elkaar nog altijd niet gemakkelijk aan.
Wij in ons deel van het westen zijn in dit opzicht
rare mensen die afwijken van het overgrote deel van
de mensen op aarde”…
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…”Op de dag van zijn geboorte heeft een baby
nog geen voorkeur voor een lapje dat naar de melk
van zijn eigen moeder ruikt. Na drie dagen is die
voorkeur er duidelijk wel. Een kind is dan
vertrouwd met de geur”…
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Vergeven
Wat je vandaag niet mag vergeten
Is wat dat kind straks nog moet weten
voor het naar huis gaat en het te laat is,
voor het wegloopt of al op straat is.
Jij moet hem nog zijn fout vergeven
Jij moet hem verder laten leven,
Jij moet hem van jouw liefde geven,
voor het te laat is moet dat even.
Jij hebt de regels voorgeschreven,
jij hebt het onder zijn neus gewreven,
nu moet jij één of zelfs zeven,
zeven keer zijn fout vergeven.
Dat moet je straks dus niet vergeten,
Want het knaagt aan zijn geweten
Totdat jij hebt toegegeven
En aan hem hebt prijsgegeven
Dat de kunst van leren leven is
elkaar kunnen vergeven.
Dat is echt het mooiste wapen
om straks rustig te gaan slapen

Vergeven
uit Arie De Bruin: Je moet toch wát,
als je klein bent
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Was
getekend,
Een lerares van een kleutergroep was de kinderen
aan het observeren terwijl ze aan het tekenen
waren. Af en toe liep ze de klas in om de kunstwerken van de kinderen van dichtbij te bekijken.
Toen ze bij een meisje kwam dat wel heel toegewijd aan het werk was, vroeg ze wat zij aan
het tekenen was.
Het meisje antwoordde: ‘Ik teken God’.
De juf wachtte even en vroeg toen: ‘Maar
niemand weet toch hoe God er uit ziet?’
Het meisje werkte stevig door aan haar tekening
en mompelde zonder op of om te kijken:
‘Over een minuutje wel’.
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kunst: Hannelieke van de Beek

May the road rise up
to meet you.
May the wind be
always at your back.
May the sun shine
warm upon your face;
the rains fall soft
upon your fields and
until we meet again,
may God hold you in
the palm of His hand.
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