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"Elk vooroordeel over een kind is schadelijk, ongeacht of het nu in zijn 
voordeel of in zijn nadeel is" 
(UIT: Janusz Korczak, Hoe houd je van een kind, 1929) 

!
Dit Korczak Bulletin is ook te vinden op http://korczak.nl/. Tevens kunt u eerder verschenen DIGI 
Korczak Bulletins downloaden: http://korczak.nl/stichting/category/bulletins/. !
!!
Korczak-conferentie: 4 november 2017 in het Kinderrechtenhuis te Leiden 
Noteer alvast in uw agenda!! 
Op zaterdag 4 november zal er weer een speciale Korczakconferentie worden gehouden in het 
Kinderrechtenhuis te Leiden. Het thema zal zijn"Kinderen hebben iets te zeggen". Dit is tevens de 
titel van ons nieuwe jaarboek dat op die dag zal worden gepresenteerd. !
Nash Dom kamp in 2017 !

Wil jij kinderen de week van hun leven geven?  !
Vind je het leuk om met kinderen te werken? Heb je veel energie, humor en 
vooral geduld? Houd je van improviseren, samen zingen, spelen, sporten, iets 
nieuws leren en/of workshops geven? Vind je het fijn om samen te werken in een 
hecht team en heb je ervaring met kinderen of wilde je altijd al met kinderen 
werken, maar wist je niet waar en hoe? 

Dan zijn we op zoek naar jou! Van 11 t/m 19 augustus 2017 organiseren we het negende 
Nederlandse Nash Dom kamp. Nash Dom betekent ‘ons huis’. Tijdens het kamp is iedereen gelijk en 
leren we van elkaar. Alle kinderen tussen 5 en 13 jaar zijn welkom. Of ze nu in een achterstands- of 
welgestelde wijk wonen, wel of geen (lichte) beperking hebben en hier geboren zijn of als vluchteling 
naar Nederland zijn gekomen. In ons huis doet het er niet toe: onze deur staat altijd open.  !



Wat zit er voor jou in? Je draagt bij aan een onvergetelijk leuk kamp, je leert veel over kinderen, over 
samenwerken en over jezelf en bouwt een band op met andere enthousiaste en toegewijde 
begeleiders. Een ding is zeker: eenmaal weer thuis ben je uitgeput maar vol met veel mooie 
herinneringen en een gevoel van geluk en samenhorigheid! 
Lijkt jou dit ook een mooie uitdaging? Geef je dan op vóór 15 april 2017! Kijk voor meer informatie 
op onze website: www.nashdom.nl of bel met Clara: +31 628 022 110  !
Korczak-scriptie prijs 2017 
Dit jaar zullen we een speciale Korczak-scriptie prijs uitreiken voor een afstudeerwerkstuk, scriptie, 
onderzoek of productie waarin de ideeën van Janusz Korczak een belangrijke rol spelen: 
kinderrechten, participatie van kinderen, respect voor kinderen e.d.. Het is niet noodzakelijk dat de 
pedagogiek van Korczak expliciet genoemd wordt. Soms kan men ook zodanig werken dat dit 
volledig in lijn ligt met het gedachtegoed van Korczak, zonder dat men hem kent. 
Zie voor verdere informatie: bijlage 4 !
Regionale Korczak-avond regio Dordrecht/Rijnmond 
Op maandagavond 13 februari werd in Dordrecht de eerste van een reeks regionale Korczak-
inspiratieavonden gehouden. Een groep van zestien enthousiaste mensen werd geïnspireerd door de 
teksten van Korczak, de inleiding van Arie de Bruin; deelnemers wisselden hun ideeën uit hoe je in de 
dagelijkse opvoedingspraktijk, in het onderwijs of elders, die prachtige ideeën van Korczak vorm kan 
geven. De volgende avond is gepland op maandag 15 mei a.s. en wordt gehouden in basisschool De 
Schakel in Vlaardingen. 
Ben je ook geïnteresseerd? Meld je dan aan bij ariecdebruin@kpnmail.nl !
Regionale Korczak-avond regio Amsterdam 
Ook in de regio Amsterdam zal op 8 mei a.s. een Korczak-inspiratieavond worden gehouden. Deze 
Korczakavond zal plaats vinden in het sfeervolle gebouw van Fysio Educatief , tevens Children’s 
International Press Centre. Groenburgwal 59 in Amsterdam.  
De gastvrouw is Elise Sijthoff, directeur Fysio Educatief.  
Voor nadere informatie en aanmelding: zie bijlage 5 !
Korczakdag Zuid-Limburg 2017 bij Moerveld 
Zuid-Limburg in de ban van Korczak? 
Dat is misschien wat veel gezegd, maar het is wel een feit dat, na de eerste geslaagde Korczakdag in 
Maastricht twee jaar geleden, een tweede dag in voorbereiding is. 
Woensdag 27 september 2017 zullen tussen 10.00 en 16.00 uur zo’n 60 mensen, jongeren en 
begeleiders/docenten van verschillende scholen en instellingen, met elkaar een uitdaging aangaan. 
Ze zullen dit doen bij Stichting Moerveld, een Praktisch Educatief Buitencentrum, in de gemeente 
Meerssen. 
“… Op het terrein kunnen jong en oud een glimp van leven en werk van de voorouders opvangen en 
beleven. In de natuur klinken oeroude verhalen…….onze toekomst ontvouwt zich in ons verleden”.  
In deze inspirerende omgeving zullen jong en oud elkaar ontmoeten, van elkaar leren, zich verbinden 
en al doende ervaren wat dit hen kan brengen. 
We hebben geen glazen bol en kunnen niets voorspellen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat 
het een dag wordt waar mensen tot hun recht komen, een dag naar Korczaks hart. 
Limburg, misschien nog niet in de ban van Korczak, maar zijn gedachtengoed wordt er wel langzaam 
maar zeker zichtbaar en ervaarbaar. We houden u van het gebeuren en het resultaat op de hoogte. 
Werkgroep Korczak Regionale Activiteiten Zuid Limburg: Frans van Kruining, Hans Notten, Math Partouns, Madelein Scheeren,                                                    
H Aafke Vermeijden en Hans Webeling 



!!
Speelforum over Genderaspecten in het spel van kinderen 
Op dinsdag 16 mei 2017 15.00 – 18.00 uur worden er debatten over de kracht van spelen gehouden 
in Hogeschool Utrecht. 
Wat kleurt het spel van jongens en meisjes en wat betekent dat voor opvoeders en beleidsmakers? 
Nemen jongens (te) veel ruimte in en maken ze (te) veel lawaai als ze aan het spelen zijn? Dagen we 
meisjes wel voldoende uit om te stoeien en ruimte in te nemen? Zijn er verschillen in 
hersenontwikkeling tussen jongens en meisjes? En welke rol spelen opvoeding en de omgeving 
waarin kinderen opgroeien? Vaak zijn we ons als opvoeders, leerkrachten en beleidsmakers niet 
bewust van de gender specifieke keuzes die we maken bij het aanbieden van spelmateriaal en het al 
dan niet toestaan van kattenkwaad of risicovol spel. De achterliggende vraag is hoe we jongens en 
meisjes in hun ontwikkeling beter tot hun recht kunnen laten komen. En wat daarvoor nodig is in 
opvoeding, onderwijs, maatschappij en ruimtelijke omgeving. 
Voor informatie over aanmelding: zie bijlage 2 !
Jaarverslag 2016 
Tijdens de bestuursvergadering van 21 maart jl. is het Financieel Jaarverslag 2016 goedgekeurd. Wij 
kunnen terugzien op een zeer geslaagd jaar waarin we vele activiteiten met succes hebben kunnen 
ontwikkelen.  U kunt het volledige jaarverslag 2016 downloaden via:  
http://korczak.nl/stichting/category/januszkorczakstichting/jaarverslag/ !!
Medewerking aan Korczakprojecten in Sao Paulo 
In mei zal onze stichting medewerking verlenen aan de training van vrijwilligers en medewerkers van 
"Anchieta Grajau", een project dat in de negentiger jaren gestart is door de Braziliaanse Korczak 
Kring met als doel de kinderen en tieners uit de grote favela Grajau voeding, spel en basale scholing 
te bieden. Theo Cappon, Helma Brouwers en Eva van den Heuvel zullen samen met Braziliaanse 
collega's workshops geven over het gedachtegoed van Korczak en de wijze waarop je dat in de 
praktijk kan toepassen. !
Mini-conferentie Onderwijs over de Holocaust in Rotterdam 
Op 22 maart 2017 werd in het Stadsarchief te Rotterdam een mini-conferentie gehouden voor 
leerkrachten van PO en VO over het belang van onderwijs over de Jodenvervolging, uitsluiting en 
discriminatie. Naast een inleiding door Arie de Bruin (voorzitter van de Janusz Korczak Stichting) 
werden workshops gehouden met praktische informatie voor docenten hoe dit 'gevoelige' thema in 
de klas aan bod kan komen. Burgemeester Aboutaleb en staatssecretaris Sander Dekker verzorgden 
beiden eveneens een inleiding. De handleiding voor het project "Jij hoort in onze klas" is gratis te 
downloaden via http://www.loods24rotterdam.nl/onderwijsproject-jij-hoort-op-onze-school/ 
Er was veel publieke belangstelling van diverse landelijke media. (Zie  voor een verslag: bijlage 3) !
Stichting BREEKJAAR 
Jongeren die vastlopen op school of na hun middelbare school niet weten wat ze moeten gaan doen, 
kunnen terecht bij de stichting Breekjaar (www.breekjaar.nl) 
De stichting begeleidt inmiddels al vier jaar groepen jongeren die na de middelbare school de draad 
kwijt raken. Velen zijn drop-outs van vervolgonderwijs, sommigen depressief, verslaafd, allemaal 
onzeker en zoekend. Aan jongeren wordt een half-jaar of een jaarprogramma aangeboden. Door de 



fases van bewustwording, breken, beleven, beslissen en bouwen, komen zij terug in hun kracht en 
gaan ze vol zelfinzicht en zelfvertrouwen met een heldere toekomstkeuze weer verder op hun pad. 
Er zijn locaties in Amsterdam en in Utrecht, en in september 2017 wordt gestart met een derde 
locatie in Eindhoven. Momenteel zijn er 120 jongeren in de programma's. De resultaten bij de 
jongeren zijn erg goed. De organisatie groeit door, en heeft als missie om alle jongeren in Nederland 
de mogelijkheid te bieden om zich persoonlijk te ontwikkelen. Omdat de kosten door jongeren zelf 
vaak niet op te brengen zijn, is er een speciaal Breekfonds. Door crowdfunding is er al veel 
gerealiseerd, maar men zoekt nog meer ondersteuners: https://www.breekjaar.nl/helden/breekjaar-
bouwers/ !
Artikelen over Janusz Korczak in Zorg Primair 
In alle nummers van ZORG Primair, vakblad voor het primair en speciaal onderwijs van CNV 
Onderwijs, verzorgen wij dit jaar een artikel over de pedagogiek van Janusz Korczak. De redactie 
heeft zich voorgenomen jaarlijks een pedagoog centraal te stellen; dit jaar is dit Janusz Korczak. De 
eerste twee nummers van 2017 zijn inmiddels verschenen. 

Het eerste artikel is in dit bulletin als column opgenomen: zie bijlage 1 

!
!
Agenda !
- 8 mei. Regionale Korczakavond Amsterdam (Groenburgwal 59 in Amsterdam) 

- 15 Mei, Regionale Korczakavond te Vlaardingen (in CBS de Schakel) 

- 30 mei, Bestuursvergadering Korczakstichting 

- eind mei, medewerking project Anchieta Grajau te Sao Paulo 

- 13 juni, Korczakconferentie Helsinki (medewerking door Helma Brouwers) 

- 13 sept t/m 16 sept, Internationale Korczak Conferentie (IKA) te Warschau 

- 27 sept. Korczakdag Zuid-Limburg (Meerssen) 

- 4 november, Korczak Conferentie Nederland in Kinderrechtenhuis Leiden !!
Dit bulletin wordt met de grootste zorg samengesteld. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de redactie: 
info@korczak.nl . Aan de informatie in dit Bulletin kunnen geen rechten worden ontleend.  

c.2017 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin 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Bijlage 1 

!
Hun wereld ontdekken !!
"Kinderen de mogelijkheid garanderen om hun geest harmonieus te ontwikkelen, alle 
verborgen krachten volledig te benutten, ze op te voeden in eerbied voor het goede, het 
schone en vrijheid.... 
Naïeveling! Probeer het maar! De maatschappij heeft jou een kleine wildebras gegeven, die 
je moet temmen, netjes moet opvoeden, plooibaar moet maken - en wacht. De staat wacht, 
de kerk en de toekomstige broodheer wachten" 

(UIT: J. Korczak, De Republiek der kinderen, Ned. vertaling door R. Görtzen, SWP 
Amsterdam 2012)  !

Janusz Korczak schreef dit zo'n 90 jaar geleden. Natuurlijk hebben leraren het beste met 
kinderen voor, maar de wereld is weerbarstiger dan wij wensen. 
Ook nu hebben we hoge idealen in ons onderwijs. Lees alle visie-documenten van de 
scholen er maar op na. Maar uiteindelijk gaat het er toch gewoon om dat je kinderen 
zodanig voorbereid dat ze in deze maatschappij hun weg kunnen vinden en vooral van nut 
kunnen zijn. 
We spreken weliswaar over "ont-wikkeling" maar in de praktijk wikkelen we onze kinderen 
vooral in! Ìn het format van onze cultuur. 
Dat gebeurt in iedere samenleving. Of 
kinderen nu op school zitten in Noord 
Korea, China, Uganda of in Nederland, 
overal dienen zij zich aan te passen aan 
de heersende cultuur, al of niet met 
IKEA. Dat doen zij dan ook meestal 
zonder al te veel protest, want ze 
denken dat het zo hoort. Zij komen in 
een wereld die nog van alles kan blijken 
te zijn.  !
Op school geven we wereldverkenning, 
soms onderverdeeld in aparte 
zaakvakken. Een onderverdeling in 
geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, 
natuurkunde, science die wij in de loop 
van jaren hebben gemaakt en die 
handig bleek te zijn. Waarschijnlijk 
delen ze een aantal zaken in Uganda 
weer anders in, omdat ze dat daar 
handig vinden. 



!
Jonge kinderen verkennen de wereld natuurlijk op een andere manier. Zij hebben onze 
formats nog niet in hun hoofd, hebben geen idee wat nuttig is, waar je later iets aan hebt. 
Ze zijn gewoon razend nieuwsgierig, soms zelfs geobsedeerd door mieren die krioelen in 
een hoop... Zij willen weten, zij willen ontdekken. 
Als ze dat niet meer willen, zijn ze wellicht al te veel in ons format geduwd! 
Betekenisvol leren is: zoeken naar wat betekenis heeft voor kinderen in hun eigen bestaan. 
Daarom formuleerde Korczak als één belangrijk kinderrecht: "Het kind heeft recht op de 
dag van vandaag". Wanneer het lukt om in ons onderwijs de wereld van het kind voorrang 
te geven boven onze volwassen formats, zal het zich sterk kunnen ontwikkelen. Maar wordt 
het dan wel goed voorbereid op later? Jazeker, zegt Korczak, als het kind vandaag tot zijn 
recht komt zal het later vele vruchten dragen!  
Het is daarom zaak dat iedere leraar vooral hùn wereld ontdekt! !!
Arie de Bruin !!!
(De tekst is eerder opgenomen in ZORG Primair # 01.2017) 

!



Bijlage 2 

 

Aanmelden
Aanmelden en meer informatie kan via www.ruimtevoordejeugd.nl. Bij aanmelden voor 20 april 
betaalt u €40 (studenten €15). Na 20 april betaalt u €55 (studenten € 20). U kunt ook direct 
naar het inschrijfformulier op: http://www.speelruimte.nl/speelforum/index.php.

Speelforum
debatten over de kracht van spelen

Genderaspecten in het spel van kinderen

Dinsdag 16 mei 2017 15.00 – 18.00 uur,  
Hogeschool Utrecht

Nemen jongens (te) veel ruimte in en maken ze (te) veel lawaai als ze aan het spelen zijn? 
Dagen we meisjes wel voldoende uit om te stoeien en ruimte in te nemen? Zijn er verschillen in 
hersenontwikkeling tussen jongens en meisjes? En welke rol spelen opvoeding en de omgeving 
waarin kinderen opgroeien? Vaak zijn we ons als opvoeders, leerkrachten en beleidsmakers niet 
bewust van de gender specifieke keuzes die we maken bij het aanbieden van spelmateriaal en 
het al dan niet toestaan van kattenkwaad of risicovol spel.  De achterliggende vraag is hoe we 
jongens en meisjes in hun ontwikkeling beter tot hun recht kunnen laten komen. En wat daarvoor 
nodig is in opvoeding, onderwijs, maatschappij en ruimtelijke omgeving.

Dé ontmoe t ingsp lek  voor  iedereen me t  har t  voor  he t  spe lende k ind

Wat kleurt het spel van jongens en meisjes en wat betekent dat voor opvoeders en beleidsmakers?

Met medewerking van o.a.:
•Louise Berkhout werkt bij Hogeschool Leiden en is gepromoveerd op het thema Play and 

Psycho-Social Health of Boys and Girls aged four to six aan de Rijksuniversiteit Groningen 
(2012). 

•Dirk Vermeulen werkt bij SPEELRUIMTE als adviseur/onderzoeker speelruimtebeleid en verricht 
in het kader van opdrachten toegepast onderzoek. Gender bij het buitenspelen is daarin een 
belangrijk onderdeel.  

•Wilna van den Heuvel werkt bij de Hogeschool Utrecht bij de opleidingen Spelagogiek en 
Speltherapie, en bij de minor ‘De kracht van spel in Social Work’. 

•Aansluitend AAN DE SLAG met inleiders en aanwezigen rondom een aantal afgeleide thema's 
met als inzet: "... door welke bril kijk je naar spel?"



!
!
!
!
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Bijlage 3  
Conferentie "Onderwijs over de Jodenvervolging in Rotterdam" !
Omdat steeds meer leraren, zeker in klassen met veel islamitische leerlingen, op weerzin stuiten als ze de 
Jodenvervolging bespreken, werd gisteren een conferentie over holocaust-onderwijs in het Stadsarchief 
gehouden. In acht workshops kregen docenten handvatten om les te geven over de massamoord op zes 
miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.  !
Lessen zijn het effectiefst als leerlingen zich in de slachtoffers kunnen verplaatsen, zegt Stefan Kras, die 
geschiedenis geeft op het islamitische Avicenna College. ,,Ik richt me in mijn klassen op de discriminatie 
en deportatie van een Joodse leeftijdsgenoot uit Rotterdam. Dan maak je de geschiedenis voelbaar. Je 
merkt dat de impact groter is als het dichterbij komt." 
Het is een schoolvoorbeeld van de manier waarop Stichting Loods24/Joods Kindermonument gehoor wil 
geven aan een in 2015 aangenomen motie van Leefbaar Rotterdam. Die partij pleitte voor een 
prominentere rol voor de Holocaust in het onderwijs. !
In de lesmethode 'Jij hoort in onze klas' zijn onder meer een bezoek aan een onderduikplek in de 
Breepleinkerk in de Rotterdamse wijk Hillesluis en het nagaan van sporen van weggevoerde Joden in de 
eigen buurt opgenomen. ,,Door in de eigen omgeving op zoek te gaan, wordt de Jodenvervolging voor 
jongeren onderdeel van hun identiteit", zegt Arie de Bruin, die de lesmethoden samenstelde. !
Lef en creativiteit 
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs prees het project. ,,Onderwijs over de Holocaust vergt een 
ingang als deze. En ook lef en creativiteit van docenten zijn nodig. Zij moeten de vraag stellen hoe je 
jongeren met vooroordelen, voor wie antisemitisme geen taboe is, moet bereiken." In de praktijk blijkt 
dat vaak een lastige uitdaging. ,,Wij organiseren elk jaar excursies naar de liberale synagoge in 
Rotterdam om het jodendom en de Jodenvervolging te bespreken. Maar elk jaar weer melden minstens 
acht leerlingen met een moslimachtergrond zich ziek", vertelde godsdientleraar Jelte Alma van het 
multiculturele Vreewijk Lyceum in Rotterdam-Zuid tijdens een workshop 'In gesprek met je klas'. ,,Ik schrik 
daarvan. Ze willen gewoon niet met Joden in gesprek", vervolgde hij. 
Dat antisemitisme bij veel jongeren met een islamitische achtergrond een probleem is, erkende 
burgemeester Ahmed Aboutaleb, zelf moslim. ,,Jodenhaat speelt in moslimkringen, dat wil en kan ik niet 
ontkennen. Maar het is zeker niet alleen een islamitisch probleem. Het bestond al in Europa voordat 
moslims kwamen en is er nooit weggeweest", zo nuanceerde hij.  !
Hoewel Aboutaleb benadrukte dat de gruwelen van de Holocaust hun weerga niet kennen, wijst de 
volkerenmoord volgens hem op de gevaren van polarisatie en discriminatie. ,,Het benadrukt het belang 
van een wij-samenleving, acceptatie van iedereen." !
(UIT: Algemeen Dagblad, 23 maart 2017)



!
!
Vind jij ook dat kinderen met respect moeten worden 
behandeld en als volwaardige mensen moeten kunnen 

meedoen in deze wereld? 

!
Studeer jij dit jaar af en schrijf jij een scriptie of maak jij een 
productie waarin je speciale aandacht geeft aan de rechten 
van het kind en/of kinderparticipatie? 
Meld je scriptie dan (in overleg met je scriptiebegeleider) aan 
voor de Janusz Korczak scriptieprijs 2017! !
De prijs bestaat uit 
-oorkonde met een ingelijste foto van Korczak (met 
vermelding Janusz Korczak scriptieprijs 2017) 
-je wordt uitgenodigd om een artikel te schrijven over jouw 
scriptie dat wij publiceren 
-een bedrag van € 250,-- 
-een inspirerend boek van Janusz Korczak 

Vind jij de 
rechten 
van 
kinderen 
ook zo 
belangrijk?

Janusz Korczak 
scriptieprijs 2017 

Bijlage 4 



!!!
De prijs is bedoeld voor studenten... !
• die een pedagogische opleiding volgen (bijv. mbo, pabo, lerarenopleidingen, sociaal-

pedagogische hulpverlening, pedagogiek, bachelor- of masteropleiding aan hbo of 
universiteit, e.d.); 

• die een scriptie/werkstuk hebben gemaakt waarin het onderwerp is uitgewerkt in de 
geest van Korczak, al is het expliciet uitgaan van zijn ideeën niet noodzakelijk; de scriptie 
heeft een praktisch deel, waarbij daadwerkelijk met kinderen is gewerkt; 

• die gewerkt hebben op een manier die gekenmerkt wordt door respect voor de rechten, 
de eigen belevingswereld en de eigen actieve inbreng van kinderen en jongeren en die 
op een creatieve en vernieuwende manier vorm geeft aan het leven van kinderen. !!!

Aanmelden? !
Overleg met je scriptiebegeleider. 
Stuur de volgende gegevens voor 1 juli 2017 naar info@korczak.nl: je naam, adres, mail, 
telefoonnummer, het opleidingsinstituut, naam van je scriptiebegeleider. (o.v.v. aanmelding 
scriptieprijs). Je krijgt dan nadere informatie. 
Zodra je scriptie klaar is stuur je een digitale of fysieke versie naar de Janusz Korczak 
Stichting. !
Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Voor 1 oktober 2017 hoor je of jouw 
scriptie in aanmerking komt voor de Janusz Korczak Scriptieprijs 2017. !
Vragen? !
Mail naar info@korczak.nl 

Janusz Korczak Stichting Nederland 
Postbus 70048 

1007 KA Amsterdam  
Telefoon +31 (0)20-6447018 

rek.nr. NL86 INGB 0005 3115 50 
email: info@korczak.nl 

website: www.korczak.nl 
KvK Amsterdam 4120251



Bijlage 5  

!!!!!!!!!
Beste Korczak vrienden uit Amsterdam en omstreken !
Graag willen we jullie een idee voorleggen. Velen van jullie namen deel aan Korczak dagen en/of 
conferenties. Het gaf jullie wellicht inspiratie om in je eigen omgeving anders naar  
kinderen te kijken en vooral anders over jouw relatie met kinderen na te denken.  
Tijdens zulke Korczak bijeenkomsten, hoe interessant ze ook van opzet zijn, ontbreekt het helaas vaak 
aan een intensief en inhoudelijk gesprek over ons eigen pedagogisch handelen en de soms 
weerbarstige momenten in de omgang met kinderen. 
Welnu, de Korczak Stichting heeft het initiatief gestart om in verschillende regio's in Nederland 
gespreks- en bezinningsbijeenkomsten te organiseren rond de pedagogische ideeën en het 
gedachtegoed van Janusz Korczak.  
We denken aan drie bijeenkomsten per jaar waarin we met elkaar in gesprek gaan over onze eigen 
ervaringen, vragen en ideeën. Het zijn geen moeilijke studiebijeenkomsten met ingewikkelde 
voorbereidingen, maar ontspannen gesprekken over onszelf en kinderen die we elke dag ontmoeten 
en die ons fascineren.  
 
Heb je zin om zulke 'round table' gesprekken mee te maken, laat het z.s.m. weten via Info@korczak.nl 
of bel Theo Cappon , 06-45 08 79 08  
Als er een groep mensen is die met dit initiatief wil instemmen, gaan we een eerste ontmoeting 
organiseren. Het thema van de eerste avond zal zijn : 
Kinderen zijn niet je bezit.  (UIT: Janusz Korczak, Hoe houd je van een kind) !
Deze Korczakavonden zullen plaats vinden in het sfeervolle gebouw van Fysio Educatief , tevens 
Children’s International Press Centre. Groenburgwal 59 in Amsterdam.  
De gastvrouw is Elise Sijthoff, directeur Fysio Educatief  (zie http://www.fysioeducatief.nl) 
De eerste bijeenkomst wordt gehouden op maandag 8 mei van 17.30 tot 20.00 uur. Voor    € 7.50  
krijg je een eenvoudige doch zeer smakelijke maaltijd. Het wordt dus een ‘maaltijdgesprek’ (Table 
Talks; Tichreden). De volgende data zijn 23 oktober en 20 november.  
We horen graag van jullie. !
Hartelijke Groet   
Theo Cappon en Elise Sijthoff 

Janusz Korczak Stichting Nederland 
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1007 KA Amsterdam  
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Bijlage 6 Bestelformulier 

Naam   : 

adres   : 

postcode + plaats : 

email   : 

Graag wil ik de volgende producten bestellen. Na overmaking van het totaalbedrag op giro (IBAN) 
NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v. Janusz Korczak Stichting te Amsterdam, ontvang ik de bestelde 
producten z.s.m. 

Op de website  (www.korczak.nl ) onder webwinkel/literatuur vind je ook nog de titels van 
eerdere jaarboeken en andere uitgaven. Op verzoek kunnen wij die leveren. Zoek je iets als 
cadeautje voor het personeel van de school of een andere organisatie die zich met onderwijs of 
opvoeding bezig houdt of gewoon voor een familielid, een vriend of vriendin? De gedichtenboekjes 
van de Korczakstichting lenen zich hier uitstekend voor!  Bij bestellingen van meerdere exemplaren 
zijn kortingen te verkrijgen! Informeer dan eerst via info@korczak.nl. Opsturen naar Janusz Korczak 
Stichting, Postbus 70048, 1007 KA Amsterdam  of mail naar info@korczak.nl

product prijs aantal bedrag

Korczakpostzegels A Logo Korczakstichting € 10,--

Korczakpostzegels B Standbeeld Korczak € 10,--

Jaarboek 2015: Het recht van het kind op leven en dood € 15,--

Jaarboek 2014: Daar heb je recht op € 12,50

Jaarboek 2013: Het recht van het kind te zijn zoals het is € 15,--

Jaarboek 2012: Het verlangen naar een betere wereld € 12,50

J. Korczak, Hoe houd je van een kind  (vert. R. Görtzen) € 24,50

J. Korczak, Republiek der kinderen (vert. R. Görtzen) € 24,95

J. Korczak, Het recht van het kind op respect (vert. R. 
Görtzen)

€ 17,50

Brochure: Korczak en de Kinderopvang € 2,50

Brochure: Korczak, inspirator voor het Primair Onderwijs € 2,50

A. de Bruin, Je moet toch wat als je klein bent (gedichten 
n.a.v. uitspraken van Korczak)

€ 9,95

A. de Bruin, Je bent er geweest € 10,--

J. Korczak / K. Eykman, Kajtus tovenaar (kinderboek) € 14,95

porto- en administratiekosten (als U voor meer dan € 
24,-- bestelt, worden geen extra kosten berekend) 

€ 2,50

TOTAAL  (zelf invullen.... en overmaken naar giro (IBAN) 
NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v. Janusz Korczak Stichting 
te Amsterdam o.v.v. bestelling


