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"Het leven maakt van dromen werkelijkheid; uit honderd dromen van de jonge
mens ontstaat één standbeeld van de werkelijkheid"
(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/.
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Korczak-conferentie: 4 november 2017 in het Kinderrechtenhuis te Leiden
Op zaterdag 4 november zal er een speciale Korczakconferentie worden gehouden in het
Kinderrechtenhuis te Leiden. Het thema is "Kinderen hebben iets te zeggen". Dit is tevens de titel
van ons nieuwe jaarboek dat op die dag zal worden gepresenteerd.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor deze dag. Graag geven we die dag ook ruimte voor
presentaties uit onze achterban. Mocht u of uw organisatie zich willen presenteren of een workshop
willen verzorgen rond het thema, dan kunt u zich aanmelden via ariecdebruin@kpnmail.nl of via
info@korczak.nl. In overleg zullen we bespreken wat haalbaar is.

!
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Nash Dom kamp in 2017
Wil jij kinderen de week van hun leven geven?

!

Van 11 t/m 19 augustus 2017 organiseren we het negende Nederlandse Nash
Dom kamp, dit keer in Lindenhorst, Schiphorsterweg 15, 7966 AB De Schiphors.
Nash Dom betekent ‘ons huis’ en is vernoemd naar één van de weeshuizen waar
Korczak ook een tijdlang directeur van geweest is. 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.
De begeleiding is compleet en er
wordt druk gewerkt aan alle
voorbereidingen. Kijk verder op
www.nashdom.nl voor aanmeldingen.
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begeleidingsgroep van Nash Dom
2017
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Korczak-scriptie prijs 2017: Aanmelding nog steeds welkom!
Nu de meeste examens en afrondingen net achter de rug zijn (of nog in volle gang), aandacht voor
een speciale Korczak-scriptie prijs die we dit jaar willen 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 2
Aanmelding kan tot uiterlijk 1 september a.s.
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Regionale Korczak-avond regio Dordrecht/Rijnmond
Inmiddels zijn er met veel succes twee regionale Korczakavonden gehouden in deze regio. De
eerstvolgende bijeenkomst is gepland op maandag 23 oktober a.s. in basisschool Jenaplan
Vlaardingen, Van Hogendorplaan 1023, 3135 BK Vlaardingen. Aanvang 19.30 uur.
Ben je ook geïnteresseerd? Meld je dan aan bij ariecdebruin@kpnmail.nl of via info@korczak.nl
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Regionale Korczak-avond regio Amsterdam
Ook in de regio Amsterdam is een eerste bijeenkomst gehouden. De volgende avond zal gehouden
worden in gebouw van Fysio Educatief , tevens Children’s International Press Centre. Groenburgwal
59 in Amsterdam. De gastvrouw is Elise Sijthoff, directeur Fysio Educatief.

De eerstvolgende avond is gepland op vrijdag 8 sept. a.s.
Aanmelding kan via info@korczak.nl of m.cappon@tiscali.nl
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Korczakdag Zuid-Limburg 2017 bij Moerveld
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.
Het gedachtegoed van Korczak speelt hierbij een grote rol. Dit vindt plaats bij Stichting Moerveld,
een Praktisch Educatief Buitencentrum, in de gemeente Meerssen.
U bent van harte welkom. Aanmelden kan via: n.notten@home.nl
Werkgroep Korczak Regionale Activiteiten Zuid Limburg: Frans van Kruining, Hans Notten, Math Partouns, Madelein Scheeren,
Aafke Vermeijden en Hans Webeling
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Ondersteuning Korczakprojecten in Sao Paulo
Theo Cappon, Helma Brouwers en Eva van den Heuvel hebben in mei medewerking verleend 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 kinderen en tieners uit de grote favela
Grajau voeding, spel en basale scholing te bieden.
Het project wordt ondersteund door een prachtige bijdrage/donatie van het Aelbrechtsfonds uit
Rotterdam. Naast ondersteuning van de training wordt de donatie ook ingezet voor de ontwikkeling
van het onderwijs en opvang voor kinderen uit de favela Grajau. Wij zijn het bestuur van het
Aelbrechtsfonds hiervoor zeer erkentelijk.
Zie: http://www.aelbrechtsfonds.nl

Workshop voor vrijwilligers in Sao Paulo.
In het volgende bulletin volgt een uitgebreid verslag van de training in Sao Paulo.
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Afscheid prof. dr. Micha de Winter

!

Op woensdag 31 mei jl. nam prof. dr. Micha de Winter afscheid als Faculteitshoogleraar
“Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken” van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de
Universiteit Utrecht. Ter gelegenheid daarvan hield hij een indrukwekkende afscheidsrede onder de
titel Pedagogiek Over Hoop (Het onmiskenbare belang van optimisme in opvoeding en onderwijs).
Micha de Winter, die lid is van ons Comité van Aanbeveling, haalde Janusz Korczak regelmatig aan
tijdens zijn toespraak. Hij zei o.m.: Ik kan het niet over participatie in relatie tot hoop hebben, zónder te refereren aan het
werk van Janusz Korczak, de Pools-Joodse pedagoog en kinderarts die van 1912 tot 1942 directeur was van het joodse weeshuis in
Warschau. Korczak was de godfather van de kinderparticipatie, het idee dat je kinderen een heel belangrijke rol moest toekennen in
het besturen en ordenen van hun eigen leefomgeving. De kinderen die in het weeshuis terecht kwamen hadden vaak al een
enorme geschiedenis van verwaarlozing en geweld achter zich, en konden uitermate egocentrisch en agressief zijn. Maar
gaandeweg ontdekte Korczak dat botte machtsuitoefening weinig effect had, en dat je kinderen beter op hun sociale potenties kon
aanspreken. Kinderen die nooit een stem hadden gehad kon je beter een stem geven. Dat idee kreeg onder andere gestalte via een
kinderparlement en een kinderrechtbank. Kinderen werden zo actieve participanten in hun eigen gemeenschap, en dat gaf hen
hoop.
De volledige afscheidsrede van Micha de Winter is te vinden op: https://www.ris.uu.nl/ws/files/
33028988/Afscheidscollege_mei_2017_webversie_definitief_30_5_2017.pdf
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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. Arie
de Bruin verzorgt deze bijdragen. De eerste vier nummers van 2017 zijn inmiddels verschenen. Zorg
Primair is gratis beschikbaar voor leden van CNV Onderwijs en wordt meegezonden met het
Schooljournaal. Ook niet-leden kunnen een abonnement nemen. Voor een proefexemplaar: http://
www.recent.nl/vakbladen/zorg/zorgprimair.asp
Het artikel uit het laatst verschenen nummer is opgenomen als bijlage van dit bulletin. (bijlage 3)
Onderwijsavonden Stichting NIVOZ
Evenals in de afgelopen jaren organiseert de stichting NIVOZ ook in het komende cursusjaar een
inspirerende reeks van zeven onderwijsavonden in theater Mailand te Driebergen. Dit jaar staan ze in
het teken van het begrip volwassenheid en volwassenwording, een mogelijke ingang om jouw
pedagogische opdracht handen en voeten te geven en verder in praktijksituaties te concretiseren.
Het programma is te vinden op www.nivoz.nl
(http://nivoz.nl/lezingen/onderwijsavonden-2017-2018-volwassenheid-mogelijke-ingang-opdracht/)
Een programmaboekje met het overzicht van de vele inspirerende activiteiten van het NIVOZ kun je
aanvragen via info@nivoz.nl
Korczak Association USA
Ook onze zusterorganisatie in de USA heeft een Nieuwsbrief. In het nummer van spring/summer
2017 is een prachtig verslag opgenomen over onze Internationale Conferentie die we in oktober jl. in
Lage Vuursche hebben gehouden.
In bijlage 4 vindt U dit verslag.
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Kinderraden: bij Jinek
Op dinsdag 27 juni was Prinses Laurentien te gast bij Jinek en sprak vol vuur over de Kinderraden
zoals die door Missing Chapter worden georganiseerd. Prinses Laurentien is sterk voorstander van
het gedachtegoed van Korczak en tevens lid van ons Comité van Aanbeveling.

Bekijk het fragment via:

https://www.npo.nl/jinek/01-02-2017/KN_1687320/POMS_KN_7233825

!
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Boekentips

!

Titel: Mogen zijn wie je bent, dat is geluk!
Auteur: Ingrid Verkuil
Een sterk autobiografisch gekleurd boek van een heel betrokken moeder die op
zoek is naar 'passend onderwijs' voor haar zoon. Behalve ervaringsdeskundige als
moeder is zij ook deskundige als orthopedagoog en leerkracht. Een aanrader voor
leerkrachten, maar zeker ook voor ouders die voortdurend tegen de grenzen van
systemen oplopen, terwijl "het kind het recht heeft om te zijn wie hij is" , zoals
Korczak zei.
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Titel: Irena's kinderen
auteur: Tilar Mazzeo
Als verpleegkundige wordt de Poolse Irena Sendler in 1942 toegelaten tot het
getto van Warschau. Al snel smokkelt ze weeskinderen uit de afgesloten wijk en ze
vraagt familie en vrienden om ze te verbergen. Met de hulp van een verzetsstrijder
en een geheim netwerk van vrouwen en moeders weet Irena Sendler uiteindelijk
meer dan tweeduizend kinderen uit het getto te bevrijden. De kinderen worden
verstopt in grafkisten en via geheime routes door het riool weet Irena met gevaar
voor eigen leven de nazi’s te omzeilen. Janusz Korczak was een vriend en
medestrijder van haar. Ook haar contacten met hem komen in dit boek aan bod.
Zij was een regelmatige bezoekster van het weeshuis. Een prachtig boek voor ieder die
geïnteresseerd is in de geschiedenis van het weeshuis in het getto.

!
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Agenda
- 6 sept. Onderwijsavond met Désanne van Brederode: NIVOZ Driebergen
- 8 sept. Regionale Korczakkring Amsterdam
- 13 sept t/m 16 sept, Internationale Korczak Conferentie (IKA) te Warschau
- 27 sept. Korczakdag Zuid-Limburg (Meerssen)
- 5 okt. Onderwijsavond met Iliass El Hadioui: NIVOZ Driebergen
- 23 okt. Regionale Korczakkring, Jenaplan Vlaardingen
- 4 nov: Korczak Conferentie Nederland in Kinderrechtenhuis Leiden
- 15 nov.: Onderwijsavond met Hans Boutellier: NIVOZ Driebergen
- 17 nov. Regionale Korczakkring Amsterdam

!
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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
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Wat wil jij later worden?
!
!

"Kinderen zijn toekomstige mensen, zegt men. Zij zijn pas in wording, ze
bestaan eigenlijk nog niet helemaal, ze horen er voorlopig nog niet bij...
Wat bedoelt men daar toch mee? Wij kinderen: leven wij dan niet, voelen wij dan niet, lijden
wij dan niet, net als volwassenen? En de kinderjaren: zijn die dan geen deel van het echte
leven, gewoon van iedereen? Waarom willen ze ons laten wachten, en waarop?"
(UIT: J. Korczak, Als ik weer klein ben)

!

!

"Het leven maakt van dromen werkelijkheid; uit honderd dromen van de jonge mens ontstaat
één standbeeld van de werkelijkheid"
(UIT: J. Korczak, Hoe houd je van een kind?)

De toekomst, wat weten wij er eigenlijk van? Hoe zal die er uit zien, wat heb je dan nodig?
Wie zegt, dat wij dan nog leven en deel zullen uitmaken van die toekomst?
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 worden. We doen weliswaar verwoede pogingen om het huidige
bestaan van een kind zo aangenaam mogelijk te maken: we creëren een kindvriendelijke
omgeving, een rijke leeromgeving, 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.

!

De zin van het leven zit niet in een duistere toekomst, maar vooral in het hier en nu. In de
opvoeding offeren we soms het geluk en 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 je dit later inderdaad nodig zult
hebben.
Moeten kinderen dan niet ontwikkeld worden zodat zij later zelfstandig kunnen deelnemen
aan de samenleving? Nee, 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 Een kind in groep 3 leert geen lezen omdat het later zo
noodzakelijk is voor zijn carrière, het leert lezen omdat het nu zelf in een boek kan duiken,
zelf een verhaal kan lezen... en een heel klein briefje aan oma kan schrijven, omdat het kan
dromen. En dat dit ook voor later handig is, is mooi meegenomen, maar dit is niet het doel!

!

Terwijl kinderen in het hier en nu floreren, zullen zij dromen over de toekomst, waarin ze nóg
serieuzer genomen worden. Later als ik brandweerman ben, juffrouw, directeur, piloot,
dokter, automonteur, voetballer. Hoe realistisch zijn die dromen?

Als je in een z.g. achterstandswijk op school zit moet je het toch niet al te hoog in je bol
hebben. En als je dan ook nog met een enorme taalachterstand instroomt, zorgen de
toetsresultaten wel dat je met beide benen op de grond komt. Maar… stel dat je als
Marokkaans jongetje van tien droomt dat je later burgemeester wil worden van een grote
stad?
Dat kan!!! Dat kan écht!!!
Gelukkig hebben al die Marokkaanse, Turkse, Ghanese, Kaapverdiaanse, Roemeense en
Antilliaanse kinderen die in Rotterdam op school zitten het levende bewijs bij de hand!
Ik hoop dat Ahmed Aboutaleb vaak op de z.g. achterstandsscholen te vinden zal zijn om
aan al die kinderen te laten zien dat denken in achterstanden onzin is en dat het leven van
jouw dromen ook jouw werkelijkheid kan maken!

!

Arie de Bruin

!

Burgemeester Aboutaleb met kinderen van de Waalse School in Rotterdam, bij de opening van een
tentoonstelling die door de kinderen is gemaakt.

Bijlage 2

Janusz Korczak
scriptieprijs 2017
Vind jij ook dat kinderen met respect moeten worden
behandeld en als volwaardige mensen moeten kunnen
meedoen in deze wereld?

Vind jij de
rechten
van
kinderen
ook zo
belangrijk?

!

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

!
!
!
De prijs is bedoeld voor studenten...
!

• die een pedagogische opleiding volgen (bijv. mbo, pabo, lerarenopleidingen, sociaalpedagogische 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/jongeren en die op
een creatieve en vernieuwende manier vorm geven 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. Dit kan tot 1 september 2017.

!

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Voor 15 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 3

Bijlage 4
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NEWSLETTER Spring/Summer 2017!
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In the Atmosphere of Respect and Trust:

How I Participated at the Dutch Korczak Conference
By Prof. Tatyana Tsyrlina-Spady
Occasionally, life presents us with incredibly pleasant surprises, the impact of which stays
with us forever. It’s especially true and important when surprises and gifts are not of the
material nature, but rather emotionally positive and intellectually challenging and
enlightening. Such a gift I received while participating at the International Janusz Korczak
conference, How to Trust a Child, held in the Netherlands, October 12-16, 2016.
By that time my connection with Korczak’s ideas and activities had been long and inspiring,
so I expected the conference to be somewhat informative in terms of its presentations, and
wonderful because of the chance to reunite with old friends, some of whom I have not seen
for years, and to meet new ones. But in reality, the conference went way beyond my most
positive expectations, as I never dreamed of becoming part of such a festival of love,
respect, and positive emotions.
In this brief review, I would like to offer a few very personal remarks along with some general
information. Let me start with praises and compliments to the team who organized and made
this conference possible. Among them are some old and dear friends – Theo Cappon and
Helma Brouwers, President of the Dutch Korczak Association Arie de Bruin, young team
leaders Alsu Nikonorova and Alina Talmanova, and many others. Their amazing teamwork,
commitment, and perseverance made this incredible event so successful.
The conference demonstrated a perfect combination of formal presentations that were at the
same time important and informative, together with a number of creative hands-on projects
that allowed all the
participants not only
to learn new ideas
but also to receive
some experience in
actually doing them.
Among the highlights
were the talks by the
Polish ambassador
in the Netherlands,
Dr. Jan Borkowski,
President of the

Dutch Korczak Association, Arie de Bruin, with the introduction and explanations of the
conference theme, and Professor de Winter who gave a lecture, Learning to Trust One
Another in a Polarizing World. All three were quite impressive and set the right tone for the
conference.
But there was one speech, not only informative, but also extremely emotional and impactful,
which I would call truly outstanding in terms of its contents and manner of the presen-tation.
It came from a former Member of the Dutch Parliament, and a schoolteacher, Dr. Tanja
Jadnanansing, who was describing the structure and design of her new program called LEF
(Listening, Empathy, Feedback), which she has successfully used in practice for quite some
time. Not only the program itself, but also the level of sincerity and passion made this talk
unforgettable.
Along with the key presentations for the whole conference, attended by 135 people from 15
countries (Australia, Belgium, Brazil, Canada, France, Poland, Russia, USA, etc.), there were
also workshops, illuminating and educational. We received a lot of new information, and
managed to develop some new practical skills in line with Korczak’s idea: “You will go on
blundering, for only he who does nothing avoids errors.”
Some truly unique features set this conference apart and made it exceptional. First and most,
its atmosphere of true sincerity, openness, and care. It’s so rare that the participants would
not only talk about some important moral values, like trust and respect, but also reveal and
experience them in everything that was happening during the conference.
How was it possible? I guess it’s a combination of several factors: the personalities of the
organizers who don’t just know Korczak’s ideas, but also live and manifest them in
everything they do. For example, Alsu Nikonorova, a director of the Dutch camp
Nash Dom, was sitting in the lobby, offering tea with lemon and ginger to everybody who
needed it; a few other team members were cooking for the whole conference, and I’m still
craving those delicious meals; the music and singing by Arie de Bruin were extremely
uplifting, and he seemed to be tireless playing his guitar, presenting, singing, and
accompanying other singers. Still other members worked as taxi drivers, virtually day and
night, giving a ride to everybody who needed it.
It feels that the Dutch Korczak Association is blessed with artistic talents, high intellect, and
huge open hearts that embrace everybody. And again, Korczak comes to my mind: “I exist
not to be loved and admired, but to love and act. It is not the duty of those around me to love
me. Rather, it is my duty to be concerned about the world, about people.”
Another factor that made
this conference successful
was the participants that
represented a mixture of
ages (from very senior,
middle-aged, to very
young), a combination of
h i g h a c a d e mi c p ro fe ssionalism (full professors
and famous researchers
together with young
academics, teachers, social
workers, and college
students), and a rich variety
of talents that graciously
complemented each other.
The whole conference was
breathless listening to the

Russian Professor Irina Demakova’s singing, was enthusiastically supporting and applauding
beautiful ethnic dancing of the students from Tatarstan and Brazilian Korczak Association’s
President Tania Novinsky- Haberkorn, etc.
I could go on and on, and on. As it usually happens with really exceptional events, even after
seven months it feels like it was yesterday... So in conclusion I would wish us, in the Korczak
Association of the USA, that our conference on August 22-25, 2018, be at least half as
successful as the Dutch one. My heartfelt thanks to Korczak, to the Dutch Korczak
Association, and to the entire International Korczak community, which I feel honored and
humbled to be part of.

!

Bijlage 5 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.
product

prijs

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)
A. de Bruin, Je bent er geweest

€ 9,95

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

aantal

bedrag

€ 10,--

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
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

