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“Iedereen vergeet hoe hij was toen hij nog kind was en denkt dat hij nu pas het
verstandigst is”
(UIT: Janusz Korczak, Als ik weer klein ben, 1925)
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Dit Korczak Bulletin is ook te vinden op www.korczak.nl. Tevens kunt u eerder verschenen DIGI
Korczak Bulletins downloaden: http://korczak.nl/stichting/category/bulletins/.
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Internationale Korczakconferentie in oktober 2016
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Trust
the foundation of emotional safety

To trust and be trusted by the people who help you grow
up is essential in everyone’s life. It is the foundation on
which we develop and build a sense of security, in a world
which is fundamentally insecure, unsafe and unpredictable.

International
Korczak
Conference
2016
October 12 - 16
Lage Vuursche
(NL)

Program: The conference consists of (interactive) lectures and
workshops around the main theme and five secondary themes. The
workshops are practice based and will be led by expert practitioners.
Round table discussions, forum discussions, open stages and other
possibilities will be organized to facilitate the exchange of thoughts and
viewpoints.
On Thursday the main theme will be introduced in two separate lectures
and in two rounds of workshops. On this day we welcome day
participants, who will join us on Thursday only.
On Friday and Saturday the secondary themes will be explored further
in lectures and workshops. The Friday also offers an opportunity to take
part in an excursion in the afternoon.
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Participants: Anyone who works with children and/or adolescents and
who is inspired, or would like to be, inspired by the ideas of Janusz
Korczak.
The speakers: Prof. dr. Micha de Winter (NL), Rabbi Awraham
Soetendorp (NL), Prof. dr. Geert Jan Stams (NL), Chairman Arie de Bruin
(NL), Politician Tanja Jadnanansing (NL), Prof. Roza Valeeva (RU), Dr.
Bogdan Bashtovy (Ukr) and others.

"Vertrouwen, als basis voor emotionele veiligheid" is de titel van de
Internationale Korczak Conferentie die van 12 t/m 16 oktober wordt
gehouden in Lage Vuursche.
Tot de inleiders behoren o.m. prof. Micha de Winter, Rabbijn Awraham
Soetendorp, prof. Geert Jan Stams, Arie de Bruin, prof. Rozaa Valeeva
en diverse andere sprekers uit binnen- en buitenland. Er zijn workshops
en excursies, uitwisseling met studenten en professionals uit diverse
landen.
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Op donderdag 13 oktober wordt het thema vanuit diverse hoeken
belicht, waarna men kan kiezen in welke deelonderwerpen men zich
verder wil verdiepen.

Voor de prijs hoef je het niet te laten: € 325,-- of € 275,-- voor lid/donateurs van de Janusz Korczak
Stichting (all-in = vier overnachtingen, alle maaltijden, conferentie-map); speciale prijs voor studenten
€ 125,--. Het is ook mogelijk om uitsluitend deel te nemen aan de startdag op 13 oktober; de
prijs is dan € 75,-- (€ 50,-- voor lid/donateurs) of € 35,-- voor studenten.
Uitgebreide informatie te vinden op http://korczak.nl/stichting/korczak-conferentie/
Reserveer de data alvast in je agenda en geef je op via conferentie@korczak.nl
(Zie ook bijlagen bij de mail).

!
!

Beleidsplan 2016 - 2020
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Het bestuur van de Korczak Stichting heeft een nieuw beleidsplan
vastgesteld waarin beschreven is in welke richting wij ons in de komende
periode verder willen ontwikkelen.

Beleidsplan
Janusz
Korczak
stichting
2016 - 2020
!
!
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“De opvoeder heeft niet de plicht de verantwoording voor een verre toekomst op zich te
nemen, maar hij is wel volledig verantwoordelijk voor de huidige dag” (J. Korczak)
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Janusz Korczak Stichting Nederland
Postbus 70048
1007 KA Amsterdam
Telefoon +31 (0)20-6447018
giro NL86 INGB 0005 3115 50
email: info@korczak.nl
Homepage: www.korczak.nl
KvK Amsterdam 41202513

U kunt het beleidsplan inzien en downloaden via http://korczak.nl/stichting/category/
januszkorczakstichting/beleidsplan/
Mocht u zelf nog vragen en nieuwe ideeën hebben voor onze stichting, dan horen wij dit graag via
info@korczak.nl
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De Missing Chapter Foundation
Wij hebben op uitnodiging van de Missing Chapter Foundation een gesprek gehad met prinses
Laurentien van Oranje. Zij is oprichtster en directeur van deze bijzondere organisatie die zich inzet
voor de participatie van kinderen. De denkkracht van kinderen en hun rol als change agent is nu een
ontbrekend hoofdstuk in maatschappelijke besluitvorming. De Missing Chapter Foundation (MCF),
opgericht in 2010, neemt de stem van kinderen serieus.
Zij brengen dialoog tot stand tussen besluitvormers en
kinderen over actuele dilemma's en vraagstukken. De
doelstellingen van de Korczak Stichting en deze
organisatie liggen prachtig in elkaars verlengde. Wij
hebben afgesproken contact te onderhouden en een
inleiding over de pedagogiek van Janusz Korczak te
verzorgen voor de medewerkers van Missing Chapter
Foundation.
Nadere informatie over de Missing Chapter Foundation op: http://www.missingchapter.org
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Adila, waar ben je?
'Adila, waar ben je?' is een boek van kunstenaars Marjolein Witte en
Maaike Kramer (KEES) en ontstaan in samenwerking met kinderen van
asielzoekerscentrum (azc) Zeist. Het verhaal en de tekeningen van de
kinderen hebben een prominente plaats gekregen in het boek, dat voor
kinderen van vier tot tien jaar is bedoeld. Adila moet plotseling vluchten
uit haar land. Haar vader is kwijt, samen met haar moeder, broer en zus
vlucht Adila naar Nederland. Daar gaat ze wonen in een asielzoekerscentrum en droomt ze van een huis. Een veilige plek voor haar en
haar familie.
Een prachtig boek! Zie verder bijlage 3

!
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Nash Dom 2016
De voorbereidingen voor het Nash Dom kamp 2016 zijn weer in volle gang. De
data zijn bekend: 6 t/m 13 augustus 2016. Er is nog plaats!
Voor aanmelding zie http://www.nashdom.nl/inschrijven/
We zoeken nog mensen die als begeleider mee willen werken aan het kamp,
met name zijn we dringend op zoek naar enkele mannen. Geef je op of vraag
om informatie via http://www.nashdom.nl/contact/.
Wil je meer weten? Kijk ook op http://www.nashdom.nl

!
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Vaga Lume: Nash Dom kamp in Brazilië
Ook in Brazilië worden Nash Dom kampen voor jongeren gehouden waarin de ideeën van Korczak
richtinggevend zijn. Zie voor een mooi verslag van het "Vaga Lume"-project bijlage 5.
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Korczak Mulock Houwer bibliotheek
Bent u geïnteresseerd, of kent u mensen die geïnteresseerd zijn, in boeken en tijdschriften over de
geschiedenis van de jeugdzorg, kinderbescherming of pedagogiek?
In het Utopa Weeshuis - Kinderrechtenhuis aan de Hooglandsekerkgracht 17 in Leiden bevindt zich
de Mulock Houwer Bibliotheek. Deze bibliotheek is ontstaan uit de verzameling van D.Q.R. Mulock
Houwer (1903-1985), een pionier op het gebied van de kinderbescherming. Belangstellenden kunnen
gratis gebruik maken van de bibliotheek. U bent van harte welkom; van te voren even melden via
info@weeshuisleiden.nl. Voor meer informatie:
http://www.utopa-weeshuis.nl/nl/Wat-te-doen-in-het-weeshuis//Mulock-Houwer-bibliotheek.
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Speelforum in Universiteit voor Humanistiek
Het Speelforum is de ontmoetingsplek voor iedereen met hart voor het spelende kind. Een initiatief
van Platform Ruimte voor de Jeugd, de Nederlandse afdeling van de International Play Association.
Op 23 juni is op de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht het eerste Speelforum met als onderwerp
Risico en resilience in het spel van kinderen. Met twee interessante bijdragen van sprekers, een
toelichting op het doel van het Speelforum en een stevig debat met deskundigen en deelnemers in
de zaal. Bedoeld voor opvoeders, professionals, studenten, onderzoekers, ouders en beleidsmakers.
Zie bijlage 4 voor het programma, de link hierin verwijst naar verdere informatie en de
aanmeldingsprocedure.
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Regionale activiteiten
Wij zoeken mensen die ons willen helpen om in hun stad of regio een "Korczak-activiteit" te
organiseren. Te denken valt aan: ouderavond op scholen of kinderopvang, lezing over Korczak voor
mensen uit onderwijs en opvoeding, conferentie, filmavond enz.
Wil je helpen of wil je misschien een regionale Korczakgroep opzetten? Neem contact met ons op
info@korczak.nl. We zullen je op allerlei manieren ondersteunen om samen iets van de grond te
krijgen!

!
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Korczak Vlaanderen
In diverse landen in Europa en de rest van de wereld zijn Korczak Stichtingen of Verenigingen. Kijk
ook eens op de website van onze collega's in België: http://www.korczakvlaanderen.com
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Korte berichten
- Tijdens de Regionale Dagen voor het Jonge Kind verzorgden Helma Brouwers en Arie de Bruin in
totaal negen workshops over de bijzondere betekenis van het gedachtegoed van Korczak voor het
werken met jonge kinderen.
- Inleidingen en lezingen werden verzorgd voor stichting Kopwerk te Den Helder, tijdens de
studiedag van stichting Fluenta te Nieuwegein, tijdens de werkveldconferentie van de Hanze
Hogeschool in Groningen.
- Verhalenfestival “Kind tussen twee werelden” op 10 september 2016 in De Glind. Ook de
Korczakstichting zal zijn medewerking hieraan verlenen. Het festival wordt georganiseerd door o.a
Ouders van Waarde en Jacob van Katwijk Fundatie. Ook is er weer een boekenmarkt op het
Glindsterplein en zijn er diverse kinderactiviteiten tussen 10.00 en 15.00 uur.
- Van 12 t/m 16 oktober 2016: Internationale Korczak Conferentie in Lage Vuursche: zie elders in dit
bulletin.
- Een aantal studenten van de pabo van de Marnix Academie zal ook deelnemen aan de
Internationale Conferentie in oktober.
- Op 17 november a.s. zal in de pabo van Inholland Rotterdam een Korczaklezing worden gehouden.
Deze lezing vindt tevens plaats in het kader van Rotterdam Onderwijsstad 2016-2017.
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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.2016 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin
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Bijlage 1

De opvoeder heeft niet de plicht de verantwoording voor een
verre toekomst op zich te nemen, maar hij is wel volledig
verantwoordelijk voor de huidige dag.
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Janusz Korczak, 1878 - 1942.
Uit: Janusz Korczak, Het recht van het kind op respect, red. René Görtzen (2007). Uitgeverij SWP, Amsterdam
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Onderwijs en opvoeding staan veelal in het teken van de toekomst, je leert voor later als je
groot bent. Volwassenen hebben de illusie te weten wat er later nodig is en hoe die
toekomst er uit zal zien. Ze eisen dat kinderen hen daarin volgen: “doe het nou maar, later
zul je me dankbaar zijn”.

!

De fase van het kind-zijn wordt gezien als voorbereiding op het echte mens-zijn, later als je
groot bent. Het huidige bestaan van een kind kun je eigenlijk niet serieus nemen, het is
slechts kinderspel.
Kinderen moeten dingen leren die soms geen enkele betekenis hebben in hun bestaan, niet
functioneel zijn in het hier en nu. Het is volgens volwassenen belangrijk voor je diploma,
voor je rapport, voor je toekomst. Bovendien menen die dat ze daarom ook het recht
hebben kinderen te dwingen, soms zelfs te manipuleren, te straffen en voor hen te
beslissen. Weliswaar heel kind-vriendelijk, maar mensenrechten gelden blijkbaar nog niet
voor kinderen.

!

Deze optiek deugt niet. De prioriteit ligt niet in een ongewisse toekomst, maar in het
heden. Als kinderen vandaag gerespecteerd worden als volwaardige mensen en tot hun
recht kunnen komen, zullen zij vele vruchten dragen in de toekomst.

!
Arie de Bruin
!
!
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Deze tekst is opgenomen in de Scheurkalender Bildung 2016.
Ook in de editie voor 2017 zal een pagina over Korczak opgenomen worden.
Zie: https://www.isvw.nl/winkel/bildung-scheurkalender-2016/

Bijlage 2: Een bijdrage van Jan v.d. Born

Wie is de baas?
Wie is de baas, wie bepalen uiteindelijk hoe en in welke richting onze kinderen zich
ontwikkelen?
Volgens de laatste berichten moeten onze kinderen klaargestoomd worden voor de
arbeidsmarkt. Vanaf de eerste groep van de basisschool moeten ze Engels leren en vooral
digitale vaardigheden. Dat kinderen vaardig worden in het gebruiken en hanteren van de
sociale media met bijbehorende apparatuur lijkt mij vanzelfsprekend. Maar dat gaat meestal
spelenderwijs. Nee, ze moeten ook leren programmeren en aan het bord hangt wat een
algoritme is. Namelijk een set instructies, die je uit moet voeren om een bepaald resultaat
te bereiken. Dat is computertaal en dat stimuleert het logisch denken. Ik herinner mij de
filosoof, die een prima idee “o m kinderen met elkaar in een dialogisch gesprek meningen
en ideeën te laten uitwisselen” verving door het leren argumenteren. Ook dat is volgens
vaste regels een gesprek voeren. Het is niet het in een kringgesprek uitwisselen van
verhalen en persoonlijke ervaringen. Waar is de magie, de verbeeldingskracht, die het kind
nodig heeft om binnen een complexe samenleving staande te blijven en een eigen weg te
volgen, gebleven? De maatschappij vraagt blijkbaar om kinderen, die volgens door haar
bepaalde algoritmen de prestaties leveren waar die maatschappij behoefte aanheeft. Niet
alleen de kinderen, maar ook de ouders moeten voldoen aan de eisen, die een op
prestaties gerichte maatschappij van hen vraagt. Er zijn echter geen instructies of logische
argumenten voor een bevredigend leven. Het is risico’s nemen en vallen en opstaan.
De ouders gaan gemakkelijk in dat eisende en prestatiegerichte stramien mee. Natuurlijk,
zou ik haast zeggen, eisen zij dus ook prestaties van hun kind, moeten kinderen voldoen aan
hun verwachtingen. Het kind mag niet uit de boot vallen want dan heeft dat kind een
probleem en wordt het gediagnosticeerd.
Ik citeer Jeffrey Wijnberg, die in zijn column in de Telegraaf van maandag vijf oktober het
volgende schrijft: "Kinderen van nu zouden zo verwend zijn dat zij bij een onvoldoende op
school al psychologische behandeling behoeven. Wie dit beweert, heeft het zelf niet op een
rijtje. Want het zijn de ouders van nu die verwend zijn; zo verwend dat zij bij elke tegenslag
van hun kind volledig op tilt slaan”.
En dan volgt een korczakiaanse uitspraak:”Kinderen zijn van nature namelijk veerkrachtig; na
een val en een flinke huilpartij pakken ze de draad van het leven weer gemakkelijk op”. Ten
slotte eindigt hij met “Een verrot, verwend kind bestaat niet; alleen bij de gratie van een
ouder die zelf het rechte spoor bijster is. ”
Korczak zegt: een kind heeft het recht te zijn zoals het is. Het kind heeft recht op respect,
om zich te ontwikkelen, om te leven en verdriet te hebben, om risico’s te nemen en fouten
te maken. Laten we dus het bedrieglijke verlangen naar perfecte kinderen afzweren.
Maar wat doen wij, in een samenleving, die de economie en het consumentisme centraal
stelt? Waar alles moet wijken in het belang van de groei. Waar kansen benut moeten

worden om te groeien, om wereldwijd bij de besten te behoren, om steeds meer te
produceren? In zo’n samenleving raken we het spoor bijster en verliezen het belang van het
kind uit het oog. We degraderen het tot product. En dus zijn verwende eisende ouders en
prestatiegerichte politici de baas.
Wie zouden er dan de baas moeten zijn? Korczak heeft daar wel een antwoord op. Volgens
Korczak is het belangrijk als ouders ook van hun kinderen leren en met name oog hebben
voor het eigene waarmee het kind op de wereld komt. Het is belangrijk een omgeving te
creëren waar het kind binnen bepaalde grenzen - natuurlijk is het van belang dat ouders
zorg dragen voor orde en veiligheid - zeggenschap heeft over het creëren van een eigen
wereld. Op basis van eigen verwachtingen de specifieke vaardigheden en mogelijkheden
waarover hij of zij beschikt kan ontwikkelen. Ouders en opvoeders moeten met het kind
samenwerken en hem of haar als mondig mens respecteren.
Helaas ontkomt niemand aan het economisch groeiscenario dat ten grondslag ligt aan onze
maatschappij. Het is roeien met de riemen die we hebben en dweilen met de kraan open.
Desondanks is er hoop. Het hier geciteerde citaat gaf de eeuwig met zichzelf worstelende
en miskende Vincent van Gogh hoop en vertrouwen.
Ze probeerde hoop en vertrouwen te hebben, al was het moeilijk te geloven dat de
toekomst iets anders zou brengen dan de oogst van het zaad dat ze voor haar ogen had
zien zaaien. Maar er is altijd zaad dat stilletjes en ongezien wordt gezaaid, en overal komen
prachtige bloemen op buiten onze plannen en werkzaamheden om. We maaien wat we
zaaien, maar de Natuur heeft meer liefde en bovendien gerechtigheid, en geeft ons
schaduw, bloesem en vruchten die niet aan onze plannen ontspruiten.( Uit Eliots Scenes of
Clerical Life in De Biografie Vincent van Gogh)
Jan van der Born
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Bijlage 3
Adila , waar ben je?
ISBN 97 8908 2442 502
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Een heel bijzonder project door en voor
kinderen uit een asielzoekerscentrum
( azc).
We lezen veel en regelmatig over
kinderen die langdurig moeten leven in
een azc, maar naar hun ervaringen,
gedachten , wensen en toekomstdromen moeten we gissen. Hun stem
wordt niet of zelden gehoord.
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Maar Maaike Kramer en Marjolein Witte
van het kunstenaarscollectief KEES
ontwikkelden een uniek plan. In samenwerking met het azc in Zeist begonnen
zij begin 2015 een serie kunstlessen voor kinderen uit dat centrum op hun school “Op
Dreef”. De kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, maakten heel bijzondere tekeningen
met materialen als aquarel, pastel, potlood of stiften.
De kinderen kregen open onderwerpen om over te tekenen. Opdrachten waarin ze hun
eigen verhaal kwijt konden. En het is opvallend, aldus Maaike en Marjolein, dat het in de
meeste gevallen gaat om alledaagse dingen, zoals voetballen, verjaardagsfeest of in de bus
naar school, kortom dingen waar ze blij van worden. “Het is ons opgevallen hoe toekomst
gericht de kinderen zijn" vertelde Maaike me. Maar dat neemt niet weg dat ook menige
tekening verraadt welke traumatische ervaringen kinderen hebben mee gemaakt. We zien
tanks, een kleine boot en hoge golven of een uitroep ‘ik wil een huis’. Daarnaast was een
leidraad in meerdere tekeningen het lange wachten.
Al werkend met de kinderen, gesprekken met de ouders en de kinderen zelf, ontstond het
idee om alle beelden en verhalen te verwerken in een drietalig boek, Arabisch, Nederland
en Engels.
Maaike: "Met dit boek willen we allereerst de kennis over kinderen en ouders uit de
asielzoekerscentra vergroten. Maar natuurlijk ook de kinderen uit het azc een steun in de rug
geven". Het resultaat is verbluffend. Prachtige tekeningen en schilderingen en daarbij in
drie talen de uitspraken van de kinderen vertaald in een verhaal. (De kinderen konden
meestal nog geen Nederlands, dus het boek bevat bijna geen letterlijke uitspraken)

!

"Adila, waar ben je” wordt volledig in eigen beheer uitgegeven. Met de opbrengst, € 15,per boek, worden nieuwe kunstprojecten voor de kinderen gefinancierd.
Voor meer informatie over het hele project en bestelmogelijkheid, kijkt u op: http://
www.projectprentenboek.nl of www.keesprojects.nl
Het prentenboek is ook te verkrijgen via de reguliere en internet boekhandel.

!

Theo Cappon.

Over
en water.
Adila is bang.
Waar gaan ze he en?
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ver moun a1ns on wo er.
Adila is afraid.
Where are they going?
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Bijlage 4

Speelforum

debatten over
de kracht van spelen
Donderdag 23 juni 15.00 – 18.00 uur
Universiteit voor Humanistiek Utrecht

Het kind als kwetsbaar of veerkrachtig?

Over risico en resilience in het spel van kinderen

Om te groeien moeten kinderen hun grenzen verkennen en verleggen. Dus: risico’s nemen.
Maar geven we ze daarvoor wel de kans? Speeltoestellen zijn vooral veilig, de speelomgeving
biedt weinig uitdaging, volwassenen houden toezicht en grijpen (te) snel in. Wij zien kinderen
kennelijk als kwetsbaar. Is dat terecht? En dienen we daarmee het belang van het kind?
Kinderen beschikken ook over een geweldige veerkracht. Hoe kunnen we die resilience versterken? Hoe kunnen we kinderen leren omgaan met risico’s? Hoe ver kunnen we gaan in het
vrij laten spelen, zonder onze bemoeienis? Wat is het verschil tussen risico en gevaar?

Programma
Speelforum, korte toelichting - Froukje Hajer, voorzitter Platform Ruimte voor de Jeugd
Resilience, een introductie - Prof. dr. Joachim Duyndam, Universiteit voor Humanistiek
Het recht op risico - Martin van Rooijen, promovendus
Debat met forumleden uit praktijk en wetenschap o.l.v. Jaap Verkroost (Child Friendly Cities)
Aansluitend borrel met gelegenheid tot napraten en netwerken

Meer informatie over het programma en aanmelden
www.ruimtevoordejeugd.nl
http://www.ruimtevoordejeugd.nl/Pedagogie-en-spel/23-juni-speelforum-inschrijving-geopend.html

Bij aanmelding vóór 1 juni betaalt u € 25 (studenten € 15).
Na deze datum € 40 (studenten € 25).

Het Speelforum is de ontmoetingsplek voor iedereen met hart voor het spelende
kind. Een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd, de Nederlandse afdeling van
de International Play Association

Bijlage 5
Het Korczak jongerenkamp “Vaga Lume” (= vuurvliegje) in Brazilië.
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Sylvia Guimaraes, die jarenlang verbonden was aan het ‘Projeto Anchieto’ in Sao Paulo
(Korczakcentrum voor honderden kinderen uit de grote sloppenwijk Grajau) heeft sinds enkele jaren
de leiding over het bijzondere project “Vaga Lume”.
Het wil kinderen uit diverse regio’s in Brazilië met elkaar in verbinding te brengen. Vooral de
contacten tussen jongeren in het Amazonegebied en de stadsjeugd van Sao Paulo staan daarin
centraal. Via de scholen worden vriendschapsbanden gelegd door middel van brieven, posters en
zelfs kunstvoorwerpen.
De schooltjes in het regenwoud zijn klein, maar de kinderen zijn enorm gemotiveerd om hun
leefwijze, taal en cultuur te delen met de stadskinderen.
Twee jaar geleden mocht ik enkele van deze schooltjes in de Amazone bezoeken en via een tolk met
de kinderen praten over hun leven en plannen voor de toekomst.
In de uitwisseling van materialen en brieven gaat het vooral om begrip te krijgen voor elkaars leven,
gewoonten en cultuur. Kinderen in de miljoenenstad Sao Paulo (ca. 18 miljoen inwoners) hebben de
neiging zeer denigrerend over de Indianen gemeenschappen te oordelen. In het leggen van contact
gaat er natuurlijk niets boven een echte ontmoeting. En daarvoor wordt ieder jaar het jongerenkamp
georganiseerd. Elke school zendt een paar leerlingen naar dat ‘Nash Dom’ kamp.
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De oorsprong van de Nash Dom-kampen ligt in Rusland en het concept heeft ook in Nederland vorm
gekregen. Het gaat erom kinderen met totaal verschillende sociale en culturele achtergronden met
elkaar een periode te laten samenleven.
Ook in november jl kwamen jongeren uit de Amazone en Sao Paulo bij elkaar in het Vaga Lume
kamp. Het bijzondere is dat ze de bekende (Russisch-Nederlandse) traditie voortzetten. De jongeren
leven in zg ‘families’, hebben een kampraad en worden actief bij de opzet van het kamp betrokken.

Er zijn dagelijkse nieuwsbulletins en
vooral gesprekken onderling over
hun leefwerelden die zo enorm
verschillen. Daarvoor organiseerden
ze in het laatste kamp een “Diversity
Fair” waarin ze kennis maken met
elkaars tradities, leefwijzen en spelsoorten. Dat gold ook voor de
“Cultural Night” . Daarin moet elke
‘delegatie’ een eigen presentatie
verzorgen rondom speciale tradities
van haar regio.
Terugkerend thema is elk jaar de
bedreiging van het milieu. De
stadskinderen lijden onder de grote
luchtverontreiniging en de Amazonejeugd ziet de vernietiging van de bossen en de vervuiling van de
rivieren waar hun bestaan van afhankelijk is. Heel opvallend: het Vaga Lume kamp heeft ook gekozen
voor de Nash Dom vlag, het groene Klavertje Vier, symbool van de hoop en de toekomst.

!

In november a.s zal ik deelnemen aan het Vaga Lume kamp in het midden van Brazilië en hoop
daarover te kunnen berichten.

!
!

Theo Cappon

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.

!

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, Fokus: gedichten over kinderen en onderwijs

€ 9,95

A. de Bruin, Je bent er geweest

€ 10,--

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

€ 2,50

aantal

bedrag

€ 5,--

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
Korczakstichting, Postbus 70048, 1007 KA Amsterdam of mail naar info@korczak.nl

