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“Wees blij als een kind je een geheim toevertrouwt, want zijn vertrouwen in
jou is de grootste beloning, de beste getuigenis. Maar dwing het niet af, want
een kind heeft recht op zijn geheim”
(UIT: Janusz Korczak, Hoe houd je van een kind, Utrecht 1984)

!

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
Het programma voor de Internationale Korczak
Conferentie is helemaal rond: zie bijlage 2 en het is te
Trust
downloaden via onze website.
We kunnen ons verheugen op een grote deelname,
Program
zowel uit binnen- als buitenland. Het is ook prachtig dat
er studenten van drie verschillende hogescholen
deelnemen en zelfs presentaties verzorgen.
De deelname aan de startdag op 13 oktober is
overweldigend. Mocht u zich alsnog voor deze dag
willen aanmelden, dan moeten we u teleurstellen; u
komt dan op een wachtlijst. Mochten er mensen
afvallen, dan krijgt u bericht.
"Vertrouwen, als basis voor emotionele veiligheid" is de titel van deze 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, dr. Tanja Jadnanansing en diverse andere sprekers uit binnen- en buitenland. Er
zijn workshops en excursies, uitwisseling met studenten en professionals uit diverse landen.
the foundation of emotional safety

Program continuation

!

!

Friday, October 14
- Morning: Round of workshops (2,5 hours). Participants can choose
one out of the five subthemes. This round of workshops is meant to
go deeper into the chosen subtheme.
- One keynote speaker: Rabbi Awraham Soetendorp.
- Afternoon: Excursions, different possibilities.
- Evening; "Open Podium": participants of the conference have the
possibility to present their own projects, experiences, research.

!

The conference starts on Wednesday October 12 and ends
Sunday October 16. On Thursday October 13 the conference is
open to participants ‘for-one-day’.

!

!

Saturday, October 15
- Morning: keynote speaker: Dr. Tanja Jadnanansing (Member of
Dutch Parliament).
- Round of workshops (2,5 hours). Participants can again choose
one out of the five subthemes. Again one will go deeper into the
subtheme. The result of this round of workshops is a presentation
about the chosen subtheme that will be shared with the other
participants in the afternoon.
- Afternoon: presentation of the workshops, results, conclusions,
recommendations..
- Evening: Improbattle, improvisation theatre. Everybody is invited
to participate.
- Final Party: music, dance, bring your own instruments!!!!

Wednesday, October 12
Arrival of the guests from 15.00 h.
In the evening: opening of the conference and time for getting
to know each other.

!
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Thursday, October 13
9.30 h.
- Opening by the ambassador of Poland (with reservation)
- Introduction of the central theme of the conference Trust, the
foundation of emotional safety by two keynote speakers:
- mr. Arie de Bruin, president the Dutch Korczak Association
- Prof. Micha de Winter, University of Utrecht

!

!

Lage Vuursche
(NL)

!

Sunday, October 16
Meditation and good-bye, adieu.

!
16.30 h.Closing-activity of the one-day-conference.
!

!

P.S. Some of you offered a presentation or lecture. We will discuss
with you two options: either you bring your text in one of the most
relevant workshops, or you present it in one of the "Open Podium".
Please make it in anyway INTERACTIVE!

Thursday Evening
"Open Podium": participants of the conference have the
possibility to present their own projects, experiences, research.
There will also be another activity to participate in.

!
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2016

October 12 - 16

NB Saturday - afternoon: Official Yearly Meeting for members of
the International Korczak Association. (IKA). The IKA President, Batia
Gilad, will send the agenda.

Two rounds of interactive lectures or roundtables involving the
five sub-themes (see invitation).
Each workshop/roundtable is supported by an expert on that
topic. Participants choose two out of the five themes.

International
Korczak
Conference

International Korczak
Conference, Vorrinkhuis,
Koudelaan 16, 3749AM
Lage Vuursche NL

!
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Program International Korczak Conference 2016

The main language will be
English.

!
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More questions? Please send them to
conference@korczak.nl

Program International Korczak Conference 2016

Het definitieve programma is te vinden op http://korczak.nl/stichting/korczak-conferentie/
.

!
Kajtus, tovenaar

!

In september is "Kajtus, tovenaar" van Janusz Korczak in een Nederlandse
vertaling uitgegeven door Levendig Uitgever. De vertaling is van René
Görtzen; Karel Eykman heeft het prachtig bewerkt zodat het ook voor
kinderen van nu een spannend boek is geworden.
Het zal op onze conferentie in oktober officieel worden gepresenteerd.
Het is tevens ons Jaarboek 2016; alle lid/donateurs ontvangen het gratis
in oktober/november.
Maar het boek is reeds nu verkrijgbaar in de boekhandel en bij diverse
webshops, zodat u het in de kinderboekenweek kunt voorlezen of cadeau
kunt doen aan uw kinderen. (zie bijlage 2)

Zie ook: https://boekwinkel.levendiguitgever.nl/index.php?id_product=52&controller=product
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Eervolle vermelding voor BSO De Boomhut tien jaar
In Maastricht bevindt zich een bijzondere BSO: De Boomhut, waar geheel gewerkt wordt vanuit de
pedagogische ideeën van Janusz Korczak. Dit jaar bestaat de Boomhut tien jaar, een mooi jubileum
en een felicitatie waard. Onder de bezielende leiding van Frans van Kruining is dit een mooie plek
geworden voor kinderen, waar de "buitenschoolse opvang" een geheel eigen karakter heeft
gekregen. "Het enige nadeel van de Boomhut is, dat de kinderen niet meer naar huis willen", aldus
één van de enthousiaste ouders. De Korczakstichting heeft De Boomhut bij dit jubileum een speciale
"Eervolle Vermelding" doen toekomen. (zie bijlage 3)
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Nash Dom 2016
Het Nash Dom kamp was ook dit jaar een groot succes. Ruim veertig
kinderen hebben samen met hun begeleiders een prachtige week
beleefd en mogen ervaren hoe de ideeën van Korczak in de praktijk
van een vakantiekamp vorm krijgen. Dat dit soms ook weerbarstig kan
zijn, wist Korczak als geen ander, maar met respect voor elkaar kun je
vervolgens heel veel samen bereiken. Lees de ervaringen van Korczak
maar eens na in J. Korczak, Hoe houd je van een kind, deel 3 De
Vakantiekolonie!

!
!

Alle lof en dank voor het begeleidingsteam van het
Nash Dom kamp 2016!

!
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Vrij zijn doe je samen: Kinderrechtendag in Gulpen (L)

!

Voor de 19e keer zal in Zuid Limburg een speciale dag worden georganiseerd rond de Rechten van
het Kind onder de titel "Vrij zijn doe je samen". Jongeren en volwassenen geven samen inhoud aan
deze dag.
Datum: Donderdag 17 november 2016, Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Toeristenkerk, Rosstraat 5, 6271BG Gulpen
Voor uitgebreide informatie: zie bijlage 4

!
!
!

Korczaklezing in pabo Rotterdam rond de Dag voor de Rechten van het Kind
Op donderdag 17 november a.s. zal 's avonds in de pabo van Inholland Rotterdam een Korczaklezing
worden gehouden. Deze lezing vindt tevens plaats in het kader van Rotterdam Onderwijsstad
2016-2017.
Namens de Korczak Stichting zal Arie de Bruin een lezing verzorgen over de huidige betekenis van
Korczak en zijn pleidooi voor de rechten van het kind. Bette Westera (auteur van diverse
kinderboeken en winnaar van de Gouden Griffel 2015) zal medewerking verlenen.

!
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Korczak in Ghana
Denise Bliek en Simone Visser, twee studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening, hebben in
nauwe samenwerking met de Ghana-werkgroep (die gesteund wordt door onze Korczak Stichting)
een onderzoek verricht in Tamale, Ghana. Een mooi verslag van hun ervaringen vind je in bijlage 5

!

Kinderen hebben nieuws

!
Tako Rietveld was journalist bij het Jeugdjournaal. Vroeger verpakte hij
het nieuws op een "kinderlijke manier" zodat kinderen iets konden leren
van de wereld van volwassenen. Toen ontdekte hij dat juist volwassenen
heel veel van kinderen kunnen leren, en dat de manier waarop zij naar de
wereld kijken bijzonder waardevol kan zijn voor volwassenen. "Ze kijken
op een andere manier naar de wereld dan volwassenen. Niet alleen
omdat ze kleiner zijn, maar vooral omdat ze een open blik hebben.( )
Altijd brengen kinderen en jongeren een nieuw perspectief.." Vandaar dit
nieuwe boek van zijn hand. Zie voor een boekbespreking bijlage 6.

!
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Korczakprijs 2016

!

De jury voor de Korczakprijs 2016, bestaande uit Eva v.d. Heuvel, Martin van Rooijen, Aafke
Vermeijden en Theo Cappon, heeft unaniem besloten de Korczakprijs 2016 toe te kennen aan
Jongerenaltelier De Kruittoren in Zutphen voor hun bijzondere werk voor met name kwetsbare
kinderen en jongeren. De Korczakprijs zal in november worden uitgereikt. In het volgende bulletin
hoort u daar meer over. (Lees: http://www.volkskrant.nl/archief/puberfluisteraar~a3148410/)

!

!
!

Korte berichten
- 1 oktober vanaf 14.00 u. Karel Eykman signeert het kinderboek Kajtus, tovenaar in Boekhandel
Kirchner, Leliegracht 36 , 1015 DH Amsterdam
- 7 oktober: Korczak workshop voor studenten pedagogiek Hogeschool Windesheim Zwolle
- 12 oktober: workshop over Korczak tijdens de Inspiratiedag voor studenten pabo Hogeschool
Rotterdam
- 12 - 16 oktober: Internationale Korczak Conferentie in Lage Vuursche
- 15 oktober: vergadering International Korczak Association IKA (tijdens de conferentie) in Lage
Vuursche
- 14 november: workshops en lezing voor studenten Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN)
- 17 november: Korczaklezing in pabo Rotterdam Inholland (medewerking Arie de Bruin en Bette
Westera)
- 24 november: medewerking aan Korczak-conferentie voor leraren in Wroclaw (Pl)
- ? november: Uitreiking Korczakprijs. Datum wordt later bekend gemaakt.

!
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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

!

!
Bijlage 1

!
Column Arie de Bruin

!
"Dankzij de theorie weet ik, dankzij de praktijk voel ik" (J. Korczak)
!

Ooit vroeg ik aan een zaal met ongeveer vijfhonderd onderwijsmensen hun vinger
op te steken: "Wie van U staat er voor de klas? Wie van u werkt er daadwerkelijk
met kinderen?"
Schoorvoetend gingen er vingers omhoog. "Wellicht zijn er onder u die zo nu en
dan wel eens met één of meerdere kinderen werken?" Er kwamen nog wat vingers
bij van therapeuten, psychologen, remedial teachers. Hooguit tien procent van deze
zaal werkte daadwerkelijk met kinderen. Het overgrote deel werkte met computers,
ontwikkelde theorieën, schreef beleidstukken, was betrokken bij financiële zaken,
coachte anderen (die met kinderen werkten!), of stuurde anderen aan.... Maar velen
werkten niet (meer) met kinderen. Enkelen hadden vroeger zelf nog wel voor de klas
gestaan, maar dit was toch al weer een tijdje geleden.

!

Jazeker, je kunt een heleboel weten, maar je voelt het niet meer.
Ik moest er aan denken toen ik vanmorgen weer les gaf in groep 6 van een
basisschool in het centrum van Rotterdam en het mij niet lukte een behoorlijk
agressief jongetje tot rust te brengen. Zijn vertrouwen in mij was ver te zoeken.
In "Theorie en Praktijk", één van zijn vele artikelen, schrijft Janusz Korczak dat hij
zich allerlei theorieën heeft eigen gemaakt, maar dat die toch niet zoveel invloed
hebben op zijn dagelijkse omgang met kinderen. "In de praktijk heb ik mijn eigen
bewuste of onbewuste theorie die mijn handelen leidt. Vaak neem ik afstand van de
theorie, maar zelden van mijzelf!
De praktijk - dat is mijn vergankelijkheid, mijn leven, de som van mijn subjectieve
ervaringen, de herinneringen aan mijn mislukkingen, mijn nederlagen, mijn
overwinningen en mijn triomfen, mijn negatieve en positieve gevoelens...." (UIT: J.
Korczak, Verteitigt die Kinder, Gütersloh 1983; een verzamelbundel van artikelen).
Hij zet zich niet af tegen de theorie, verre van dat. Korczak was een groot denker,
wetenschappelijk geschoold en geïnteresseerd in theorieën van andere pedagogen.
Hij ging zelf ook zeer wetenschappelijk te werk, hij hield nauwkeurig allerlei
observaties bij, maakte grafieken, bijvoorbeeld van het aantal keren dat kinderen
met elkaar vochten... en probeerde op die manier meer greep te krijgen op die
weerbarstige werkelijkheid die hij ervoer in het dagelijkse werken met kinderen.

!

In een ander artikel (J. Korczak, Een eerzuchtige opvoeder, 1938, te vinden in het
boek "Het recht van het kind op respect") schrijft hij: "Voordat men dus een kind de
opdracht geeft een vloer te schrobben of te boenen, dient men dat zelf dikwijls

gedaan te hebben en moet men goed opletten hoe kinderen dat doen en wat ze
daarbij zeggen."
En dat deed hij dan ook! Hij schreef niet alleen over opvoeding, hij werkte zelf met
kinderen, niet alleen als opvoeder, maar ook als schrobber en boener, al was het
maar om aan te geven dat "er geen vuil werk bestaat... en dat het werk van de
keukenmeid niet onder doet voor dat van de psycho-analyticus.

!

Het zou mooi zijn als negentig procent van die zaal het voorbeeld van Korczak
durfde volgen, als al die mensen die "iets met onderwijs en opvoeding doen" niet
alleen zouden weten, maar ook zouden voelen. Er zou gegarandeerd een heel ander
onderwijsbeleid komen. En elke inspecteur die wekelijks één of enkele dagen durft
te voelen, zal voortaan met andere ogen kijken en wel drie keer nadenken voor hij
zijn (meestal op theorie gebaseerde) oordeel geeft...

!
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Janusz Korczak aan het "werk" met zijn kinderen. Hij vertelde 's avonds verhalen aan de
kinderen.
Getekend door Yizchak Belfer, die als kind leefde in het weeshuis van Korczak.

!
!
!
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Bijlage 2 Kajtus, tovenaar

!
Kajtus, tovenaar vertelt het verhaal van een onrustige jongen die droomt van macht
en vrijheid en die van zijn avonturen in de wereld leert dat je nooit alles kunt doen
wat je wilt.
Een bijzonder boek uit 1935, prachtig bewerkt door Karel Eykman.

!

Kajtus is een echte deugniet die
kan toveren. Eerst heeft hij de
grootste lol. Hij zet alle klokken
vooruit en laat honden en katten
vechten. Als de stad in grote chaos
is, gaat de politie naar hem op
zoek. Kajtus vlucht en komt in Parijs
en Amerika terecht. Hij beleeft
daar spannende avonturen. Hij
krijgt heimwee en gaat weer terug
naar Warschau, naar zijn moeder
en vader. En naar zijn vriendjes,
met wie hij ook zonder te toveren
kattenkwaad kan uithalen. Van zijn
avonturen heeft hij geleerd dat als
je echt iets wilt, het ook gebeurt.
Maar je kunt niet alles willen, ook al
kun je toveren, want je leeft niet
alleen op de wereld.

!

!
•
•
•
•
•

Auteur Janusz Korczak, bewerking Karel Eykman
Illustrator Patsy Backx
ISBN 978 94 91740 42 8
Pagina's 104
Uitvoering hard cover

!
Zier: https://boekwinkel.levendiguitgever.nl/index.php
!
!
!
!

Bijlage 3

!

Bijlage 4

Dag van de Rechten van het Kind 17 november 2016 in Gulpen

!

Op 20 november wordt jaarlijks wereldwijd aandacht besteed aan de Dag van de Rechten
van het Kind. In 1989 is in de Verenigde Naties een verdrag aangenomen waarin
basisrechten van kinderen vastgelegd zijn. De bekendste zijn het recht op onderdak,
voedsel, onderwijs en medische zorg.
Maar er is meer. Doel van al die rechten is dat kinderen tot hun recht komen, uit kunnen
groeien tot wie ze in wezen zijn. Om dit te bereiken is het van belang dat naar kinderen en
jongeren geluisterd wordt, naar wat zij vinden over onderwerpen die op hen betrekking
hebben. Het is noodzakelijk dat zij betrokken worden bij ontwikkeling en uitvoering van
beleid dat rond hen uitgestippeld wordt.
Met andere woorden, kinderen en jongeren en hun inbreng moeten serieus genomen
worden.

!

Bij SJSJ, een justitiële jeugdinstelling en instelling voor gesloten jeugdzorg in Cadier en
Keer, en hulpverleningsinstelling XONAR in Zuid Limburg wordt aan deze dag al voor de
negentiende keer aandacht besteed.
Bewust is er voor gekozen om samen met andere organisaties deze dag vorm te geven. Zo
kunnen jongeren vanuit verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en leren waarderen.
Enthousiast hebben medewerkers van het Centrum voor Levensbeschouwelijk Jeugd- en
Jongerenwerk Limburg (PGCJ), orthopedisch behandelcentrum Gastenhof in Limburg,
welzijnsorganisatie Trajekt in Maastricht en Heuvelland en de middelbare scholen
Sophianum in Gulpen en Sintermeertencollege in Heerlen zich aangesloten bij het
organiseren van de dag.

!

Het thema van de dag luidt:“Vrij zijn doe je samen”
In de Toeristenkerk in Gulpen wordt eerst gezamenlijk bij dit thema stilgestaan. Daarna
krijgt het in verschillende workshops vorm. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door
leerlingen van Sophianum.
Samen een lichtschilderij of graffiti maken, op de jambé trommelen, speksteen bewerken
tot sieraad, hapjes maken voor elkaar of met elkaar sportief in beweging zijn. Dit alles staat
of valt met de bereidheid elkaar te ontmoeten, er samen energie in te stoppen, van elkaar
te leren en te genieten.

!
Vrij ?........Vrij !
!

Gevangen was ik
In de cirkel van mijn denken.
Vastgeroest en zeer onvrij
Tot die ontmoeting
Tussen jou en mij
Je met me praatte,
Leven deelde,
Door die verbinding
Kwam ik vrij

!

Aafke Vermeijden en Hans Notten, beiden betrokken bij de Korczak Stichting, maken deel
uit van de werkgroep Dag van de Rechten van het Kind in Zuid-Limburg.

Bijlage 5

Onderzoek naar eigenwaarde in Tamale, Ghana

Het is nu een half jaar geleden dat wij, Denise
Bliek (22) en Simone Visser (23) terugkeerden van
ons avontuur in Ghana. Dit avontuur was het
laatste deel van onze opleiding Sociaal
Pedagogische Hulpverlening en bestond uit het
uitvoeren van een afstudeeronderzoek. Het
onderzoek deden wij in opdracht van Stichting
Partnership Ghana (SPG), de zusterorganisatie van
Community Partnership for Youth and Woman
Development (CPYWD). SPG werkt vanuit het
gedachte goed van pedagoog Janusz Korczak en om die reden deden wij hier ook kennis
over op. Met veel enthousiasme hoorden en lazen we over Janusz Korczak en bezochten we
de Korczakconferentie in 2015 over het recht van het kind op leven en dood.

!

Nadat Denise in juni 2015 terugkeerde van een paar weken vooronderzoek in Ghana zijn,
we rond de tafel gaan zitten en hebben na veel wikken, wegen en praten het onderwerp
gekozen. Ons afstudeeronderzoek zou gaan over de vergroting van eigenwaarde bij
kinderen in Tamale, Ghana. Een erg interessant, maar lastig thema. In de maanden die
volgden hebben we veel literatuuronderzoek gedaan en daardoor konden we eind januari
2016 vol goede moed de uitvoering van het onderzoek in Ghana starten.
CPYWD werkt met de methode ‘learning through play’, die
aansluit bij het gedachtegoed van Janusz Korczak. Veel Ghanezen
hebben echter de instelling: ‘je leert alleen als je studeert, maar
van spelen leer je niets’. Voornamelijk in het gastgezin van Simone
werd het contrast tussen de insteek op leren van CPYWD en de
insteek op leren vanuit haar hostmom goed zichtbaar. Voor ons is
op dit gebied erg zichtbaar geworden hoe verrijkend de After
School Programs (ASP’s) in de verschillende communities zijn.

ASP’s zijn een onderdeel van de projecten die CPYWD aanstuurt/organiseert. ASP’s vinden
op dit moment eenmaal per week plaats in acht communities rondom Tamale. Onder
toezicht van getrainde vrijwilligers ontwikkelen kinderen vaardigheden, door middel van
spel. Ieder spel wordt hierbij met hen geëvalueerd.

!

Door het onderzoek, waar kinderen die meedoen aan ASP’s aan mee hebben gedaan, zijn
we erachter gekomen dat de Ghanese spellen die gespeeld worden, een methode zijn om
de eigenwaarde bij kinderen te vergroten. Daarnaast zijn we er ook achter gekomen dat
spelregels hier een rol bij spelen. Door middel van spelregels weten de kinderen wat er van
hen verwacht wordt en kunnen ze elkaar hierop aanspreken. Het helpt kinderen om op
zichzelf te reflecteren en bewust een positie in het spel in te nemen. Een concreet gevolg
van bewustwording van spelregels, is dat kinderen ervoor kiezen om eerlijk te spelen,

waardoor er bij het evaluatiemoment een positievere (zelf-)reflectie volgt. Kinderen konden
connecties leggen tussen verschillende persoonlijkheidseigenschappen en het concept
eigenwaarde. Dit zijn belangrijke bevindingen en de vrijwilligers van de ASP’s kunnen de
kinderen hierdoor gericht helpen bij de ontwikkeling van hun eigenwaarde. De evaluatie bij
de spellen geeft de kinderen de kans om mee te doen als een volledig gewaardeerd mens.
Vrijwilligers geven tijdens dit evaluatiemoment persoonlijke aandacht aan de kinderen.
Kinderen worden gezien en gehoord, de opgedane
ervaringen worden als belangrijk beschouwd. Kinderen zijn
zich ervan bewust dat hun leermomenten en ervaringen tot
inspiratie mogen zijn voor andere kinderen. Dit is ook iets wat
Janusz Korczak uitdraagt. We hebben gezien dat de kinderen
antwoord durven te geven en hun mening durven te delen.
We hebben ook gehoord dat langzaam maar zeker de relatie
tussen ouders en kinderen (die meedoen met een ASP)
verandert en kinderen vaker naar hun ouders toe durven te
gaan als er iets aan de hand is. Hoewel het goed is hier verder onderzoek naar te doen, is
het mooi om te zien en te horen dat deze verandering al plaatsvindt.

!

Tijdens een gesprek met SPG kwamen we er ook achter dat kinderen met lage eigenwaarde
nieuwe perspectieven kunnen krijgen door de manier waarop de ander hen benadert.
Janusz Korczak besteedt aandacht aan de kinderen, neemt ze serieus en betrekt ze in
besluitvorming. Dit is precies wat we hebben gezien bij de vrijwilligers in Ghana.

!

We zijn onder de indruk van de manier waarop de vrijwilligers en leden
van CPYWD omgaan met de kinderen in een land waarin kinderen niet als
volwaardig mens gezien worden. Uiteindelijk hebben we ons met het
ontwerpen van een product gericht op een training over eigenwaarde
voor de vrijwilligers omdat je kennis, in dit geval over eigenwaarde, beter
kunt overbrengen op het moment dat je hier zelf basiskennis van hebt.

!

Het was een erg leuk onderzoek om te doen. We hebben zelf veel geleerd
en ook informatie kunnen overbrengen. We vinden het mooi hoe CPYWD
daar met de kinderen omgaat en ernaar streeft het kind echt kind te laten
zijn!

!

Denise Bliek en Simone Visser

Bijlage 6
Kinderen hebben nieuws.

!

Als je volwassenen vraagt of je kinderen
serieus moet nemen, zullen de meesten dat
volmondig beamen. Natuurlijk ! Kinderen
begrijpen heel goed wat er om hen heen
gebeurt en ze vinden trouwens via talloze
media ook de weg naar de werkelijkheid.
Des te vreemder is het dat we uitgerekend
kinderen niet naar hun mening en ideeën
vragen. We hebben via TV, radio en kinderpagina’s het nieuws op kindniveau voor hen
verpakt en voorbereid, maar we vragen ons
niet af hoe ze daar zelf over denken en wat het
met hen doet.
Iemand die dat helemaal wil veranderen is de
schrijver en journalist Tako Rietveld. Hij werkte
ruim tien jaar als verslaggever bij het NOSJeugdjournaal. Nu is hij de eerste kindercorrespondent ter wereld. Bij groot en klein
nieuws laat hij kinderen hun eigen verhaal
vertellen. Opmerkelijk genoeg sluit hij hiermee
aan bij Korczaks kinderkrant ‘De Kleine Revue’. In de twintiger jaren van de vorige eeuw had
Janusz Korczak dezelfde ervaring: kinderen worden niet gehoord. Samen met een
kinderredactie stelde hij iedere week een jongerenpagina samen als bijlage bij de bekende
Poolse krant De Revue.
Tako Rietveld heeft onlangs over dit idee en initiatief een inspirerend boek geschreven:
Kinderen hebben nieuws ( wat volwassenen van kinderen kunnen leren).
Hij schrijft in zijn eerste hoofdstuk: ‘Kinderen hebben nieuws. Altijd, voor iedereen. Ze zijn
voor mij een eindeloze bron van inspiratie. Telkens weer laten ze me lachen, nadenken en
weten ze me te verbazen. Kinderen hebben mijn leven veranderd. Ze kijken op een andere
manier naar de wereld dan volwassenen. Niet alleen omdat ze kleiner zijn, maar vooral
omdat ze een open blik hebben.( ) Altijd brengen kinderen en jongeren een nieuw
perspectief..’
Tako Rietveld beseft terdege dat het voor volwassenen soms moeilijk is om met kinderen te
praten en een luisterend oor te hebben. Aan het eind van het boek geeft hij daarom TIEN
TIPS voor gesprekken met kinderen. Veel daarvan zijn gebaseerd op de talloze gesprekken
die hij met kinderen voerde, in Nederland maar ook in landen als China, Brazilië, Zuid-Afrika
etc. Het is een uitdagend en inspirerend boek geworden. Een aanrader.
Het boek is o.m. te bestellen bij uitgeverij LannooCampus: http://www.lannoo.be/kinderenhebben-nieuws
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Bijlage 7: 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

