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"Ik heb vele interessante boeken gelezen, tegenwoordig lees ik interessante 
kinderen" 
(UIT: Janusz Korczak, Het recht van het kind op respect, 2004) 

!
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/. !
Het laatste Korczak Bulletin van 2016, een jaar waarin onze stichting weer vele 
mooie activiteiten heeft kunnen realiseren, mede dank zij uw steun.  
Wij wensen ieder prettige feestdagen en een goed 2017! !
Korczakprijs 2016 voor WALHALLAb in Zutphen !

Op 18 november jl. werd in aanwezigheid van prinses 
Laurentien van Oranje de Korczakprijs 2016 uitgereikt 

aan WALHALLAb te Zutphen, een prachtig project waar kinderen en jongeren aan het werk kunnen 
met hun eigen projecten. Veel kinderen komen hier tot bloei, ook zij die soms vastgelopen zijn en  
met wie het reguliere onderwijs geen raad meer weet. Marco Mout heeft, zonder enige subsidie, 
maar met hulp van veel vrijwilligers een werkwijze ontwikkeld die navolging verdient.  Tijdens de 
prijsuitreiking werd door Improbattle (de vorige winnaar van de Korczakprijs) een stukje 
improvisatietheater ten beste gegeven, er klonk een geweldige drumsolo op een door de kinderen 

http://korczak.nl/stichting/category/bulletins/


zelf geconstrueerd drumstel, Prinses Laurentien ging in dialoog met de kinderen, namens de jury 
sprak Eva van de Heuvel, en Arie de Bruin vertelde het verhaal over de geschiedenis van Janusz 
Korczak. Een prachtige middag! Voor een uitgebreid verslag: zie bijlage 2 

Prinses Laurentien lid van ons Comité van Aanbeveling !
We zijn blij om met ingang van 1 november 2016 een nieuw lid van het Comité van Aanbeveling toe 
te kunnen voegen, te weten Prinses Laurentien van Oranje-Nassau, oprichter en dialoogleider 
Missing Chapter Foundation (zie: http://www.missingchapter.org)  en kinderboekenschrijfster. Enige 
tijd geleden kwamen wij in contact met prinses Laurentien via de Missing Chapter Foundation. Zij 
werd bijzonder geïnspireerd door het gedachtegoed van Janusz Korczak, dat mede een pedagogisch 
fundament legde onder haar werk. Missing Chapter Foundation brengt  dialoog tot stand tussen 
besluitvormers en kinderen over actuele dilemma's en vraagstukken, o.a. door het vormen van 
kinderraden bij organisaties en bedrijven. !
Succesvolle Internationale Korczakconferentie in oktober 2016 
  
We kunnen terugkijken op een prachtige conferentie met deelnemers uit veertien verschillende 

landen. Het thema "Vertrouwen, als basis voor emotionele 
veiligheid" werd van vele kanten belicht waarbij de 
uitwisseling van ideeën uit verschillende windstreken een 
bijzondere dynamiek gaf. De lezingen, activiteiten en 
workshops werden vrijwel allemaal "goed tot uitstekend" 
geëvalueerd. 
Naast de startdag op 13 oktober, waar ruim vijftig "dag-
deelnemers" aanwezig waren, namen tachtig mensen deel 
aan het totale programma. Hier willen we speciale dank 
uitspreken aan de voorbereidingsgroep die geweldig werk 
heeft verzet. Aan het eind van het programma waren zij 
dan ook bekaf, maar zeer voldaan!  
Een verslag van 
de conferentie 
vindt u in bijlage 
3. 

   Uitwisseling van 
ervaringen uit 

diverse landen !!!!
Prof. Micha de Winter tijdens zijn lezing over "Opvoeden in een 
polariserende wereld" !!
IKA-vergadering in Lage Vuursche !
Tijdens de conferentie werd de jaarlijkse vergadering van de IKA (Internationale Korczak Association) 
gehouden. Vertegenwoordigers van diverse Korczakstichtingen en verenigingen uit veertien landen 
waren aanwezig en deelden met elkaar hun ervaringen, activiteiten en ideeën. 



Het is prachtig om te merken dat in diverse landen mensen actief zijn om het Korczak gedachtegoed 
levend te houden. (zie voor een verslag bijlage 4) 
  

Kajtus, tovenaar !
In september is Kajtus, tovenaar van Janusz Korczak in een Nederlandse 
vertaling uitgegeven door Levendig Uitgever. Tijdens de conferentie werd het 
boek officieel gepresenteerd, waarbij Karel Eykman een stukje uit het boek 
voorlas. Inmiddels hebben alle lid/donateurs een exemplaar ontvangen. Het is 
een prachtig cadeau voor kinderen, met Kerst , hun verjaardag, of zo maar 
omdat elk kind dit mooie boek waard is! 
U kunt het bij ons bestellen (info@korczak.nl. Het boek is ook verkrijgbaar in de 
boekhandel en bij diverse webshops.  !

Zie ook: https://boekwinkel.levendiguitgever.nl/index.php?id_product=52&controller=product 
(Mocht u het als donerend lid nog niet van ons hebben ontvangen laat het dan even weten aan onze 
penningmeester Paul Boersma via paulboersma49@kpnmail.nl) !
Korczaklezing in Rotterdam !
In samenwerking met de pabo van Hogeschool Inholland te Rotterdam werd op 17 november jl. in 
de week van de Rechten van het Kind een bijzondere Korczaklezing gehouden. Voor een publiek van 
leerkrachten en studenten hield Arie de Bruin een inleiding over de ideeën van Korczak en de wijze 
waarop je die in de huidige onderwijspraktijk kunt realiseren. Het tweede deel van de avond werd 
verzorgd door Bette Westera, die aan de hand van haar boek Doodgewoon vertelde hoe je met 
kinderen op een open en vanzelfsprekende manier over rouwen en de dood kan praten. !
Viering van de Dag van de Rechten van het Kind in Gulpen op 17 november 2016 !
Op 17 november werd een prachtige middag gehouden in Zuid-Limburg om de Dag van de Rechten 
van het Kind te vieren, mede georganiseerd door enkele leden van onze Korczakstichting. Voor een 
verslag zie bijlage 5 !
De kinderen van juf Kiet !

Een prachtige film over een juf en haar klas, die bestaat uit kinderen van 
vluchtelingen, werd hoog gewaardeerd op het IDFA. Momenteel draait hij in 
vele theaters in Nederland. Een aanrader voor iedereen. Recensies in de 
meeste bladen zijn zeer lovend. Volkskrant: "een parel van een documentaire". 
NRC: "een prachtig observerende documentaire die 'Être et avoir' in sommige 
opzichten overtreft. Want de context is veel urgenter: juffrouw Kiet gaat over 
een ‘neveninstroomklas’ met kinderen van veelal Syrische asielzoekers". Er zijn 
ook wel wat opmerkingen te maken over de pedagogische aanpak, maar het is 
gemakkelijke oordelen van "buiten", daarom wagen wij ons daar niet aan. De 
beste stuurlui staan immers meestal aan wal. Juf Kiet is een fantastische juf, 

waar zelfs getraumatiseerde kinderen aandacht en liefde vinden en tot rust 
kunnen komen in hun chaotische bestaan. !!



Opnieuw een Korczaklezing in Dordrecht 
Na het succes van vorig jaar wordt in 2017 opnieuw een Korczaklezing georganiseerd in 
samenwerking met de pabo Dordrecht en een aantal schoolbesturen in Dordrecht en omgeving. 
Naast een inleiding van Arie de Bruin over het thema "Niet tègen, maar mèt kinderen praten" wordt 
er een workshop gehouden over "Filosoferen met kinderen" door Jan de Bas en zal  kinderboeken-
schrijver Jacques Vriens zijn kijk op kinderen en onderwijs delen met het publiek aan de hand van zijn 
boeken. (zie voor de uitnodiging www.korczak.nl) !
"De Vreedzame School" in Wroclaw !
Op uitnodiging van "Het huis van de Vrede" in Wroclaw (Polen), een organisatie die nauwe banden 
onderhoudt met de Poolse Korczakstichting, gaf prof. Micha de Winter tijdens een conferentie voor 
leraren een lezing over De Vreedzame School. Tijdens de daarop volgende workshop werd door Arie 
de Bruin, voorzitter van de Nederlandse Korczakstichting, de relatie tussen De Vreedzame School 
met het gedachtegoed van Korczak uitgewerkt. Ook leden van de Poolse Korczakstichting 
verzorgden een workshop. Op deze wijze werd een mooie samenwerking met wederzijdse inspiratie 
gerealiseerd. !
Kinderrechten !
Een aardig filmpje over Kinderrechten, gemaakt door een van onze leden is op YouTube te vinden. 
Ook Korczak wordt nog even genoemd:  https://www.youtube.com/watch?v=QjDnNUqPoqs&t=3s !
Een van onze leden schreef: 'Graag wil ik U attenderen op een initiatief op Sumatra, dat in de geest 
van Janusz Korczak werkt. Voor zover ik het weet is het initiatief daar ontstaan door een Indonesisch/
Nederlandse echtpaar, dat de kinderen die al dan niet wees zijn geworden na een overstroming 
hebben opgevangen en perspectief hebben gegeven via huisvesting, scholing en veel liefde'. Zie:  
www.kindertehuisbukitlawang.com !!
Korte berichten !
- 15 december: gastlessen voor pabo-studenten  in Dordrecht  

- 9 januari: gastcollege Fontys Eindhoven 

- 23 januari: Korczaklezing in pabo Dordrecht 

- 3 februari: Bestuursdag Janusz Korczak Stichting in Den Haag 

- 10 februari: lezing over de pedagogiek van Korczak voor Zaan Primair (Zaanstad) 

- 13 februari: Korczak kring in Dordrecht !!
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 !
 Kleine mensen !
"Opa, ik ben geen groot mens, maar ik ben wel een mens, hè. Ik ben een kind en een 
mens, dat is twee. Jij bent één hè, want jij bent alleen mens, hè opa..." (Tristan, 5 jaar) !
Welke volwassene haalt het in vredesnaam in zijn hoofd om te denken dat een kleuter een 
minder soort mens zou zijn dan iemand van 21+? Tristan is er in ieder geval van overtuigd 
dat hij minstens zoveel waard is als zijn opa, misschien wel meer, want hij is een kind èn een 
mens! Menig volwassene ziet hem echter alleen als kind; mens moet hij nog worden en dat 
gaat nog wel even duren. Soms wordt dat zelfs letterlijk gezegd: "hij moet nog veel leren 
voor hij een beetje mens is..." 
Wat klein is wordt nog niet zo serieus genomen, vaak over het hoofd gezien, het wordt als 
minder belangrijk gevonden. Korczak schreef: "Het is erg vervelend om klein te zijn. Respect 
en bewondering oogst alleen wat groot is en meer plaats inneemt". Elk kind ervaart dat 
dagelijks thuis, op school, in de supermarkt, op straat, of waar hij zich ook bevindt.  
“In de massa valt hij in het niet, wordt over het hoofd gezien en opzij geduwd. Respect en 
bewondering wekt slechts datgene wat groot is en meer plaats inneemt. Klein – dat 
betekent alledaags en weinig interessant. Kleine mensen, kleine behoeftes, kleine vrienden, 
kleine verdrietjes.” (UIT: J. Korczak, Het recht van het kind op respect, Amsterdam 2007) !
Die voortdurende (meestal onbedoelde) minachting gaat je niet in de koude kleren zitten. 
Elk kind moet jarenlang op zoek naar zijn eigenwaarde, hij is nog niks en kan later nog heel 
veel worden, mits hij goed zijn best doet. Dat is de boodschap die volwassenen impliciet en 
helaas  soms ook expliciet, aan kinderen geven. Je leven nu stelt nog niet zoveel voor. Later, 
als je groot bent, dan wordt het serieus; dus, doe nou maar heel goed je best. 
Als leerkracht zag ik dat iedere dag: kinderen op zoek naar hun eigenwaarde en de 
waardering van volwassenen voor wie zij zijn en wat zij kunnen. Zo'n leerling die vol 
verwachting omhoog keek naar mijn gezicht: "Heb ik het goed gedaan, is de meester 
tevreden?"  
"Papa, kijk dan, kijk dan..." zong Bram Vermeulen.  !
Als kind voelde ik zelf ook jarenlang die druk: laat zien wie je bent, laat zien wat je kunt. Na 
een aantal jaren was ik sterk genoeg om te denken dat de meester, die rare tante of de 
buurman zich vergisten als zij mijn kennen en kunnen bagatelliseerden; dat heeft wel even 
geduurd, maar ik had gelukkig een vader die mij zonder al te veel woorden duidelijk maakte 
dat wie ik was en wat ik deed goed genoeg was. Al heel snel vertrouwde hij mij de zorg 
voor de kalfjes toe en mocht ik het hok van de biggen schoonhouden.Eerst vond ik het een 
eer, wat later voelde het meer als een plicht omdat ik nog niet mocht gaan spelen voor het 
hok schoon was. Maar hij nam mij wel serieus en dat zorgde ervoor dat mijn gevoel voor 
eigenwaarde ook sterk werd. 



In het onderwijs heb ik als kind jarenlang het gevoel gehouden dat wat ik deed en wist toch 
eigenlijk nog niet zoveel voorstelde, terwijl ik notabene vrijwel altijd tot de besten van de 
klas behoorde. Hoe moet dat voor al die andere kinderen geweest zijn? Kinderen, die jaar in 
jaar uit lage toetsscores halen, altijd onderaan bungelen in de rangorde van de klas? 
Jaren later kreeg ik die kinderen zelf in mijn klas, de twijfelaars, de onzekere types, de 
kinderen die niet zo handig waren. En zonder het te beseffen deed ik er soms nog een 
schepje bovenop: "O, o, moeten we nou weer op jou wachten?" en een andere keer was 
alleen mijn lichaamstaal al voldoende... !
Ik kreeg er rooie oortjes van toen ik voor het eerst de boeken van Janusz Korczak las, waarin 
mij duidelijk werd wat respect voor kinderen werkelijk betekende, respect voor wat klein is. 
Wat heb ik een blunders begaan in mijn leven als pedagoog, zo nu en dan. En zouden er 
kinderen zijn (nu inmiddels volwassen) die zich dat nog herinneren? Of herinneren zij zich 
gelukkig die keren dat ik wel respect toonde voor hun fouten, hun tranen, hun klein zijn, 
respect voor hoe zij werkelijk zijn? !
"Ik ben een kind èn een mens, dat is twee. Het is maar dat je het weet, ik verdien dubbel 
zoveel respect!" Tristan begreep het al heel vroeg. !
 

Korczak omhelst een kind 
Tekening van Itzchak Belfer, oud-pupil uit het weeshuis van Korczak 

!



Bijlage 2 

Korczakprijs 2016 voor WALHALLAb in Zutphen !
Op 18 november jl. werd in aanwezigheid van prinses Laurentien van Oranje en de burgemeester van 
Zutphen de Korczakprijs 2016 uitgereikt aan WALHALLAb te Zutphen, een prachtig project waar 
kinderen en jongeren aan het werk kunnen met hun eigen projecten. Veel kinderen komen hier tot 

bloei, ook zij die soms vastgelopen zijn en met wie het 
reguliere onderwijs geen raad meer mee wist. Marco 
Mout heeft, zonder enige subsidie, maar met hulp van 
vele vrijwilligers een werkwijze ontwikkeld die 
navolging verdient. !
In het atelier was alles in gereedheid gebracht en bij 
binnenkomst kon je die middag direct een rondleiding 
krijgen van de kinderen die vol trots lieten zien waar 
en hoe zij werkten. Prachtige werkstukken, waar 
menige design-tentoonstelling jaloers op kan zijn! Na 
de opening van het officiële gedeelte om half drie 
nam Improbattle direct het heft in handen. Alle 

aanwezigen kwamen volledig in de stemming, er werd gezongen, gelachen en geïmproviseerd.  
Daarna vertelde de voorzitter van de Korczak Stichting over Janusz Korczak: wie is dat eigenlijk en 
waarom is deze prijs naar hem genoemd? Ademloos luisterden de kinderen en andere aanwezigen 
naar het verhaal; toen hij vertelde over de kinderen die in het ghetto van Warschau werden 
weggevoerd, kon je in de grote ruimte een speld horen vallen. "Maar, niet zijn dood, maar zijn leven 
heeft betekenis voor ons: daarom leeft hij nog steeds, zijn ideeën over de rechten van kinderen 
proberen wij vorm te geven. En dat gebeurt hier, in WALHALLAb", eindigde Arie de Bruin. 
Daarna was het woord aan Eva van den Heuvel, voorzitter van de jury van de Korczakprijs. Marco 
Mout en zijn team werken geheel in de geest van Korczak, al wisten zij dat wellicht zelf niet! Kinderen 
komen hier tot hun recht, ze mogen hier zijn we ze zijn, ze hebben recht op hun eigen leven en 
dood... Jazeker, hier worden kinderen vertrouwd, mogen zij eigen risico's inschatten en keuzes 
maken.  !
Na een prachtige solo van één van de ouders, de beroemde drummer Arie de Boer (o.a. bekend als 
drummer van Marco Borsato), op een 
drumstel dat door de kinderen zelf 
ontworpen was en gemaakt, kreeg 
prinses Laurentien het woord. Maar zij 
gaf dit heel snel door. Zij ging in 
gesprek met de kinderen over hun 
werk en het belang van de participatie 
van kinderen. !! !!!

Een trotse Marco Mout samen met prinses 
Laurentien bij de ingang van WALHALLAb !



En toen brak het moment aan om de prijs daadwerkelijk te overhandigen: Improbattle, prinses 
Laurentien en één van de kinderen, onthulden samen het borstbeeld van Korczak en gaven dit 
officieel aan Marco Mout. Die benadrukte dat hij dit allemaal beslist niet alleen verdiende, maar met 
zijn hele team en al zijn medewerkers, waaronder hij ook de kinderen rekende! 
Toen was het tijd voor de toost! Tijdens een hapje en een drankje leiden de kinderen de vele gasten 
rond en lieten trots hun werk zien.  



Bijlage 3 

!
Internationale Korczak Conferentie !
De Janusz Korczak Stichting organiseerde een Internationale Korczak Conferentie van 12 - 16 oktober 
2016. Er waren deelnemers uit veel landen: Engeland, Canada, USA, Brazilië, Australië, Zwitserland, 
Frankrijk, België, Polen, Oekraïne, Rusland, Israel en vanzelfsprekend uit Nederland. 
Woensdag 12 oktober werden de buitenlandse gasten verwelkomd in het Koos Vorrinkhuis in Lage 
Vuursche. Op donderdag kwamen alle overige gasten, waarvan sommigen alleen het programma van 
deze eerste dag meemaakten. Het was overvol, in totaal 135 gasten! We zijn blij dat er vele 
studenten waren, o.m. van de Marnix Academie, Hogeschool Driestar en Hogeschool Inholland. 
Tevens was er een aantal internationale studenten. Het gedachtegoed van Korczak leeft, ook bij 
jongeren! !

De conferentie werd die dag 
officieel geopend door de Poolse 
ambassadeur, dhr. Jan Borkowski. 
Hij benadrukte in zijn openings-
toespraak het belang van de 
positie van het kind in een wereld 
die op drift lijkt, waar afstanden 
nauwelijks een rol meer spelen. 
Ook de posi t ie van Poolse 
kinderen in West Europa stipte hij 
aan. Opvoeders kunnen kinderen 
veiligheid bieden, zoals Janusz 
Korczak dat deed. 
Daarna hield de voorzitter van de 
Janusz Korczak Stichting, Arie de 
Bruin, een inleiding over het thema 

How to trust a child? Hij haalde diverse teksten van Korczak aan, waarin hij liet zien dat het naïef 
zou zijn om kinderen blindelings te vertrouwen; zij zijn mensen en die zijn helaas niet altijd te 
vertrouwen! Maar zij verdienen wel respect, zelfs wanneer jouw vertrouwen zo nu en dan geschonden 
lijkt te zijn. Niet alleen vertrouwen, maar vooral het fundamentele recht op respect, geeft kinderen de 
emotionele veiligheid die nodig is om te groeien in allerlei, vaak onveilige, situaties. 
Deelnemers konden vervolgens kiezen uit diverse workshops waarin dit thema werd uitgewerkt: wat 
betekent dit voor leerkrachten in het onderwijs, voor  mensen in therapeutische situaties, voor 
vluchtelingenkinderen in azc's, voor kinderen en jongeren die worstelen met hun sexuele geaardheid, 
voor kinderen in scheidingssituaties. 
's Middags hield prof. Micha de Winter een inleiding: Learning to trust one another in a polarizing 
world. Hierin vertelde hij over zijn onderzoek naar kinderen uit totaal verschillende stadswijken, naar  
hoe zij elkaar ontmoeten, beter leren kennen en een basis van vertrouwen opbouwen. 
De presentatie van 'Kajtus, tovenaar', een kinderboek van Korczak dat nu vertaald is in het 
Nederlands en bewerkt door Karel Eykman, vormde een mooie afsluiting van de dag. Karel Eykman 
las voor, er werd een lied gezongen en Patty Bakx (de illustratrice), Jeroen Hoogerwerf (de uitgever) 
en Karel Eykman werden in de bloemen gezet. Speciale dank ook aan de vertaler, René Görtzen, die 
helaas niet aanwezig kon zijn. 



Tijdens het Open Podium die avond presenteerden buitenlandse gasten verschillende projecten die 
in hun land worden uitgevoerd. !

Op vrijdag en zaterdag waren er ruim tachtig deelnemers. Er 
werden op vrijdagmorgen workshops gehouden en 's middags 
waren er excursies: naar de pabo van de Marnix Academie in 
Utrecht en naar het Fort van de Democratie in De Bilt. 
Aan het eind van het morgenprogramma hield rabbijn Awraham 
Soetendorp een indrukwekkende toespraak over zijn leven en 
werk en hoe Janusz Korczak daar een grote plaats bij inneemt. 
's Avonds werden alle gasten verrast door Improbattle, een 
impovisatietheatergroep die in 2014 de Janusz Korczakprijs heeft 
ontvangen. Via drama (waar alle aanwezigen onderdeel van 
werden) kreeg het thema "Trust" letterlijk handen en voeten. !!
Op zaterdag was Dr. Tanja Jadnanansing onze hoofdgast. Zij 
vertelde in een algemene inleiding over de opzet van het 
programma LEF (listening, empathy, feedback) zoals zij dit heeft 
uitgewerkt aan het Albeda College te Rotterdam. Op indringende 
wijze wist vertelde zij over de wijze waarop met behulp van dit 

programma het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde van jongeren kon groeien. 
Vervolgens kon men weer kiezen uit verschillende workshops. In 
de middag werd de algemene vergadering van het IKA 
(International Korczak Association) gehouden door de 
vertegenwoordigers van de Korczak Stichtingen uit de diverse 
landen. De overige deelnemers gaven presentaties over de 
workshops en bereidden een schitterend avondprogramma 
voor. Er werd die avond veel gezongen, gedanst, er waren 
presentaties uit verschillende landen, kortom een prachtig 
hoogtepunt van de conferentie. 
Het geheel werd op zondagmorgen op een Korczakiaanse wijze 
afgesloten: het vuur werd doorgegeven, er werd gezongen en 
daarna volgende het (soms roerende) afscheid . !
Speciale dank voor allen die dit mogelijk hebben gemaakt: 
de vrijwilligers van de werkgroep, de vrijwilligers voor de 
catering, het bestuur van de Korczak Stichting, alle 
workshopleiders en inleiders. De meesten deden dit volkomen 
belangeloos! 
We kunnen terugzien op een zeer geslaagde, inspirerende 
conferentie! !
Arie de Bruin !!



Bijlage 4 

!!
IKA-vergadering in Lage Vuursche 
 

!
Vertegenwoordigers uit veertien landen waren bijeen in Lage Vuursche tijdens de jaarlijkse vergadering van de Internationale 
Korczak Association. 

Het grootste deel van de bijeenkomst van de Internationale Korczak Association werd 
ingenomen door een uitgebreid overzicht van de activiteiten die in de diverse landen in het 
afgelopen jaar waren georganiseerd. Het is prachtig om te merken dat het gedachtegoed 
van Korczak op zoveel plaatsen in de wereld nog steeds heel inspirerend is voor mensen.  
Kinderparticipatie in de sloppenwijken van Sao Poalo (Brazilië) geïnspireerd op de manier 
waarop Korczak werkte in zijn weeshuis, Nash Dom kampen in Rusland, Nederland en 
Brazilië, trainingen voor leerkrachten, voor ouders en andere opvoeders, digitale cursussen 
voor leerkrachten, programma's over kinderrechten... alles passeerde de revu en ieder werd 
geïnspireerd door de voorbeelden van good practice.  
 
Natuurlijk deelden we ook de zorgen, met name ook de zorgen om de politieke 
ontwikkelingen wereldwijd. 
Afspraken werden gemaakt voor de volgende vergadering, die in september 2017 zal 
plaatsvinden in het nieuwe Joods Museum in Warschau.  !



Bijlage 5   

!
Viering van de Dag van de Rechten van het Kind  

in Gulpen op 17 november 2016 

!
Het was weer een drukte van belang op donderdagmiddag de 17e november 2016 in de 
Toeristenkerk en jongerencentrum Galaxy in Gulpen. Van verschillende kanten (scholen, 
open- en gesloten jeugdzorginstellingen en het jongerencentrum) kwamen jongeren en 
volwassenen samen om stil te staan bij het belang van de rechten van het kind. Nu ja, stil te 
staan……. Er was heel wat in beweging. 

Bij binnenkomst was er vlaai en drinken, maar daarna  werd snel aan de slag gegaan. Het 
thema luidde dit jaar: “Vrij zijn doe  je samen “.  

Na een openingswoord door de burgemeester en een inleiding op het thema vertelde 
Anne Hamers haar verhaal. Deze jonge vrouw werd op haar 16e met HIV besmet en haar 
wereld stortte in. Maar door het gebruik van eigen kracht en het aanvaarden van hulp van 
anderen kreeg ze haar leven weer op de rails. Na dit indrukwekkende verhaal  werd in 
groepen uiteen gegaan om aan verschillende workshops deel te nemen. Daar vond  
ontmoeting plaats en ontstond er verbinding. 

Mensen met ieder hun eigen kwaliteiten komen met elkaar  tot een prachtig resultaat:  
samen een lichtschilderij maken, of hapjes voor de deelnemers, graffiti kunstwerken 
ontwerpen,  toneel spelen, trommelen op de jambé ‘s, de kunstenaar in jezelf ontdekken bij 
het maken van beeldjes van speksteen of met je eigen gewicht sportieve prestaties leveren, 
het werd allemaal met veel enthousiasme en plezier gedaan. 

Van de hapjes was aan het eind niet veel meer over, die zijn allemaal in de hongerige 
magen van de deelnemers verdwenen.  

De omlijsting met muziek door twee meisjes van de school  maakte het geheel compleet. 

!
Aafke Vermeijden 
Pastor SJSJ en lid werkgroep Dag Rechten van het Kind Zuid-Limburg. 

!



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

http://www.korczak.nl
mailto:info@korczak.nl
mailto:info@korczak.nl

