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"We willen graag dat onze kinderen betere mensen worden dan wijzelf. We 
dromen van de volmaakte mens van de toekomst" 
(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/. !
!
Jaarverslag 2016 
Tijdens de bestuursvergadering van 24 januari jl. is het Jaarverslag 2016 goedgekeurd. Wij kunnen 
terugzien op een zeer geslaagd jaar waarin we vele activiteiten met succes hebben kunnen 
ontwikkelen.  U kunt het Jaarverslag 2016 downloaden via:  
http://korczak.nl/stichting/category/januszkorczakstichting/jaarverslag/ !
Korczak Bestuursdag in Den Haag !

Op 3 februari jl. hield het bestuur van de Korczakstichting haar 
jaarlijkse bezinnings- en inspiratiedag in Den Haag. 's Morgens 
werd een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer. Hoe werkt 
onze democratie? 's Middags bezochten we het Humanity Huis. 
De meesten van ons kennen rampen en conflicten gelukkig 
alleen uit de krant of van tv. Situaties die zich ver weg op andere 
plekken in de wereld afspelen. Het Humanity House brengt ze in 
haar museum dichterbij. Via een ervaringsreis door het museum 
wordt het onvoorstelbare voorstelbaar gemaakt: we kropen in de 
huid van een vluchteling.  
Zeker een aanrader: https://www.humanityhouse.org 
We lieten alle indrukken op ons inwerken en wandelden tenslotte 
langs het Scheveningse strand en deelden elkaars gedachten in 
inspiraties. 
Het bestuur van de Janusz Korczak stichting, anno 2017 

http://korczak.nl/stichting/category/bulletins/
http://korczak.nl/stichting/category/januszkorczakstichting/jaarverslag/
https://www.humanityhouse.org
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Korczakprojecten in Sao Paulo 
In de maand november had Theo Cappon de gelegenheid onze Korczak vrienden in Sâo Paulo te 
bezoeken. Het eerste bezoek betrof het project “Anchieta Grajau”dat in de negentiger jaren gestart 
is door de Braziliaanse Korczak Kring met als doel de kinderen en tieners uit de grote favela Grajau 
voeding, spel en basale scholing te bieden. Zeer indrukwekkend hoe daar onder weerbarstige 
omstandigheden gewerkt wordt voor en met kinderen! Zie voor een uitgebreid verslag van zijn 
bezoek aan dit project bijlage 2. !
Korczaklezing in Dordrecht 
Na het succes van vorig jaar werd op 23 januari jl. opnieuw een Korczaklezing georganiseerd in 
samenwerking met de pabo Dordrecht en een aantal schoolbesturen in Dordrecht en omgeving.  De 
zaal was ook dit jaar geheel uitverkocht! 
Naast een inleiding van Arie de Bruin over het thema "Niet tègen, maar mèt kinderen praten" werd 
een workshop gehouden over "Filosoferen met kinderen" door Jan de Bas en was kinderboeken-
schrijver Jacques Vriens  aanwezig om zijn kijk op kinderen en onderwijs delen met het publiek aan 
de hand van zijn boeken en teksten uit "De gelukkige klas" van Theo Thijssen.  
Jacques Vriens is ook lid van ons Comité van Aanbeveling.  Zie: http://www.jacquesvriens.nl !
Korczak-inspiratie-avond 
Op maandag 13 februari jl. werd in Dordrecht een Korczak-inspiratie-avond gehouden voor leden en 
belangstellenden uit de omgeving. Enkele teksten van Korczak waren uitgangspunt: deelnemers 
wisselden hun ideeën uit en koppelden dat aan hun ervaringen in hun eigen (beroeps)praktijk met 
kinderen. Een geslaagde avond die een vervolg krijgt. Afgesproken is om in april/mei een 
vervolgavond te houden. Die volgende bijeenkomst zal in Vlaardingen worden gehouden. !
Janusz Korczak leeft voort 
Regelmatig ontvangen we van onze leden hun persoonlijke ervaringen met het gedachtegoed van 
Korczak. Dit keer een bijdrage van Heidi van Loon: zie bijlage 3 !
Mini-conferentie Onderwijs over de Holocaust in Rotterdam 
Op 22 maart 2017 wordt 's middags in het Stadsarchief in Rotterdam een mini-conferentie gehouden 
voor leerkrachten van PO en VO over het belang van onderwijs over de Jodenvervolging, uitsluiting 
en discriminatie. Naast een inleiding door Arie de Bruin (voorzitter van de Janusz Korczak Stichting) 
worden workshops gehouden met praktische informatie voor docenten hoe dit 'gevoelige' thema in 
de klas aan bod kan komen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb zal een inleiding houden en de 
conferentie afsluiten. De conferentie wordt georganiseerd door de werkgroep Onderwijs van de 
stichting Loods24/Joods Kindermonument in samenwerking met de afdeling Onderwijs van de 
Gemeente Rotterdam en het Stadsarchief Rotterdam. De toegang is gratis. 
Nadere informatie is te vinden op: http://www.loods24rotterdam.nl 
Aanmelden kan via onderwijspo@loods24rotterdam.nl !
Zin in Leven 
Limburgse organisaties die met jongeren werken en daarbij de zin- en betekenisgevende bril 
opzetten, zijn verenigd in het Rolducberaad. Namens de werkgroep Janusz Korczak Stichting Zuid-
Limburg, participeert Hans Notten in het Rolducberaad.  

http://www.jacquesvriens.nl
http://www.loods24rotterdam.nl
mailto:onderwijspo@loods24rotterdam.nl


Hierbij gaat het om uitwisseling van kennis en ervaring, waarbij ieders expertise voorop staat. Ook 
wordt er onderling samengewerkt waar mogelijk. Zij ontwikkelden een belangrijk project voor 
professionals die met jongeren werken: "Zin in Leven". Zie bijlage 4 voor nadere informatie. 

!
Nash Dom kamp in 2017 
 

Dit jaar gaan we op kamp van .zaterdagochtend 12 augustus t/m vrijdagavond 18 
augustus. We gaan dit keer naar De Lindenhorst, Schiphorsterweg 15, 7966 AB 
De Schiphors. Nash Dom is een kamp voor kinderen van 5 t/m 13 jaar, dat sinds 
2009 in Nederland wordt georganiseerd. Het kamp wordt gedraaid door 
vrijwilligers die, (al dan niet) professioneel vaker met kinderen te maken hebben. 
De pedagogische aanpak  is geïnspireerd op de ideeën van Korczak. Alle 
medewerkers hebben een verklaring omtrent gedrag (VOG). Nash Dom is één 
van de activiteiten die georganiseerd worden vanuit de Janusz Korczak Stichting. 

Zie voor meer informatie en aanmelding: http://www.nashdom.nl 

!
Vertrouwen in je klas !
Bij SWP verscheen een nieuw, zeer toegankelijk boek voor mensen in het onderwijs met de titel 
"Vertrouwen in je klas". Een onderwerp dat mooi aansluit bij het thema van onze Korczak Conferentie 
van oktober jl. De subtitel: Emotionele vaardigheid op de basisschool met TA geeft aan dat de 
schrijvers zich sterk laten leiden door Transactionele Analyse.  In bijlage 5 vindt u een recensie over 
dit boek. 

!
Het tienerbrein !
Hoogleraar en neuropsycholoog Jelle Jolles schreef een geweldig boek, ‘Het tienerbrein’. Welke 
ouder of leraar begrijpt soms niets van het gedrag van een tiener? Hij is toch intelligent, maar hij 
doet van die oerdomme dingen.... 
Dan moet je dit boek echt gaan lezen. In bijlage 6 vindt u een recensie. 

!
Korte berichten !
- 10 februari: inleiding en workshop bij Zaanprimair (Zaandam) 

- 10 februari: workshops bij ID College voor 4e jrs Ped. Werk in Leiden 

- 13 februari: Korczak Inspiratie Kring in Dordrecht 

- 23 februari: workshops voor BSO BibeleBONZ in Gouda 

- 16 maart: Inleiding/workshop bij Kring Onderbouw PIT Zwijndrecht 

- 22 maart: medewerking aan mini-conferentie Onderwijs over de Jodenvervolging in Rotterdam !!!
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 

http://www.apple.com/nl
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Bijlage 1 

Column Arie de Bruin !
 Domkoppen !
"Wat zal er van hem worden als hij groot is? vragen we ons verontrust af. We willen graag 
dat onze kinderen betere mensen worden dan wijzelf. We dromen van de volmaakte mens 
van de toekomst. We moeten waakzaam zijn, onszelf op deze leugen betrappen en ons in 
volzinnen gehuld egoïsme blootleggen........... 
We staan kinderen niet toe ons te kritiseren en aan zelfcontrole doen we niet........  
De opvoeder eigent zich gewillig het privilege van volwassenen toe: om niet over zichzelf 
maar over kinderen te waken, niet zijn eigen misstappen, maar die van kinderen te 
registreren."  
(UIT: J. Korczak, Het recht van het kind op respect, Amsterdam 2004) !
In de opvoeding geldt nog altijd het idee, dat wij als volwassenen kinderen moeten leren 
hoe zij zich moeten gedragen. Dat zij zelf beslist nog niet in staat zijn om goed en kwaad te 
onderscheiden, om de juiste afwegingen te maken of risico's te overzien. Met in ons 
achterhoofd de illusie dat wij dat als volwassenen allemaal wel zouden kunnen. 
Ik moet regelmatig aan deze teksten van Korczak denken nu ik zie hoe de nieuwe president 
van Amerika zich manifesteert en hoe sommige Nederlandse politici allerlei vreemde (om 
niet te zeggen: domme) uitspraken de wereld in slingeren. 
"Het kind is niet dom, onder kinderen bevinden zich niet meer domkoppen dan onder 
volwassenen", schrijft Korczak elders. Ja, helaas, er bevinden zich onder volwassenen ook 
nogal wat domkoppen; en dat is door hun opvoeding beslist niet over gegaan. Nee, 
misschien is dat wel versterkt door wat men 'opvoeding' noemt. Juist doordat volwassenen 
jou als domkop hebben behandeld, ben je nog meer domkop geworden dan je misschien al 
was. We kennen immers the self fullfilling prophecy! Maar zo causaal zullen dit soort 
verbanden nou ook weer niet zijn? !
Nee, Korczak geeft ons een ander mensbeeld waarin kinderen en volwassenen 
gelijkwaardige mensen zijn, mensen die zo nu en dan domme dingen doen en een andere 
keer juist weer heel mooie dingen kunnen doen. Dat heeft niet veel met leeftijd te maken, 
maar vooral met mens-zijn. Mensen die elkaar mogen aanspreken op hun gedrag, die elkaar 
waarderen om wie ze zijn, moslim, christen of atheïst, uit Afrika of Europa. Mensen die 
afhankelijk zijn van elkaar en van elkaars barmhartigheid. !
"Het kind is met verstand uitgerust, het weet wat het nodig heeft, het kent de 
moeilijkheden en hindernissen in zijn leven. Het vraagt niet om een despotisch bevel, 
opgelegde discipline en wantrouwige controles, maar wat het nodig heeft zijn: tactvolle 
aanpak, vertrouwen in zijn ervaringen, samenwerking en samen-leven", schrijft Korczak. !



Misschien is het voor Trump en al zijn Nederlandse equivalenten wel verstandig om in 
gesprek te gaan met kinderen om wat feedback te ontvangen op zijn en hun (soms domme) 
gedrag.  
Dan kunnen de kinderen een poosje niet hun eigen, maar de misstappen van deze 
volwassenen registreren. En vervolgens kan er daarna eens rustig met elkaar over gesproken 
worden, zoals dat in Kinderraden gebeurt. Voor de wereld zou dit een verademing kunnen 
zijn ...... 
En daarna mag Trump natuurlijk wel een enthousiaste tweet de lucht in sturen! !!!
 

Korczak in gesprek met enkele kinderen uit Dom Sierot 

!



Bijlage 2 

Een bezoek aan Korczak projecten in Sâo Paulo ( Brazilië) !
In de maand november had ik de gelegenheid onze Korczak vrienden in Sâo Paulo te 
bezoeken. Het eerste bezoek betrof het project “Anchieta Grajau”dat in de negentiger 
jaren gestart is door de Braziliaanse Korczak Kring met als doel de kinderen en tieners uit de 
grote favela(= sloppenwijk)  Grajau voeding, spel en basale scholing te bieden. 
Sinds twee jaar is de situatie daar nogal drastisch veranderd. In het voorjaar van 2014 werd 
iedereen van het project opgeschrikt door een invasie van zo’n achthonderd arme, dakloze 
gezinnen en ontheemden. Het grote terrein met veel bomen en beplanting werd door deze 
allerarmsten rigoureus gekraakt en platgebrand. 
In een paar dagen tijd werden honderden schamele krotten van golfplaten, plastic en 
sloophout opgetrokken. Geen water, geen elektriciteit, niets, helemaal niets. De 
ontreddering bij de mensen van het Korczakproject was enorm. 
De eerste reactie was begrijpelijk: verwijdering door de politie. De bezetting op andermans 
terrein was immers illegaal. Maar men realiseerde zich dat wegbuldozeren een golf van 
haat, geweld en wraak zou losmaken. Met nog ernstiger gevolgen. De pas aangetreden 
directeur en groot Korczak kenner, Gelso (twee jaar ervaring met de opvang van 
kindsoldaten in Oeganda en Congo)  besloot anders. ‘Hier ligt voor ons een geweldige 
uitdaging’, aldus Gelso. ‘Wij hebben deze arme families met honderden kinderen heel wat 
te bieden. Met extra geld voor meer betaalde krachten en extra voeding voor de jongste 
kinderen, kunnen we de betekenis van ons project verhogen’. Maar dan wel in 
samenwerking met de overheid: en het stadsdeel ging akkoord! 



!
En nu, ruim twee jaar later kon ik de eerste resultaten zien en meemaken. Er is een 
overlegsituatie gecreëerd met vertegenwoordigers uit deze krottenheuvel (inmiddels zo’n 
drieduizend bewoners). Velen sturen hun kinderen naar de dagopvang van het project waar 
voeding, spel en eenvoudige scholing aangeboden wordt. Met één van de 

vertegenwoordigers en een tolk 
heb ik een wandeling gemaakt 
door deze ‘misery’ van gammele 
bouwsels. Het is een plek met veel 
alcoholisme, werkloosheid en 
geweld.  Heel veel alleenstaande 
moeders met soms 4 kinderen in 
een ruimte van 4 x 5m (vaders in 
het gevang of vertrokken). Maar 
deze vrouwen zijn vaak ongelooflijk 
krachtig en inventief. De één na de 
ander begint een minibedrijfje, 
zoals een kapsalon, een winkeltje 
met wat etenswaren en natuurlijk 

kleine cafeetjes. De bewoners hebben onlangs zelf een soort gemeenschapshuis gebouwd 
waar vergaderingen worden gehouden. Het Korczak project speelt hierbij een dragende rol. 
Kinderen krijgen door goede voeding en spel of sport betere ontwikkelingsmogelijkheden.  !
Voordat ik aan de 45 km lange terugreis begon van deze favela naar het centrum van Sâo 
Paulo (negentien miljoen inw.) had ik nog een lang gesprek met de inspirerende leider 
Gelso. ‘ Kijk', zei hij, ‘wij laten ons inspireren door het werk van Korczak. De man die ook in 
zijn jaren kansarme kinderen weer perspectief gaf. We zijn het laatste jaar sterk gegroeid en 
nu werken er meer dan vijfenveertig 
groepsleiders in ons project . Velen 
kennen Korczak niet en ook de oudere 
begeleiders zijn onvoldoende toegerust 
in het vertalen van zijn ideeën naar de 
dagelijkse omgang met kinderen. We 
wi l len de Neder landse Korczak 
Stichting vragen of ze met ons in het 
voorjaar van 2017 op ons terrein een 
paar studiedagen wil organiseren voor 
de medewerkers van het Anchieta 
Project’. 
Met die boodschap en vol impressies 
ben ik terug gevlogen naar Nederland. 
Hun verzoek hebben we natuurlijk in 
beraad. !
Theo Cappon 
p.s. In het volgende bulletin zal het verslag verschijnen van het bezoek aan een tweede Korczak-project in 
Brazilië. 



!
Bijlage 3 

Janusz Korczak leeft voort 

In 2010 bezocht ik voor het eerst Israël. In Yad Vashem raakte ik zeer onder de indruk van 
het verhaal dat gids Danja vertelde bij het kindermonument van Janusz Korczak. 
Thuisgekomen ben ik mij meteen in de geschiedenis van Korczak gaan verdiepen en ik kon 
er niet van loskomen.  Zo zou ik ook willen zijn voor de kinderen op onze school!  Ik werd 
donateur van de Janusz Korczak Stichting en ging steeds meer lezen, van de boeken over 
Koning Matthijsje tot Als ik weer klein ben en Hoe houd je van een kind? 
In 2013 was ik weer in Israël en besprak met gids Danja wat de ontdekking van Korczak met 
mij had gedaan. Ik heb diverse uitspraken van Korczak gebruikt in werk dat ik schreef voor 
een studie gedragsspecialist. Ik bezocht enkele bijeenkomsten van de Korczak Stichting. 
Eén van de hoogtepunten vormde voor mij het toneelstuk Het weeshuis van Korczak door 
theaterstichting Kwibus, gebaseerd op Het boek van Aron door Jim Shepard. Ook de TV-
documentaire The Last Korczak Boy vond ik indrukwekkend.  

 
Toen ik in 2015 weer in Israël was, vroeg gids Danja of ik in Yad Vashem het verhaal bij het 
Korczakmonument wilde vertellen. Dat deed ik graag. Voor veel reisgenoten was het 
onderwerp nieuw, net zoals het eerder voor mij nieuw was. Het leverde gespreksstof op 
over hoe men in het leven staat en inspiratie voor hoe men zou willen zijn. De pedagogische 
ideeën van Janusz Korczak die de basis vormden voor de Rechten van het Kind zijn het 
alleszins waard om te worden doorgegeven, omdat alle leven is geënt op liefde voor het 
kind. Verrassend genoeg kreeg ik na het bezoek aan Yad Vashem het boekje  
Loving Every Child van Korczak.  

Heidi van Loon (heidivanloon@kpnplanet.nl) 

!  



Bijlage 4 

Project ‘Zin in Leven!’ 

Rolducberaad 

Limburgse organisaties die met 
jongeren werken en daarbij de zin- 
en betekenisgevende bril opzetten, 
zijn verenigd in het Rolducberaad. 
Hierbij gaat het om uitwisseling van 
kennis en ervaring, waarbij ieders 
expertise voorop staat. Ook wordt 
er onderling samengewerkt waar 
mogelijk. Namens de Korczak 
Stichting Zuid-Limburg, participeert 
Hans Notten in het Rolducberaad.  
Stichting ’t PGCJ heeft bij de start 
en de ontwikke l ing van het 

Rolducberaad een initiërende en leidende rol op zich genomen en wil daarmee bijdragen 
aan het besef dat zingeving en levensbeschouwing richting geven aan ons gedrag, ons 
doen en laten.  

Project ‘Zin in Leven!’ 

Zelfdoding is doodsoorzaak nummer één 
bij jongeren tussen de 15-25 jaar. Ook 
nemen de laatste jaren  gevoelens van 
depressie en eenzaamheid schrikbarend 
toe bij jongeren.  

Negen professionals uit het Rolducberaad 
hebben de handen ineengeslagen en 
ontwikkelen een methodiek om profes-
sionals en vrijwilligers die met jongeren 
werken, gevoeliger te maken voor vragen 
rond zin- en betekenisgeving. Zo kunnen zij dit op hun beurt weer doorgeven aan jongeren. 
Als zij zingeving  en levensbeschouwing een plek kunnen geven in hun leven, heeft dit een 
belangrijke, positieve invloed op hun gezondheid. Deze methodiek sluit aan bij de visie van 
de provincie Limburg op ‘Positieve Gezondheid’ van dr. Machteld Huber, waarbij zingeving 
een centrale rol speelt. Ook de GGD, GGZ en ‘De Gezonde School’ werken vanuit deze 
principes van ‘positieve gezondheid’. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Petra Ritzen, stillstaan@home.nl                      

!

mailto:stillstaan@home.nl


Bijlage 5 

Vertrouwen in je klas!!
"Vertrouwen in je klas" is een toegankelijk boek voor ieder die in het (primair) onderwijs 
werkt. Vele herkenbare voorbeelden uit de dagelijkse praktijk helpen juffen en meesters 
inzicht te krijgen in hun eigen handelen. Steeds wisselt het perspectief: een situatie wordt 

vanuit de leerling, dan weer vanuit de 
leraar of een andere collega benaderd. Dit 
zijn uit het leven gegrepen verhalen op 
basis van ervaringen van leerkrachten en 
ouders. 
"Leer jezelf kennen eer je kinderen wilt 
leren kennen", zei Korczak ooit. Dit boek 
kan daar bij helpen. Met behulp van de 
Transactionele Analyse worden de verhalen 
geanalyseerd en krijg je concrete hand-
vatten om te kijken naar je  eigen aandeel 
in die wonderlijke dynamiek die in elke klas 
plaats vindt.  
Steeds wordt de lezer uitgedaagd om 
dezelfde situatie ook te benaderen vanuit 
het vertrouwen in de ander/het kind, 
waardoor het emotionele veiligheid wordt 
geboden. 
Maar wat doe je nou als je werkelijk 
belazerd bent door een kind? Want ook dat 
gebeurt. "Onder kinderen bevinden zich 
ook criminelen", schreef Janusz Korczak 
ooit. Dan is vertrouwen geven nog niet zo 
eenvoudig. Ook daar zal iedere leerkracht 
zo nu en dan wel eens tegen aan lopen. 

"Ik ben oké, jij bent oké, alles mag er zijn" zoals op één van de grappige illustraties in het 
boek zichtbaar is, schiet dan duidelijk te kort. Verder hadden de persoonlijke 
ontboezemingen van één van de auteurs beter niet in dit boek kunnen staan; hier wordt het 
teveel een ego-document. 
Dit neemt niet weg dat het een heel bruikbaar boek zal zijn voor menige leraar, maar zeker 
ook voor studenten van de pabo en de lerarenopleiding. Het leest gemakkelijk en er staan 
allerlei opdrachten en suggesties in waardoor je beslist jezelf en de kinderen in je klas beter 
kan leren kennen. !
(arie de bruin) 
Vertrouwen in je klas 
Emotionele veiligheid op de basisschool met TA 
Theo van der Heijden, Danielle van der Heijden, Tamar Kopmels 
uitgave: SWP 



!!
Bijlage 6 

Het tienerbrein 
 

Hoogleraar en neuropsycholoog Jelle Jolles schreef 
een geweldig boek, ‘Het tienerbrein’.  
Met opzet gebruikt hij het woord "tiener", want de 
"puber" is al veel te beladen! Natuurlijk heeft iedere 
ouder zich wel eens zorgen gemaakt over de 
schoolresultaten van zijn dochter, maar vooral van zijn 
zoon in de leeftijd tussen 10 en 20.  Maar gelukkig 
"slechte cijfers zeggen niks over een latere carrière", 
lees ik. En ik kan dit uit eigen ervaring alleen maar 
bevestigen. 
Jolles geeft inzicht in de manier waarop hersenen 
zich ontwikkelen, en het laat je zien hoe flexibel die 
ontwikkeling is. Een IQ ligt zeker niet voor 
eeuwigheid vast. Vanzelfsprekend komt de discussie 
tussen nature and nurture volop aan bod waarbij de 
laatste buitengewoon belangrijk is. Maar of die 
ontwikkeling werkelijk zo beheersbaar is als de 
schrijver ons wil doen geloven, durf ik te betwijfelen. !
Hoe de hersenen van jongeren zich ontwikkelen en in 
welk tempo, hangt heel sterk af van hun omgeving. 

Dat is een belangrijk statement in dit boek. Dat is bemoedigend voor ouders en leraren: 
inderdaad, jij als opvoeder doet er echt toe. Hoewel... "een tienerbrein is vrijwel uitsluitend 
geïnteresseerd in leeftijdgenoten of degenen die ietsje ouder zijn en al gitaar spelen!"  
Jolles laat ons zien: De tienertijd is geen periode van problemen en bedreigingen, maar 
vooral een tijd van kansen en mogelijkheden. Een beetje vertrouwen in de eigen kracht van 
die tiener is zeker niet misplaatst! 
Hij slaagt erin om op heel toegankelijke en zelfs spannende wijze de lezer mee te nemen. 
Elke opvoeder, ouder, groepsleider of leraar, die met jongeren te maken heeft moet dit 
boek echt lezen! !
(arie de bruin) !
Auteur: Jelle Jolles 
Uitgever: Amsterdam University Press 
ISBN: 9789462983984 !!!

https://www.bruna.nl/auteurs/aut0000024292-jelle-jolles


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. 

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

