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“Kinderen huilen vaker dan volwassenen, niet omdat het zulke 
huilebalken zijn, maar omdat hun gevoel veel dieper gaat, ze 
veel meer lijden. Waarom respecteren volwassenen onze 
kindertranen niet?” 

(Janusz Korczak) 

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/. 

Verdriet 
Bovenstaande uitspraak komt uit “Als ik weer klein ben”, een boek van Korczak, waarin hij als 
volwassene droomt dat hij weer enkele dagen een kind van elf is. Het verscheen in 1925 als 
kinderboek, maar al snel was duidelijk dat het ook voor volwassenen prachtige literatuur is. Een 
Nederlandse vertaling verscheen in 1985 bij uitgeverij Bijleveld en is nog altijd verkrijgbaar! 

In memoriam Mia van Gulik 
Op 4 juli jl. overleed op 81-jarige leeftijd Mia van Gulik, oud-bestuurslid en penningmeester van de 
Janusz Korczak Stichting. Zij was een bijzondere vrouw en heeft veel betekend voor de 
Korczakstichting. Mia heeft zich vele jaren ingezet voor het werk van onze stichting, een lange 

periode als penningmeester. 
Wij kennen haar als een betrokken vrouw, die voor ons 
soms een heel eigen kijk kon geven tijdens onze 
gesprekken. Zij was daarin dan bescheiden, maar haar 
inbreng gaf vaak een geheel nieuw inzicht. Haar leven 
ging niet altijd over rozen en wellicht juist daarom 
spraken het leven en de ideeën van Korczak haar zo 
aan. 
Wij wensen haar familie alle sterkte toe en denken met 
veel respect aan haar terug. 

Mia tijdens één van haar vele activiteiten voor de Janusz Korczak 

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


Vooraankondiging Korczakconferentie: 9 november 2019 

Op zaterdag 9 november 2019 hopen we in het Kinderrechtenhuis te Leiden onze eerstvolgende 
Korczakconferentie te houden. Het thema wordt: ‘Moeten wij dan alles goed vinden?’, het dilemma 
tussen vrijheid en grenzen stellen in de opvoeding. Naast het perspectief van volwassenen is de 
vraag van kinderen en jongeren minstens zo relevant: ‘Moeten wij dan alles goedvinden?’ 
Meer informatie over het programma volgt later. 
Reserveer de datum nu alvast in uw agenda! 

Bijzondere tentoonstelling in Meerssen 
Op zondag 15 september 2019 om 15.00 u. zal in de synagoge te Meersen (adres: Kuileneindestraat 
22a – Meerssen) een bijzondere tentoonstelling van het werk van Isaac Celnikier worden geopend ter 
gelegenheid van de viering van het 75-jarige jubileum van de bevrijding van het zuiden van 
Nederland. Isaac Celnikier is een voormalige pupil van het weeshuis van Korczak. Hij overleefde de 
Holocaust en is na de oorlog wereldwijd een beroemd kunstenaar geworden. Hij heeft veel werk 

gemaakt waarin de Holocaust en ook Janusz 
Korczak een grote rol spelen. 
Celnikier woonde na de oorlog in Parijs en is 
in 2011 op hoge leeftijd overleden. 
Tijdens de opening zal een inleiding  worden 
gehouden over Korczak en de betekenis die 
hij heeft gehad in het leven van Celnikier. 
    
De tentoonstelling is te bezoeken op 
donderdag 19 sept., vrijdag 18, zaterdag 21 
zondag 22, donderdag 26, vrijdag 27, 
zaterdag 28 en zondag 29 september telkens 
van 12.00 tot 18.00 uur.     

De engel in het ghetto (Isaac Celnikier) 

4 mei: Herdenking op het Merwedeplein bij het beeldje van Anne Frank 
Na afloop van de herdenking  op het Merwedeplein in Amsterdam bij het standbeeld van Anne Frank 
heeft  Anouk Brink (bestuurslid Janusz Korczak Stichting) een inleiding verzorgd over Janusz Korczak. 
Er was grote belangstelling voor zowel de herdenking als de daarop volgende Korczak presentatie in 
Literaire Salon Jimmink. Een verslag van de bijeenkomst vindt u in bijlage 2. 

Bestuursdag Korczakstichting in Limburg 
Op zaterdag 25 mei werd de jaarlijkse bestuursdag gehouden in Zuid Limburg. Inhoudelijk werd het 
programma verzorgd door Hans Notten en Math Partouns. Voor een kort verslag zie bijlage 3. 
 

Korczakkringen 
Er zijn inmiddels drie Korczakkringen actief. 
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: 
- in de regio Delft: dinsdag 24 september in de Freinetschool Delft 
- in de regio Rotterdam/Dordrecht: maandag 23 september 
- in de regio Amsterdam: Vrijdag 13 september en Vrijdag 15 november 
Aanmelden voor deelname aan een van de kringen kan via info@korczak.nl 

mailto:info@korczak.nl


“Waarom vinden alle Korczakkringen steeds in de Randstad plaats?” was de vraag van één van onze 
leden? “Ja, daar wonen de mensen die het organiseren”, was ons antwoord. Maar, mocht u elders in 
het land ook van plan zijn een Korczakkring te starten, dan zullen wij natuurlijk alle medewerking 
verlenen om dit op te zetten en ook een bijdrage leveren aan het programma. Avonden voor mensen 
die geïnspireerd willen worden en de pedagogiek van Korczak in hun werk en leven centraal willen 
stellen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Arie de Bruin via info@korczak.nl  

Onderwijsavonden NIVOZ 
Ook in het komende cursusjaar organiseert NIVOZ weer bijzondere 
Onderwijsavonden. Thema is: De grote wereld en de kleine wereld. Naar 
een pedagogiek van de hoop. 
Onderwijs staat in de wereld van nu en bereidt, in haar kleine wereld, 

leerlingen voor op de wereld van morgen. In het jaarthema willen we verkennen hoe we van deze 
kleine wereld een wereld van hoop en optimisme kunnen maken. Hier vind je een inleidende tekst en 
een overzicht van de vijf Onderwijsavonden met sprekers, in het nieuwe schooljaar 2019-2020. 
Het begrip Pedagogiek van de hoop is door Micha de Winter in 2017 - bij zijn afscheidsrede van de 
Universiteit Utrecht - opnieuw geagendeerd. Het vindt zijn oorsprong in het werk van de pedagoge 
Lea Dasberg. De eerste bijeenkomst is op donderdag 19 september 2019 met als speciale gast: 
Trudy Dehue. Zie voor meer info: https://nivoz.nl/nl/eerste-onderwijsavond-met-trudy-dehue 

Scriptieprijs in 2019 
Tijdens de Korczakconferentie op 9 november a.s. in het Kinderrechtenhuis te Leiden hopen we voor 
de tweede keer een Korczak Scriptieprijs te kunnen uitreiken aan een student (of groep studenten) 
die een scriptie/werkstuk heeft gemaakt waarin het onderwerp is uitgewerkt in de geest van Korczak. 
Voor nadere informatie zie bijlage 6. Aanmelding kan nog tot 1 september bij info@korczak.nl. 
Weet u nog iemand die hier mogelijk voor in aanmerking komt, maak hem of haar hier attent op! 

Film over Korczak  gratis te gebruiken 
De nieuwe promotiefilm die we als stichting hebben gemaakt over de betekenis van Korczak voor de 
huidige pedagogische wereld is te vinden op You Tube: https://www.youtube.com/watch?
v=3dMkTxfpCHY. U kunt hem gratis gebruiken om zo het gedachtegoed van Janusz Korczak te 
verspreiden. 
Op verzoek is een versie met Engelse ondertiteling beschikbaar. Mail dan naar info@korczak.nl 

Korczak tentoonstelling te leen 
Onze nieuwe tentoonstelling geeft een mooi beeld van het leven en werk van Janusz Korczak en de 
betekenis van zijn ideeën voor de huidige opvoedingspraktijk. Wilt u de tentoonstelling lenen voor 
een studiedag, themaweek, conferentie of tijdelijk in de bibliotheek van uw instelling, dan kan dat 
tegen onkostenvergoeding. De tentoonstelling bestaat uit een serie “banners”, gemakkelijk te 
vervoeren en op te zetten. Wilt u de tentoonstelling lenen, neem dan contact op met info@korczak.nl 
Heel geschikt om bijvoorbeeld een periode in de hal van een pabo of andere opleidingsschool te 
plaatsen.  

Zin in Leven  
Op 19 september 2019 (van 15.30 uur – 18.30 uur) wordt door “Zin in Leven” Limburg een 
symposium gehouden in de blokhut ‘Kanijnsheide’ van Jong Nederland, Kastanjelaan 10, 6074 NC 
Melick. Voor verdere informatie: www.zininleven.eu  (mail: nelleke@zininleven.eu) 
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Innerlijke stem 
Van één van onze leden, Angelette Akkermans, ontvingen we een mooie bijdrage, die wij onze lezers 
niet willen onthouden: zie bijlage 4 

Een onvergetelijk bezoek aan Anchieta Grajau 
Olga Middendorp is tijdens haar reis door Zuid-Amerika met haar partner op bezoek geweest bij 
Anchieta Grajau in Brazilië. Dit bijzondere project in de favela’s van Sao Paulo wordt gerund door 
enthousiaste mensen die sterk door Korczak zijn geïnspireerd. Onze Korczakstichting heeft dit project 
door middel van een gift van het Aelbrechtsfonds (https://www.aelbrechtsfonds.nl) in de afgelopen 
periode financieel kunnen ondersteunen. Het was mooi om met eigen ogen te kunnen zien en 
ervaren wat dit voor de kinderen daar betekent! Een verslag vindt u in bijlage 5. 

Zomervakantie 
Wij wensen al onze lezers een goede vakantie toe. 
Voor vele kinderen is deze periode een feest, maar er zijn er ook die verlangen naar het einde: 

Vakantie 

Juf, ik heb u gemist in de vakantie, 
want vrij zijn 
is nog geen garantie 
voor lekker, leuk en fijn… 
ik had veel liever 
op school willen zijn. 

Op straat is er geen plek 
en ik kan nergens heen, 
alleen maar auto’s  
en beton en steen, 
en thuis heeft niemand tijd 
vakantie…  
duurt een eeuwigheid. 

(arie de bruin)  

Agenda 

- 30 juli 2019, 20.00 u: Herdenking bij Joods Kindermonument Rotterdam (Stieltjesplein) 

- 15 september 2019: Vernissage/expositie van Isaac Celnikier in Synagoge te Meerssen i.s.m. met 
de Janusz Korczak Stichting. 

- 19 september 2019: Onderwijsavond NIVOZ Driebergen; inleider Trudy Dehue 

- 19 september 2019: Symposium Zin in Leven in Melick (Limburg) 

- 24 september: Korczakkring Delft in Freinetschool Delft 

- 9 november 2019: Korczakconferentie Kinderrechtenhuis Leiden 

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.  
Copyright (c) 2019 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin. 

https://www.aelbrechtsfonds.nl


Bijlage 1  “Meester, dit gebeurt nou niet meer, hè” 

In een halve kring staan ze bij een oud muurtje tussen de wolkenkrabbers op de Kop van Zuid in 
Rotterdam. Kinderen van groep 7 en 8, kinderen wiens ouders uit alle hoeken van de wereld naar 
deze stad zijn gekomen om er een nieuw leven op te bouwen. Zoals er al vele eeuwen mensen naar 
Nederland kwamen: Joden uit Portugal of uit Polen of Duitsland, Hugenoten uit Frankrijk, zeelieden 
en hun families uit allerlei havensteden.  
De juffrouw heeft verteld over de Tweede Wereldoorlog en nu staan zij bij een glimmende halve 
cirkel waar 686 namen op staan van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar die toen met hun 
familie vanaf deze plaats zijn weggevoerd en allemaal vermoord werden. Namen en leeftijden van 
kinderen die net zo oud zijn als zij nu, of veel jonger. “Kijk, hier… dit kind was maar 3 maanden… en 
hier 2 jaar… en hier… ik heb de naam gevonden van ‘mijn’ kind!” De kinderen hebben op school 
gewerkt aan het project “Jij hoort op onze school”, waarbij zij een aantal namen van Joodse kinderen 
hebben geadopteerd en onderzocht hebben wat er met hen is gebeurd. Kinderen die in dezelfde 
stad woonden, soms in dezelfde wijk, soms zelfs in dezelfde straat. En nu staan zij bij het muurtje 
waar vroeger Loods 24 was, de verzamelplaats voor de Joden die vanuit Rotterdam en omgeving 
werden weggevoerd. Een loods bij de Spoorweghaven; handig voor de nazi’s, want daarvandaan 
konden die mensen vrij geruisloos per trein of per schip worden weggevoerd. Een industrieterrein en 
er woonden nauwelijks mensen; daar waar nu het Manhattan aan de Maas in Rotterdam is ontstaan. 
“Was het écht hier? En moesten de baby’s dan ook mee? En oma’s en opa’s? En hadden ze dan 
allemaal al zo’n gele ster?” 
“Ja, hier gebeurde dat. En van hier gingen de meesten per trein naar Westerbork en daarna door 
naar Auschwitz, of Sobibor of naar andere kampen. Alleen dit muurtje en die oude boom die er nog 

steeds staat, hebben het gezien. Hier 
heeft Marianne Reens gestaan met haar 
zusje, vol spanning over wat er zou  
gebeuren? Misschien heeft ze gehuild en 
heeft haar moeder haar getroost… 
Marianne, dat meisje van de foto.” 

Natuurlijk, tijdens de les hebben zij al 
gehoord over de bordjes Verboden voor 
Joden, over de Jodenster, over de 
razzia’s en over concentratiekampen, 
maar nu is het ècht. Hier gebeurde het! 
En waarom? Alleen omdat die kinderen 
toevallig Joods waren of Roma. En als je 
nu toevallig Turks of Surinaams ben, of 
Marokkaans, of Kaapverdisch…. De 

kinderen hebben allemaal voorbeelden van de discriminatie die zij zelf anno 2019 regelmatig ervaren 
in hun stad. 

De namen van al die kinderen op het Joods Kindermonument staan niet op alfabet, ze staan allemaal 
door elkaar. Dat heeft de ontwerper met opzet gedaan. Je moet echt goed zoeken, en je ogen 
dwalen langs Hetty Cohen 2 jaar, Sara Walvis 10 jaar, David Pomeranc 3 maanden, Arnold Bosman 8 
jaar…. 



“Kijk hier… hier staat ‘ons’ kind: Arie Schelvis! Hoi, hoi, we hebben hem gevonden!” “Kijk, die is net 
zo oud als ik. Wat een rare achternaam. Meester, is dat een echte Joodse naam? Zijn ze allemaal 
dood gemaakt?” 
En ik vertel van het weeshuis aan de Mathenesserlaan in Rotterdam. Ja, ook die kinderen werden 
allemaal met hun begeleiders weggevoerd. Korczak was de enige niet…. 
Op 8 oktober 1942 namen de nazi's tien kinderen uit het weeshuis mee, waaronder zes Duitse 
kinderen. Na een nacht in loods 24 werden zij naar Westerbork gebracht. Op 26 februari 1943 
werden de overige wezen via de loods naar Kamp Westerbork gedeporteerd. Het merendeel van 
deze kinderen werd naar Sobibór gedeporteerd, waar ze op 5 maart 1943 werden vermoord. 
“Meester, dit gebeurt nou niet meer hè?”  
“Ach meisje, laten wij er met z’n allen maar voor zorgen dat het nooit meer kàn gebeuren!” 
 

Het Joods Kindermonument en het muurtje van Loods 24 aan het Stieltjesplein in Rotterdam-Zuid. Jaarlijks 
wordt hier op 30 juli om 20.00 uur een herdenking gehouden. In 1942 vertrok op deze datum de eerste trein 
richting Westerbork. 

(Arie de Bruin) 



Bijlage 2. Korczak presentatie in Literaire Salon Jimmink  

Op 4 mei jongstleden was er een mooie bijeenkomst over 
Janusz Korczak in de Literaire Salon van boekhandel van 
Jimmink in de rivierenbuurt van Amsterdam. Deze bijzondere 
boekhandel staat vlak bij het Merwedeplein waar Anne Frank 
heeft gewoond. Anne Frank heeft destijds haar beroemde 
dagboek in deze boekhandel gekocht. De eigenaar van de 
boekhandel Gert-Jan Jimmink heeft ervoor geijverd dat in 
2005 op het Merwedeplein een monumentje ter ere van Anne 
Frank is gekomen. Elke jaar op 4 mei vindt hier nu een 
dodenherdenking plaats voor de buurt. 

Ook dit jaar was dat zo.  Het was zeer indrukwekkend. Rondom het 
beeldje van Anne Frank dat op een groot grasveld staat, verzamelden 
zich langzaamaan steeds meer mensen tot er een hele grote kring 
rondom het beeld was. Er was een grote diversiteit aan mensen , jong 
en oud, allerlei achtergronden, die met elkaar de tijd namen om te 
herdenken in stilte. 
Aansluitend was er voor geïnteresseerden de mogelijkheid om in de 
salon van boekhandel Jimmink te luisteren naar een verhaal over 
Janusz Korczak. We begonnen met een korte introductie van was 
Korczak was en waarom hij zo bijzonder was en waarom deze avond 
een goed moment was om bij zijn werk, ideeën en gedachtegoed stil 
te staan. Daarna bekeken we de film die de Janusz Korczak stichting 
onlangs heeft laten maken; daarna was er gelegenheid tot het stellen 
van vragen en napraten. 

Het zaaltje van de boekhandel zat helemaal vol. Er waren genoeg mensen die na de 
dodenherdenking de tijd namen om naar deze lezing te komen, dat vond ik zeer bijzonder. De 
vragen naar aanleiding van de film waren uiteenlopend. Er waren mensen die nog nooit van Janusz 
Korczak hadden gehoord en die zeer onder de indruk 
waren van zijn levensverhaal en levenswerk. Er was 
ook iemand die op de pabo het werkwoord korczak-
en had geleerd. Wat inhoudt dat je je als leerkracht of 
volwassenen echt inleeft in het kind dat je wilt helpen 
of iets wilt leren zodat je echt aansluit bij het kind en 
niet vanuit je eigen beleving dingen voor hem of haar 
gaat oplossen. Er was ook iemand die…, nee, Korczak 
zélf was in de zaal! Er was namelijk een meneer 
aanwezig die indertijd in het toneelstuk “Korczak en 
de kinderen” de rol van Korczak had gespeeld. 
Hierdoor kwam het idee op om opnieuw iets met dat toneelstuk te gaan doen. Om leerlingen van 
middelbare scholen door middel van het toneelstuk te vertellen over Korczak en kinderrechten en 
hen daar iets over te leren. We zijn als bestuur van de Korczak Stichting zeker van plan met dit idee 
verder te gaan. 
Na de vragen was er nog tijd voor een drankje en napraten. Het was een fijne, boeiende avond. Heel 
prettig georganiseerd door Gert-Jan Jimmink, waarvoor veel dank!! 

Anouk Brink, bestuurslid van de Janusz Korczak stichting 



Bijlage 3 Bestuursdag van de Korczak Stichting d.d. 25 mei 2019 

De jaarlijkse bestuursdag vond dit keer plaats in Zuid-Limburg en gelukkig met goed weer.              
Math Partouns en Hans Notten waren de organisatoren van deze dag. Na een wandeling door 
Meerssen langs de Synagoge en de Basiliek was het tijd om de lunchen. Aansluitend reisde het 
gezelschap per trein richting Houthem St. Gerlach om aldaar een bezoek te brengen aan de Stichting 
Wigwam.                                                                                                                                                                   
De stichting Wigwam (www. stichtingwigwam.nl) biedt speciaal voor gezinnen met een kind of 
jongere met een beperking, op diverse locaties in Nederland en Frankrijk, vakanties aan. Dorien van 
de Walle en Hans Dorren hebben onder het genot van koffie/thee en vlaai een bevlogen 
uiteenzetting gegeven over het reilen en zeilen van stichting Wigwam. Tussen de medewerkers van 
de Wigwam en de bestuursleden van de Korczak Stichting kwam een levendige discussie op gang, 
waarin de missie en visie van Korczak ook expliciet ter sprake kwam. 
Na de rondleiding met uitleg over het terrein van de Wigwam volgde een wandeling door de 
beeldentuin van Château St. Gerlach om via het landgoed Ingendael van het Limburgse Landschap 
naar de eindbestemming Valkenburg a/d Geul te gaan. Aansluitend een heerlijk diner met een 
Limburgse biertoost, keerde het gezelschap per trein weer terug naar Meerssen. Een jaarlijkse 
bestuursdag met een uitstapje, overgoten met een dik sausje van het gedachtegoed van Korczak,  is 
zo langzamerhand een echte traditie geworden voor het Korczak bestuur. 

Medewerkers van stichting Wigwam en (een deel van) het bestuur van de Janusz Korczak Stichting. 



Bijlage 4 Volg en vertrouw je innerlijke stem 

Volg en vertrouw als ouder altijd je innerlijke stem, neem en geef tijd en aandacht aan je kind, doe 
niet wat anderen van je willen horen, blijf jezelf en kritisch, het is jouw kind.  
Laura is gezond geboren; ze krijgt de babyvaccinaties en er ontwikkelt zich reuma in haar knie (met 
negen maanden) en later krijgt ze problemen met de ogen met als gevolg een visuele beperking 
(bijna blind). De oogarts zei steeds: maak u zich geen zorgen, het is zo erg niet, ze groeit er over 
heen. Maar in haar geval gebeurde dat niet. Ze leeft nu met een visuele beperking. 
  
In 2003 leerde ik via onze oudervereniging FOVIG (Federatie van Ouders van Visueel Gehandicapten) 
de Janusz Korczak Stichting kennen. En mensen als Theo Cappon en “vader” Lodewijk. Na een 
geweldige voorbereiding, ging Laura, gerustgesteld en vol vertrouwen, mee naar het Nash 
Domkamp in Rusland, terwijl ze nog niet eerder zonder ouders was weggeweest. Dit kwam door het 
plaatsen van haar lenzen wat niemand aandurfde tijdens logeerpartijen.   
Voor Laura en voor ons als ouders een geweldige ervaring, die je ieder kind en ouder gunt. Nadat we 
altijd al heel goed luisterden naar Laura - ze was ons inziens een oude ziel, ze kon heel goed 
aangeven wat ze vond of dacht en wij konden hier rekening mee houden -, was er dus een 
(h)erkenning. Vertrouwen is het toverwoord: laat los en geef haar die ruimte. Ze wilde nogmaals mee 
het volgende jaar en ze is dus twee keer mee geweest; daarna was ze helaas te oud om mee te 
mogen. Maar wat een cadeau deze onvergetelijke trip! We zijn daarna Janusz Korczak gaan lezen en 
bezochten congressen en Korczakdagen.  We merkten dat we zonder kennis van de pedagogische 
inzichten van Korczak in zijn spoor hadden gehandeld tegenover leraren, artsen en andere ouders. 
Korczak betekende voor ons een feest van herkenning.  Door steeds gewoon met elkaar te praten, 
over het waarom wel en waarom niet. Door tijd te nemen voor en te geven aan je kind. Er te zijn als 
je kind je nodig heeft is belangrijker dan alle I-phones, en andere cadeaus. Door te luisteren naar je 
kind, een wereldburger (JK) die zelf heel goed weet wat haar grenzen zijn, wat goed of niet goed is. 
Uiteraard ook door uitleg te geven en soms bij te sturen. 
Toen Laura als veertienjarige een oproep kreeg voor inenting meningokokken/nekkramp, zei ze - 
zonder een vraag of opmerking van onze kant - onmiddellijk: dat wil ik niet. Waarop wij tegen haar 
zeiden: we gaan samen in gesprek met de kinderarts. En die gaf als antwoord: Laura je hebt het goed 
aangevoeld, vaccinaties werken bij jou anders, ze activeren je afweer, dus je kunt het beter niet doen! 
Je reuma kan weer opvlammen en je ogen kunnen weer ontsteken. Dus Laura heeft die vaccinaties 
niet gekregen, nu ook nog medisch onderbouwd.  
Op alle scholen tot op de universiteit toe was ze altijd een warm liefdevol meisje met een enorm 
doorzettingsvermogen en een graag geziene leerling/student. 
  
Vervolgens was er ook een beenlengteverschil, veroorzaakt door de reuma met rugklachten als 
gevolg. Om dit op te lossen zou haar groeischijf in de knie worden verwijderd; ze zou toch niet groter 
worden dan 1.40. Onzin bleek achteraf. Ik vroeg de arts: wat zou u doen als het uw kind was? Hij zei:  
niet doen! En mijn kind: is hij gek? Weer had Laura gelijk gekregen, dat dit dus niet de oplossing was; 
voldoende was om naar een orthopeed te gaan, en een hakverhoging aan één zijde. We hebben 
steeds niet over haar,  maar met haar overlegd en samen met artsen steeds het juiste besluit 
genomen. Kinderen weten heel goed wat kan en ouders moeten dus daarop durven sturen. 
Laura is al met al in deze vrijheid en ontstane beslissingsruimte opgegroeid en nu een dame die zich 
in alle kringen kan handhaven en weet wat nodig is in elke situatie. Ze weet heel goed zelf grenzen te 
leggen en aan te geven. Een prinsesje om trots op te zijn. 
(Angelette Akkermans) 



Bijlage 5 Een onvergetelijk bezoek aan Anchieta Grajau      

Sao Paulo, 20 februari 2019 

Vanuit Nederland heb ik de afgelopen maanden het nieuws over Brazilië en de aanstelling van de 
extreemrechtse president Bolsonaro nauwlettend gevolgd. Bij aankomst logeer ik met mijn vriend 
Vincent in een wijk in Sao Paulo die niks er niet arm uitziet of representeert wat ik verwacht had te 
ontmoeten in dit land. De wijk voelt Amerikaans aan, de hoogbouw blinkt wit en de architectuur is 
bruut en modern. Al onze kamerplanten komen als struiken de grond uit en kleuren het straatbeeld 
tussen tropisch bloeiende bomen. De mensen die ik ontmoet zijn hartelijk en net als in Nederland 
druk met telefoon en overige apparaten waaraan de mens zich vandaag de dag verbindt. Opvallend 
is de zware bewaking van de gebouwen door middel van hekwerken, beveiligingsmedewerkers, 
camera’s en hi-tech vinger-af-druk-werkende-portieren. Ook lijken mensen zich graag te verplaatsen 
via uber-app, de cafés zijn gevuld en er wordt muziek gemaakt op straat. Er is geen zwerver te 
bekennen. Ik ben in een bubbel beland, waar ik gelukkig de volgende ochtend uit gehaald zal 
worden. 

Om halfacht ‘s ochtends open ik het portier van een 
kleine zwarte auto en word hartelijk begroet door 
Celso. Vandaag zal Celso ons meenemen naar 
Anchieta Grajau, een educatief en participatief project 
voor kinderen in de favela waar zij leven. Ik ontspan 
een beetje en vind het een fijn idee dat Vincent achter 
mij in de auto zit en we samen op weg gaan naar een 
plek die te gevaarlijk is om ons zonder de begeleiding 
van Celso te begeven. Een verdeeld gevoel overheerst 
mijn gedachten terwijl we pogen ons voort te 
bewegen over een snelweg tussen duizenden auto’s 

die allemaal tegelijk dezelfde richting op willen. Het lukt mij niet te bevatten dat de levens van de 
mensen die wij gaan ontmoeten worden overheerst door angst en armoede, criminele bendes, 
schietpartijen, krek- en alcoholmisbruik, werkeloosheid en illegale woonomstandigheden. President 
Bolsonaro heeft onlangs de politie en het leger een vrijbrief gegeven om naar eigen goeddunken 
burgers in de sloppenwijken te doden (https://www.groene.nl/artikel/de-braziliaanse-politie-krijgt-
een-vrijbrief-om-te-doden). De strijd tegen de ratten wordt het ook wel genoemd, vertelt Celso ons 
terwijl we het centrum van Sao Paulo achter ons laten. Hoe voelt het mens te zijn in een samenleving 
die jou geen bestaansrecht waardig acht als je geboren wordt in een van die vele minderbedeelde 
wijken? Per jaar sterven 64.000 mensen in een ‘oorlog die geen naam heeft’ en zich afspeelt tussen 
criminele bendes en de militaire politie-eenheid van Brazilië.  

Onderweg verandert de architectuur en het straatbeeld. De witte hoogbouw met hoge hekwerken is 
verdwenen en maakt plaats voor kleurrijke laagbouw, in allerlei vormen en maten. De huizen zijn 
speels en dicht op elkaar gebouwd van allerlei uiteenlopende materialen, de straten zijn stoffig en 
gevuld met winkeltjes, mensen en verkeer. Wel zijn er dezelfde planten en bomen die zich ook hier 
een weg banen omhoog richting het licht. Na twee uur rijden gaat het laatste stuk van onze weg 
omhoog, want Anchieta Grajau ligt op een heuvel.  

We stappen uit en worden onthaald door een groepje kinderen die Celso meteen omarmen en ons 
nieuwsgierig aankijken. We wandelen door het hek – dat altijd open is voor iedereen – richting het 
hoofdgebouw. Alle kinderen en volwassenen die ons tegemoet komen groeten ons enthousiast en 



willen weten waar we vandaan komen en wat we komen doen. Wij spreken geen Portugees en Celso 
vertelt de kinderen dat wij Nederlanders zijn en vandaag op bezoek komen en met hun zullen gaan 
tekenen en knutselen.  

Allereerst worden we rondgeleid over het terrein. Het hele team van Anchieta Grajau werkt 
geïnspireerd op het levenswerk van Janusz Korczak. Zelf is Celso, toen hij hier nog niet zo lang 
werkte, eens door de kinderen voor de kinderrechtbank geroepen, omdat hij buitensporig boos was 
geworden op een groep kinderen die hem irriteerde. Hij mocht de volgende dag alleen terugkomen 
als hij zou beloven niet nogmaals zo te schreeuwen tegen de kinderen wanneer hij boos was. Dit is 
daarna nooit meer gebeurd, zegt Celso. Het wonderlijke is, vertelt hij daarna, dat de kinderen 
onderling nooit grote ruzies hebben. Er zijn wel kleine onenigheden, maar er is nooit iets 
noemenswaardigs gebeurd in al die jaren. Het is voor Celso nog steeds een raadsel dat dit project zo 
vredig is, terwijl het zich middenin een criminele wijk bevindt en ze amper steun ontvangen vanuit de 
overheid.  

Zeven dagen per week voorzien ze kinderen in hun 
basisbehoeften aan een veilige en educatieve omgeving. Er 
wordt een warme maaltijd verzorgd met vers fruit en schoon 
drinkwater, waar ze thuis niet altijd op kunnen rekenen. 
Verder geven ze met sociale werkers steun in de omliggende 
wijken aan gezinnen die zeer hulpbehoevend zijn. Ook werkt 
men aan de bouw van een medisch centrum, want in deze 
buurt heeft de overheid geen ziekenhuis of andere medische 
zorg voor haar burgers georganiseerd. Het enige wat ouders 
hoeven te doen is d.m.v. een handtekening goed te keuren 
dat hun kind deelneemt aan het programma van Anchieta 
Grajau. Daarnaast volgen de kinderen regulier onderwijs. 
Maar ze zijn liever hier, zegt Celso. Het is een plek waar 
kinderen samen kunnen zijn en plezier maken; zich vrij kunnen 
voelen van alles wat er thuis speelt en waar bovendien het 
(vaak opdringerige geloof) geen rol speelt (https://
www.groene.nl/artikel/bijbel-ja-grondwet-nee). 

  
Terwijl Celso ons vertelt over het leven in Anchieta Grajau wandelen wij naar de plek waar een 
moestuin is aangelegd die de kinderen zelf onderhouden. Ook verzorgen zij konijnen en is er een hok 
voor twee schildpadden. Zelden heb ik kinderen met zoveel zorg en liefde aan het werk gezien! Ze 
werkten samen zonder enige tussenkomst van een volwassene en maakten het geheel al zingend 
netjes en schoon. Celso denkt dat de goede sfeer mede ontstaat doordat het geen opgelegd project 
is zoals school. De kinderen kunnen vanaf ongeveer twee jaar tot hun achttiende op deze plek zijn. 
De oudere kinderen begeleiden de jongere kinderen en er is geen hiërarchische verdeling tussen de 
volwassenen en de kinderen. Ze steunen elkaar, zijn betrokken bij alles wat er gebeurt en komen 
volledig uit vrije wil hier heen.  

Dan laat Celso ons een nieuw lokaal zien. 
Hier zijn ze een samenwerking aangegaan 
met een Frans callcenter bedrijf en kunnen de 
oudste kinderen stagelopen. Ze leren in een 
jaar tijd alles over dit werk en maken dan 
kans op een baan om zo te voorkomen dat ze 

https://www.groene.nl/artikel/bijbel-ja-grondwet-nee
https://www.groene.nl/artikel/bijbel-ja-grondwet-nee


afhankelijk worden van het criminele circuit waarbinnen ze leven. Ook wordt er naast het ziekenhuis 
dat in de stijgers staat, gewerkt aan de bouw van een grote keuken. Hier kunnen kinderen straks een 
vooropleiding tot kok of banketbakker volgen en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. 
Al jaren is het project in gesprek met de overheid voor verdere steun en medewerking, maar die blijft 
halsstarrig tegenwerken en neerkijken op deze omgeving. De rijke klasse lijkt gebaat bij de positie 
van de armen en bang voor verandering. Dit in tegenstelling tot enkele hoofdleiders van criminele 
organisaties uit de omgeving, die het project niet tegenwerken en hun kinderen er onderdeel van 
laten zijn. Celso hoopt dat er in de toekomst meer bedrijven zich aan het project willen binden, 
misschien zelfs meer buitenlandse bedrijven. Ook hoopt hij meer buitenlandse stagiaires en leraren 
aan te trekken die o.a. Engelse les willen geven. De Nederlandse Korczak Stichting heeft d.m.v. een 
gift van het Aelbrechtsfonds (zie: https://www.aelbrechtsfonds.nl) Anchieta Grajau financieel kunnen 
steunen voor de aanstelling van twee vaste leerkrachten, voor Engels- en muziekles. Dit heeft 
ontzettend geholpen, want weinig mensen spreken naast het Portugees de Engelse taal. Aangezien 
wij geen Portugees spreken kunnen we nu in simpele woorden met een groep oudere kinderen 
informatie uitwisselen in het Engels. Ze staan te popelen om ons te begrijpen en de taal beter te 
leren.    

 
Na deze uitgebreide kennismaking spenderen 
wij de rest van de dag met verschillende 
groepen kinderen en gaan tekenen en maskers 
maken voor carnaval. We hebben allerlei 
verschillend materiaal mee genomen en krijgen 
een klaslokaal tot onze beschikking. Al snel 
verliezen we het spannende gevoel van elkaars 
taal niet spreken en elkaar leren kennen. De 
kinderen zijn ontzettend gedreven en gaan heel 
geconcentreerd aan het werk. Er ontstaan 
prachtige werken waarin ze hun toekomst-
dromen met ons delen. Ten slotte wil iedereen 

met ons en hun gemaakte werk op de foto. De kinderen vragen of we dit in Nederland willen laten 
zien aan mensen, want het liefst willen ze ook reizen naar verre landen. Voor ons is het bezoek aan 
Anchieta Grajau het hoogtepunt van onze tijd in Brazilië. Het geeft een onbeschrijfelijk gevoel van 
hoop. Zo’n menswaardige en respectvolle omgeving voor kinderen, zoals we die hier zagen, maakt 
een betere toekomst ècht mogelijk.  

Olga Middendorp  

https://www.aelbrechtsfonds.nl


Bijlage 6   

Janusz Korczak 
scriptieprijs 2019 

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

Studeer jij in 2019 af en schrijf jij een scriptie of maak jij een 
productie waarin je speciale aandacht geeft aan de rechten van het 
kind en/of kinderparticipatie? Meld je scriptie dan (in overleg met je 
scriptiebegeleider) aan voor de Janusz Korczak scriptieprijs 2019. 

De prijs bestaat uit: 
- oorkonde met een ingelijste foto van Korczak (met vermelding Janusz Korczak scriptieprijs 2019) 
- je wordt uitgenodigd een artikel te schrijven dat wij publiceren in ons bulletin 
- een bedrag van € 250,-- 
- een inspirerend boek van Janusz Korczak

De prijs is bedoeld voor studenten 

• die een pedagogische opleiding volgen (bijv. pabo, lerarenopleidingen, sociaal-pedagogische 
hulpverlening, pedagogiek, AD-, bachelor- en masteropleiding aan hbo of universiteit, e.d.); 

• die een scriptie/werkstuk hebben gemaakt waarin het onderwerp is uitgewerkt in de geest van 
Korczak, al is het expliciet uitgaan van zijn ideeën niet noodzakelijk; de scriptie heeft een praktisch 
deel, waarbij daadwerkelijk met kinderen is gewerkt; 

• die gewerkt hebben op een manier die gekenmerkt wordt door respect voor de rechten, de eigen 
belevingswereld en de eigen actieve inbreng van kinderen. 

Aanmelden? 
Overleg met je scriptiebegeleider. 
Stuur de volgende gegevens naar info@korczak.nl: je naam, adres, mail, telefoonnummer, het 
opleidingsinstituut, naam van je scriptiebegeleider. (o.v.v. aanmelding scriptieprijs). Je krijgt dan 
nadere informatie. Zodra je scriptie klaar is stuur je een digitale of fysieke versie naar de Janusz 
Korczak Stichting. Dit kan tot uiterlijk 1 september 2019. 

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Voor 15 oktober 2019 hoor je of jouw scriptie 
genomineerd wordt voor de Janusz Korczak Scriptieprijs 2019. 
Vragen?  Mail naar info@korczak.nl
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