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Kinderen maken een fotografisch verslag tijdens de Korczakconferentie in het Kinderrechtenhuis te Leiden
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1. Inleiding
De Korczakstichting is in 1982 opgericht met als doel het verspreiden en levend houden van het
gedachtegoed van Janusz Korczak en het opkomen voor de rechten van het kind. Sinds die tijd
zijn we er steeds meer in geslaagd om de pedagogiek van Korczak een plaats te geven binnen
vele pedagogische opleidingen. Door de uitgave van diverse boeken van en over Janusz Korczak
in het Nederlands, de organisatie van conferenties en het geven van vele gastcolleges,
workshops en trainingen is de naam van Korczak niet meer weg te denken uit de Nederlandse
pedagogische wereld.
In 2017 heeft de stichting opnieuw vele activiteiten georganiseerd en haar taak met veel inzet
heeft uitgevoerd.
Hoogtepunten waren de succesvolle Korczak Conferentie in november in Leiden, de uitreiking
van de Janusz Korczak Scriptie prijs 2017 en het Nash Dom kamp. Ook de uitgave van het
Jaarboek "Kinderen hebben iets te zeggen" is iets waar we als stichting trots op mogen zijn.
We zijn dit jaar ook voor het eerst gestart met succesvolle regionale Korczak-avonden in regio
Rijnmond, regio Amsterdam en regio Zuid-Limburg.
2. Bestuur en organisatie
In 2017 werd het bestuur van de stichting gevormd door: Arie de Bruin (voorzitter), Paul Boersma
(penningmeester), Maartje Bos, Anouk Brink, Theo Cappon (kantoor), Lodewijk Galenkamp, Els
van der Luit, Hans Notten, en Math Partouns.
Het bestuur vergaderde in 2017 zesmaal. Daarnaast werd regelmatig in kleiner verband overlegd
tussen bestuursleden en leden van werkgroepen i.v.m. de voorbereiding en uitvoering van
verschillende activiteiten.
Diverse werkgroepen zijn actief geweest in 2017: de conferentiegroep heeft veel werk verricht ter
voorbereiding van de Korczak Conferentie in november, verder de werkgroep Jaarboek (uitgave
Kinderen hebben iets te zeggen), werkgroep Nash Dom, werkgroep/jury Janusz Korczak Scriptie
prijs 2017, werkgroep Regionale Activiteiten Zuid-Limburg.
Enkele bestuursleden hebben ook actief deelgenomen aan internationale activiteiten waar we als
stichting bij betrokken zijn: werkgroep Kinderrechten (Europees Parlement), IKA (Internationale
Korczak Associatie), activiteiten voor de Korczak Stichting in Brazilië, idem voor Rusland en
Mongolië.

De Janusz Korczak Stichting heeft de ANBI status nr.: 816768067
ANBI-gegevens zijn verder te vinden op onze website:
zie: http://korczak.nl/stichting/category/januszkorczakstichting/anbigegevens/
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3. Overzicht van de activiteiten in 2017
Dankzij de medewerking van een grote groep vrijwilligers hebben we ook dit jaar weer diverse
activiteiten kunnen uitvoeren en daarmee het gedachtegoed van Janusz Korczak en de Rechten
van het Kind onder de aandacht kunnen brengen van velen. Een overzicht van de belangrijkste
activiteiten:
- In januari werd in de pabo van Hogeschool Inholland Dordrecht voor de tweede maal een
speciale Korczaklezing gehouden. Voor een uitverkochte zaal werd door Arie de Bruin
(voorzitter van de stichting) een inleiding gehouden. Daarnaast verzorgden Jacques Vriens
(kinderboekenschijver) en Jan de Bas (filosoof en historicus) workshops.
- Er werden op diverse plaatsen in het land lezingen, gastcolleges en workshops verzorgd bij
studiedagen, conferenties, pabo’s, hbo pedagogiek, voor schoolteams en andere organisaties.
Hiermee bereikten we ruim ..... mensen (studenten van verschillende opleidingen, leerkrachten
en vele anderen). Ook verleenden we medewerking aan collega-organisaties in Sao Poalo,
Warschau, Munchen, Moskou, Ulaan Batar en Sint Petersburg bij conferenties en
studiebijeenkomsten).
- Medewerking werd verleend aan de uitvoering van een onderwijsproject over de
Jodenvervolging in Rotterdam, Zwijndrecht en Dordrecht n.a.v. het leggen van Stolpersteine
in die gemeenten; dit project is met succes op een aantal basisscholen uitgevoerd. Tevens
hebben we een belangrijk aandeel geleverd in de organisatie van een mini-conferentie over
"Onderwijs over de holocaust" die op 22 maart in het Rotterdamse Stadsarchief werd
gehouden.
- In maart liet het bestuur van de stichting
zich inspireren door o.m. een bezoek
aan het Humanity House in Den Haag

het bestuur van de Janusz Korczak Stichting
(Lodewijk Galenkamp ontbreekt op de foto)
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- In augustus werd met veel succes voor de negende maal een Nash Dom kamp gehouden, dit
keer in Drente. Er namen .... kinderen aan deel en er waren .... begeleiders;

Kinderen en leiding in het Nash Dom kamp 2017

- In september namen we deel aan een Internationale Korczak Conferentie over de rechten van
het kind in het Joods Museum te Warschau. Tevens werd deelgenomen aan de jaarvergadering
van de International Korczak Association (IKA) die daar werd gehouden. Er werd ook een lezing
verzorgd over het werk van onze stichting.
- Eind september werd een reunie/studiebijeenkomst gehouden voor alle medewerkers aan het
Nash Dom kamp van de afgelopen 9
jaren; hier stond de pedagogiek van
Korczak weer centraal en werden mooie
plannen ontwikkeld voor de komende
periode.
-
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- Op 4 november werd een succesvolle Korczak Conferentie gehouden in het Kinderrechtenhuis
te Leiden met als thema "Kinderen hebben iets te zeggen". Er werden inleidingen gehouden
door Marloes van der Have (Missing Chapter Foundation), Joop Berding en Arie de Bruin.
Daarnaast werden er diverse workshops rond het thema georganiseerd en werd het Jaarboek
2017 gepresenteerd (titel: "Kinderen hebben iets te zeggen"). Kinderen en jongeren
participeerden in het programma.

Deelnemers in gesprek met prof. dr. Luc Stevens tijdens de Korczakconferentie in Leiden

- Het Jaarboek 2017 "Kinderen hebben iets te zeggen" onder redactie van Helma Brouwers,
Arie de Bruin en Theo Cappon is in november uitgegeven. Wij danken de vele auteurs die
geheel belangeloos hun medewerking hebben gegeven aan de totstandkoming van deze
bijzondere uitgave.
- Er werden vele lezingen en workshops verzorgd o.m. in Gouda, Zwijndrecht, Dordrecht,
Rotterdam, Zaandam, Eindhoven, Tilburg, Utrecht, Leiden; ook verleenden we medewerking
aan collega-organisaties in Sao Poalo, Warschau, Munchen, Moskou, Ulaan Batar bij
conferenties en studiebijeenkomsten.
- Op 4 november werd voor de eerste maal de Janusz Korczak Scriptie prijs 2017 uitgereikt aan
Charlotte Kölder, student aan de Hogeschool Rotterdam voor haar onderzoek naar "Trauma-
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sensitief opvoeden". De prijs bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag van € 250,-- en een
boek van Janusz Korczak. Wij hopen in de toekomst de prijs vaker uit te kunnen reiken.
- In enkele (vak)bladen zijn mede op ons initiatief artikelen verschenen over de pedagogiek van
Janusz Korczak. In Zorg Primair hebben we een jaar lang een artikelenreeks over Korczak en de
actualiteit van zijn denken voor het huidige onderwijs mogen verzorgen.
- We verleenden voorts medewerking aan diverse projecten in het buitenland: Rusland, Polen,
Brazilië en Ghana. Tevens wordt actief deelgenomen aan projecten in Malawi van de stichting
Edukans.
- De stichting is actief in de werkgroep “Working Group on the Quality of Childhood at the
European Parliament"(QOC).
- De verkoop van literatuur van en over Janusz Korczak vond plaats via boekentafels bij
studiedagen en conferenties, alsmede via rechtstreekse bestellingen; ook dit jaar werden er
weer vele boeken en brochures verkocht.
- Het DIGI Korczak Bulletin werd dit jaar zesmaal uitgegeven en is via de mail aan de leden/
donateurs toegezonden. Het bulletin werd ook aan onze relaties verzonden en bereikte
daarmee een oplage van ruim 1200.
- Studenten van MBO’s, Pabo’s en universitaire opleidingen werden op weg geholpen door het
verstrekken van gerichte informatie over de pedagogiek van Janusz Korczak n.a.v. hun vragen.
- We mogen ons verheugen in een nieuwe publicatie in de Korczakiana-reeks van SWP: René
Görtzen schreef " Janusz Korczak - arts en kinderboekenschrijver. Een prachtig boek met veel
informatie over het leven en werk van Korczak.
- Er vonden in de regio's Rijnmond, Amsterdam en Zuid Limburg diverse regionale
inspiratieavonden plaats. Inmiddels is zowel in de regio Rijnmond als in de regio Amsterdam
een vaste Korczak-kring ontstaan, die enkele malen per jaar bij elkaar komen om samen zich te
laten inspireren door de pedagogiek van Korczak.

4. Financieel jaarverslag 2017
De Stichting kent vier fondsen: het Janusz Korczak fonds ter dekking van alle kosten die de
Stichting maakt; een Nash Dom fonds dat de kampactiviteiten voor kinderen mogelijk maakt;
een Conferentiefonds om te voorzien in de kosten van de conferenties die de Stichting
organiseert en een fonds internationaal (nieuw).
De Janusz Korczak Stichting. De Stichting ontvangt haar gelden in de vorm van donaties van
leden/donateurs, uit verkoop van materiaal, door middel van het houden van lezingen/workshops
en in geringe mate uit renten op het eigen vermogen. In 2017 ontving de Stichting alsnog € 320
aan donaties over 2016 en over 2017 € 5.721. De Stichting ontving daarnaast aan eenmalige
giften van derden € 151. De verkoop van materiaal (met name boeken) en het houden van
lezingen/workshops leverden netto € 267 op (aanzienlijk minder dan andere jaren vanwege een
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investering in extra drukwerk). Het jaarboek kostte de stichting € 4.903. De uitgaven betreffende
administratie- en bestuurskosten bedroegen € 1.095 (weer bijna een kwart minder dan in 2016!).
De netto opbrengst van bankzaken bedroeg € 173. De JKS heeft in 2017 de opdracht gegeven
een promotiefilm te maken (begroting € 10.000) waarvoor zij in 2017 bijdroeg uit eigen middelen
€ 6.737. De Stichting reikt jaarlijks een Korczak prijs uit, in 2017 een scriptieprijs - kosten € 295.
De overige kosten (zoals kosten in verband met kringbijeenkomsten en het begin van het
ontwikkelen van een mobiele tentoonstelling) bedroegen € 502. Aan het JKS fonds werd
toegevoegd een bedrag € 2.000 uit het Nash Dom fonds. Uit het JKS is overgeheveld € 1.500
naar het Fonds internationaal. Het JKS fonds was eind 2017 groot € 38.301.
Het Nash Dom fonds wordt gevoed door donaties van grotere fondsen en bijdragen van ouders
van kinderen die meegaan op kamp. Het fonds maakt het mogelijk dat we ook zonder extra
inkomsten het komende jaar kinderkampen kunnen organiseren. In 2017 hebben we van
donerende fondsen ontvangen € 7.222 en aan bijdragen van ouders van deelnemende kinderen
€ 4.000. De kosten van de kampactiviteiten bedroegen in 2017 € 9.325, waarvan € 6.825 ten
laste van 2017. Voor scholing en een reunie is betaald € 1.322. Aan het fonds is € 2.000
ontrokken, welk bedrag is toegevoegd aan de algemene middelen (JKS fonds), mede omdat
algemene activiteiten in 2017 mede gericht waren op Nash Dom. Het Nash Dom fonds is
gegroeid met € 575 en bevat op 31 december 2017 € 18.005. Zie voor een inhoudelijke
beschrijving van de Nash Dom activiteiten op de website: http://www.nashdom.nl
Het Conferentie fonds. In 2017 hebben we een grote dagconferentie georganiseerd in Leiden
met steun van de stichting Utopa. De nettokosten bedroegen € 575. Voor de nog te organiseren
conferentie in Limburg is een bijdrage ontvangen van € 500. Het Conferentiefonds is eind 2017
groot: € 2.523.
Er is een nieuw fonds gecreëerd: het Fonds Internationaal. Daarin is gestopt € 1.500 uit het JKS
fonds en € 10.000 van een sponsor (geoormerkt geld voor Brazilië). De in 2017 gedane uitgaven
betreffen vooral het Braziliëproject en de bijdrage voor twee jaar van JKS aan het internationaal
verband. In 2018 zal nog op een substantieel deel van dit fonds een beroep worden gedaan
(Braziliëproject). Het fonds bevatte eind 2017 € 8.293.
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5. Plannen voor 2018
Onze huidige werkzaamheden zullen met dezelfde inzet en inspiratie worden voortgezet in het
nieuwe jaar. Daarnaast staan enkele specifieke activiteiten in de planning:
o op 23 januari 2018 zal in Dordrecht voor de derde maal een speciale Korczaklezing
worden gehouden; thema: "Kinderen hebben iets te zeggen". Prof. dr Micha de Winter
zal een inleiding houden en twee Vreedzame Scholen zullen een presentatie geven
waarbij de participatie van de kinderen in de school centraal zal staan. Het zelfde
programma zal in april ook in Rotterdam worden uitgevoerd.
o de nieuwe mobiele tentoonstelling over het leven en werk van Korczak en de actuele
betekenis voor onderwijs en opvoeding ontwikkelen is in een vergevorderd stadium;
o de promotiefilm van de Korczakstichting zal begin dit jaar klaar zijn; we zullen een geschikt
moment zoeken om de film officieel te presenteren;
o er zullen mogelijkheden worden uitgewerkt om onze activiteiten ook via de sociale media
onder de aandacht te brengen van leraren, ouders en andere opvoeders;
o vanzelfsprekend hopen we weer vele gastcolleges en workshops te kunnen verzorgen;
o we hopen de regionale activiteiten op meer plaatsen in het land van de grond te krijgen;
o in de zomermaanden zal opnieuw een Nash Dom kamp worden georganiseerd; dit keer
voor de 10e keer en dat betekent dat er speciale aandacht zal zijn voor dit jubileum;
o we zullen dit jaar weer een dagconferentie organiseren voor onze leden en andere
belangstellenden;
o er zal een jaarboek worden uitgegeven;
o we werken mee aan de organisatie van een conferentie over Onderwijs over de Holocaust
in Rotterdam (georganiseerd door de stichting Loods24 en Joods Kindermonument);
o we onderzoeken mogelijkheden om een speciaal project voor het PO te ontwikkelen over
de Rechten van het Kind waarbij een directe relatie gelegd wordt met het leven en werk
van Janusz Korczak;
o we zullen deelnemen aan het overleg van IKA (International Korczak Association);
o de Korczakprijs 2018 zal in november uitgereikt worden.
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Aldus vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 19 maart 2018

Arie de Bruin
(voorzitter Janusz Korczak Stichting)

Niet gelukt

Tussen de vele doden
en het dorre hout
staat hij
op mij te wachten
hij die leeft
in mijn gedachten
een stenen kleuter op zijn arm
en kinderen aan de hand
op weg naar het beloofde land
zo kan een mens
vergast, vermoord
nog altijd door zijn woord
en meer nog door zijn daden
voor eeuwig blijven leven
ik sta hier bij zijn beeld
voor even.
Het is ze niet gelukt
de machten van het kwaad,
wie licht geeft
zal blijven branden
vroeg of laat.

Warschau, Joodse begraafplaats, standbeeld van Janusz Korczak, 12 sept. 2017
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Bijlage: Overzicht workshops, lezingen etc. Korczakstichting 2017
datum

plaats

activiteit

9 jan.

Eindhoven, gastcollege Fontys

gastcolleges

23 jan.

Dordrecht

Korczaklezing

16 jan.

Zwijndrecht OBS De Twee
Wieken

projectvoorbereiding team

15

6 febr.

Rotterdam, pabo Inholland

gastlessen

40

10. febr.

Zaandam, studiedag

13 febr.

Dordrecht

Korczak-kring

20

23 febr

Gouda, Kinderopvang
Bibelebonz

studiedag

15

6 maart.

Zwijndrecht, OBS De Twee
Wieken

Inleiding Personeelsavond Brede School

65

22 maart

Rotterdam Stadsarchief

mini-conferentie; workshop + inleiding

80

12 april

Twents Beraad

optreden/lezing

45

15 mei

Vlaardingen CBS De Schakel

Korczakkring

20

Amsterdam

Korczakkring

20

16 mei

Dordrecht, Stay Okay

workshop voor Belgische Leerkrachten

15

30 mei

Sao Paulo (Br.)

conferentie Korczak projecten

7 juni

Maassluis, CBS Ichthus

ouderavond

75

15 juni

St Petersburg

lezing Korczak As. Rusland

20

training begeleiders Nash Dom

15

Nash Dom kamp

50

aug.

aantal
pers.
75
135

120

110

16 sept.

Warschau IKA

workshop

35

4 okt.

Spijkenisse, BS Alles Kids

optreden/lezing

80

23 okt.

Vlaardingen Jenaplanschool

Korczakkring

18

Amsterdam

Korczakkring

20

4 nov.

Leiden Korczak Conferentie

conferentie

13 nov.

Dordrecht, pabo

workshop deeltijd opleiding

23

16 nov.

Gulpen-Wittem

Studiemiddag Kinderrechten SJSJ/XONAR

60

30 dec.

Dordrecht, pabo Inholland

gastcolleges pabo-1

70

TOTAAL

JAARVERSLAG JANUSZ KORCZAK STICHTING 2017

120

1381

10

JAARVERSLAG JANUSZ KORCZAK STICHTING 2017

11

