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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. 
 2016 was een jaar waarin de stichting opnieuw vele activiteiten heeft georganiseerd en haar taak 
met veel inzet heeft uitgevoerd.  
Hoogtepunten waren de succesvolle  Internationale Korczak Conferentie in oktober in Lage 
Vuursche, de uitreiking van de Korczakprijs 2016 door prinses Laurentien van Oranje aan 
WALHALLAb, een project in Zutphen waar kinderen op bijzondere wijze tot hun recht kunnen 
komen. 
Ook de uitgave van een kinderboek van Janusz Korczak, Kajtus tovenaar, in een vertaling van 
René Görtzen en bewerkt door Karel Eykman, is iets waar we als stichting trots op mogen zijn. "
2. Bestuur en organisatie 
  
In 2016 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. 
Lodewijk Galenkamp heeft zijn actieve rol als bestuurslid vanwege zijn verhuizing naar Barcelona 
tijdelijk bevroren; hij blijft echter wel via internet werkzaamheden voor de stichting uitvoeren. "
Het bestuur vergaderde in 2016 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 2016: de conferentiegroep heeft zeer veel werk 
verricht ter voorbereiding van de Internationale Korczak Conferentie in oktober, verder de 
werkgroep Jaarboek (uitgave Kajtus Tovenaar), werkgroep Nash Dom, Ghana werkgroep,  
werkgroep/jury Janusz Korczakprijs 2016, 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 Polen. 
 "

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 2016 "
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 in het kader van "Dordrecht, 

Onderwijsstad van het Jaar" een speciale Korczaklezing gehouden. Voor een uitverkochte zaal 
werd door Arie de Bruin (voorzitter van de stichting) een lezing gehouden. Daarnaast verzorgde 
Bette Westera (kinderboekenschijfster en winnaar van de Gouden Griffel 2015) een inleiding. 
Dezelfde lezing werd in november ook in Rotterdam gegeven. "

-  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 2000 mensen (studenten van verschillende opleidingen, 
leerkrachten en vele anderen). "

- In augustus werd met veel succes voor de achtste maal een Nash Dom kamp gehouden in 
Westelbeers (NB). Er namen 41 kinderen aan deel en er waren 14 begeleiders;  "
 

Kinderen en leiding in het Nash Dom kamp 2016 ""
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- Van 12 t/m 16 oktober werd in Lage Vuursche de Internationale Korczak Conferentie gehouden. 
Voor ruim 130 deelnemers (waaronder vele gasten uit veertien verschillende landen en diverse 
studenten van enkele hogescholen) werd het thema "Vertrouwen, als basis voor emotionele 
veiligheid" van vele kanten belicht en uitgediept. De conferentie werd geopend door dhr. Jan 
Borkowski, ambassadeur van de Republiek Polen. Sprekers waren verder o.m. prof. dr. Micha de 
Winter, rabbijn Awraham Soetendorp, prof. Geert Jan Stams, Arie de Bruin, dr. Tanja 
Jadnanansing en diverse andere inleiders uit binnen- en buitenland. Er waren vele workshops 
waarin de thematiek vanuit verschillende optiek werd belicht: onderwijs, vluchtelingenkinderen, 
jeugdzorg, echtscheidingsproblematiek, vredesopvoeding, seksuele ontwikkeling.  

 

Deelnemers schrijven zich in voor workshops tijdens de Internationale Korczak Conferentie ""
- Het Jaarboek 2016 "Kajtus Tovenaar" van Janusz Korczak in een 

vertaling van René Görtzen, bewerkt door Karel Eykman met 
illustraties van Patty Backx" werd op 13 oktober gepresenteerd. Alle 
lid/donateurs hebben het boek ontvangen. Het is een week voor de 
kinderboekenweek uitgegeven door Levendig Uitgever i.s.m. de 
Janusz Korczak Stichting.  Vanaf die datum is het in de boekhandel 
verkrijgbaar; vanzelfsprekend is het ook via onze stichting te 
bestellen. """
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""
- Op 15 oktober namen we deel aan de jaarvergadering van de International Korczak Association 

(IKA) die dit keer in Nederland (Lage Vuursche) werd gehouden. "
- Op 17 november werd een succesvolle mini-conferentie georganiseerd in Gulpen met 

medewerking van de Korczakstichting. Thema: "Vrij zijn doe je samen" (organisatie XONAR en 
SJSJ). "

- Eveneens op 17 november werd in Rotterdam in het kader van "Rotterdam, Onderwijsstad van 
het jaar 2016-2017" een Korczaklezing gehouden in samenwerking van de pabo van 
Hogeschool Inholland Rotterdam en enkele schoolbesturen uit Rotterdam en omgeving. "

- Op 18 november werd de Korczakprijs 2016 uitgereikt aan atelier/werkplaats WALHALLAb in 
Zutphen, o.l.v. Marco Mout. Een bijzonder project voor kinderen en jongeren. De prijs werd 
mede uitgereikt door prinses Laurentien van Oranje, oprichtster van Missing Chapter 
Foundation. 

 

Een trotse Marco Mout ontvangt Prinses Laurentien in WALHALLAb """""
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- Medewerking werd verleend aan de totstandkoming van een onderwijsproject over  de 
Jodenvervolging  in Zwijndrecht en Dordrecht n.a.v. het leggen van Stolpersteine in die 
gemeenten; dit project is met succes op een aantal basisscholen uitgevoerd. Tevens is 
meegewerkt aan de uitvoering van het project "Jij hoort in onze klas" over de Jodenvervolging 
in Rotterdam op enkele Rotterdamse scholen voor PO. "

- Onze stichting is in contact gekomen met Missing Chapter Foundation, een organisatie die zich 
inzet voor Kinderraden die verbonden worden aan bedrijven en andere instellingen. Prinses 
Laurentien van Oranje is oprichtster van Missing Chapter Foundation. De doelstellingen liggen 
volledig in lijn met de pedagogiek van Korczak. Prinses Laurentien ondersteunt ons werk van 
harte en heeft zich aangesloten als lid van ons Comité van Aanbeveling. 

  
- In enkele (vak)bladen zijn mede op ons initiatief artikelen verschenen over de pedagogiek van 

Janusz Korczak (o.m.  Van twaalf tot achttien, Schoolmagazine, Zorg Primair, KIIND, Pedagogiek 
in Praktijk). "

- De stichting ondersteunde de werkzaamheden van de Ghanawerkgroep (samenwerkingsproject 
met de CPWYD  - Community Project for Women and Youth Development  in Noord-Ghana); 
vrijwilligers die in Ghana gaan werken, werden mede door ons voorbereid op hun taak. "

- We verleenden voorts medewerking aan diverse projecten in het buitenland: Rusland, Polen, 
Brazilië. "

- De stichting was 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; dit jaar was er een 
opvallende stijging van de verkoop. "

- Het DIGI Korczak Bulletin werd dit jaar vijfmaal 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. """""

4. Financieel jaarverslag 
  
De Janusz Korczak Stichting heeft zich in 2016 wederom zeer actief betoond en zich daarbij 
gesteund geweten door vele betrokkenen. In dit verslag bieden wij u enig inzicht in de financiële 
aspecten van de activiteiten. De Stichting kent drie fondsen: het Janusz Korczak fonds ter 
dekking van alle kosten die de Stichting maakt; een Nash Dom fonds dat de kampactiviteiten 
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voor kinderen mogelijk maakt; en een Conferentiefonds om te voorzien in de kosten van de 
conferenties die de Stichting organiseert. "
Nash Dom: 
Het Nash Dom fonds wordt gevoed door donaties van grotere fondsen en bijdragen van ouders. 
Het fonds maakt het mogelijk dat we ook zonder extra inkomsten het komende jaar een of twee 
kinderkampen kunnen organiseren. In 2016 hebben we van donerende fondsen ontvangen € 
8.346 en aan bijdragen van ouders van deelnemende kinderen € 4.000 plus € 900 aan giften. De 
kosten van de kampactiviteiten bedroegen in 2016 inclusief een aanbetaling voor 2017 € 12.504. 
Het Nash Dom fonds is gegroeid met € 742 en bevat op 31 december 2016 € 16.430. In 2017 zal 
€ 2.000 uit het fonds worden gevoegd aan de algemene middelen, mede omdat in dat jaar 
enkele projecten worden uitgevoerd die mede van belang zijn voor de Nash Dom activiteiten. Zie 
voor een inhoudelijke beschrijving van de Nash Dom activiteiten elders op deze site.  
  
Conferenties: 
In 2016 hebben we een grote internationale conferentie georganiseerd. We hebben ter dekking 
van de kosten nauwelijks een beroep hoeven te doen op het Conferentiefonds. De kosten (op 1 
jan 2017: € 18.265 er moeten nog enkele kleine vergoedingen worden betaald) zijn gedragen 
door bijdragen van de deelnemers en fondsen. Aan het Conferentiefonds hebben we op 31 
december 2016 € 572 kunnen toevoegen. Het fonds omvat thans € 3.036 . Dit bedrag vormt de 
garantie voor conferenties die in 2017 worden georganiseerd.  "
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 2016 ontving de Stichting als nog € 613 aan donaties over 2015 en over 
2016 € 6.043 (nagenoeg hetzelfde als in 2015). De Stichting ontving daarnaast aan eenmalige 
giften van derden € 1.311. De verkoop van materiaal (met name boeken en postzegels) en het 
houden van lezingen/workshops leverden netto € 2.273 op.  
De uitgaven betreffende administratie- en bestuurskosten – inclusief representaties - bedroegen € 
1.532 (bijna een kwart minder dan in 2015!). De Stichting reikt tweejaarlijks een Korczak prijs uit, 
kosten € 833. De kosten voor bank en website worden gedeeltelijk gedekt door de 
renteopbrengsten (€ 677 tegen € 522). 
  
Aan het JKS fonds kon worden toegevoegd € 4.426. De Stichting heeft daarmee op 31 
december 2016 € 46.296 aan eigen vermogen. In 2017 zal daarvan ongeveer € 20.000 worden 
aangewend voor een aantal grotere projecten: het maken van een Korczak voorlichtingsfilm, het 
maken van een nieuwe mobiele tentoonstelling, het uitreiken van een scriptieprijs voor 
studenten, het opstarten van een schoolproject, en participatie in enkele internationale projecten. "
De balans- en jaarrekening 2016 zal in maart 2017 op de website geplaatst worden. """
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5. Plannen voor 2017  "
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 2017 zal in Dordrecht voor de tweede maal een speciale Korczaklezing 
worden gehouden; thema: "Niet tègen, maar mèt kinderen praten". Jacques Vriens, 
auteur van vele kinderboeken en Jan de Bas, filosoof en historicus, schrijver van een boek 
over "Filosoferen met kinderen", verlenen medewerking; "

o we willen een nieuwe mobiele tentoonstelling over het leven en werk van Korczak en de 
actuele betekenis voor onderwijs en opvoeding ontwikkelen; er wordt tevens gewerkt aan 
de ontwikkeling van een speciale promotiefilm; "

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 in de regio Dordrecht wordt dit jaar driemaal een Korczak Inspiratie Avond gehouden voor 

belangstellenden; een voorbeeld van een regionale activiteit die we ook in andere regio's  
en voor verschillende doelgroepen verder willen ontwikkelen; "

o in de zomermaanden zal opnieuw een Nash Dom kamp worden georganiseerd; "
o we zullen dit jaar een dagconferentie organiseren voor onze leden en andere 

belangstellenden; "
o er zal een jaarboek worden uitgegeven; "
o we willen de mogelijkheid onderzoeken om naast de Korczakprijs voor organisaties een 

speciale Korczak Scriptieprijs in het leven te roepen voor studenten van diverse 
opleidingen; "

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. "" """
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"""
Aldus vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 24 januari 2017 """
Arie de Bruin 
(voorzitter Janusz Korczak Stichting) "
 

........ en tijdens het Nash Dom kamp wordt het vuur doorgegeven en brandende gehouden! "
"
"
"
""
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Bijlage: Overzicht workshops, lezingen etc. Korczakstichting 2016 "
datum plaats activiteit aantal 

pers.

4 jan. Spijkenisse, Pro Kind inleiding op Studiedag 275

11 jan. Dordrecht, pabo Korczaklezing 135

27 jan. Zwijndrecht Julianaschool projectvoorbereiding team 10

1 febr. Haarlem, pabo gastlessen 60

3 febr. Alkmaar, pabo gastlessen 40

9 maart. Den Helder Kopwerk Inleiding + workshop Studiedag 350

17 maart Rotterdam pabo Inholland gastcollege pabo 50

1 april Den Haag HCO workshop 25

6 april Nieuwegein Fluenta Inleiding + workshop Studiedag 475

8 april Den Haag HCO workshop 25

15 april Den Haag HCO workshop 25

24 mei Moskou (Ru) workshop beg. Nash Dom (Ru) 15

3 juni Culemborg Bibliotheek inleiding 25

19 juni Kazan (R) Universiteit conferentie; lezingen 250

19 juni Amersfoort training begeleiders Nash Dom 15

15 juni Utrecht, Missing Chapter F. inleiding 85

30 juni Amsterdam War Child inleiding 25

6 - 13 aug. Westelbeers Nash Dom kamp 52

23 sept. Maastricht ‘t PGCJ mini conferentie 50

5 oktober Den Haag, Onderwijs CNV inleiding 80

7 oktober Zwolle, Windesheim gastcollege hbo pedagogiek 40

12 oktober Rotterdam Hogeschool gastcolleges 60

12-16 okt. Lage Vuusche Int. Korczak Conferentie 130

11 nov. Sao Paulo (Br.) bezoek twee Korczak projecten 13

17 nov. Gulpen, Dag Rechten v/h Kind Inleiding + workshops                     
75          

17 nov. Rotterdam, Korczaklezing inleiding 90

18 nov. Zutphen, Walhallab Korczakprijs 80

23 nov. Sao Paulo (Br.) lezing leiding Vaga Lume Kamp 25
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24 nov. Wroclaw (PL) conferentie inleiding + workshop 25

15 dec. Dordrecht, pabo Inholland gastcolleges 70

TOTAAL 2675
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