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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 2018 heeft de stichting opnieuw vele activiteiten georganiseerd en haar taak met veel inzet 
heeft uitgevoerd. Er is in dit jaar onder meer een nieuwe introductiefilm gemaakt over het leven 
en werk van Janusz Korczak en een nieuwe tentoonstelling. Beide zijn tijdens de Korczakdag op 
17 november in het Onderwijsmuseum te Dordrecht gepresenteerd. 
De film is te bekijken op https://www.youtube.com/watch?v=3dMkTxfpCHY 

2. Bestuur en organisatie 
  
In 2018 werd het bestuur van de stichting gevormd door:  Arie de Bruin (voorzitter), Paul Boersma 
(penningmeester), Maartje Bos, Anouk Brink, Theo Cappon (tot 1 september), Olga Middendorp 
(vanaf 1 september), Lodewijk Galenkamp, Els van der Luit, Hans Notten, en Math Partouns. 

Het bestuur vergaderde in 2018 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 2018: werkgroep Nash Dom, werkgroep/jury Janusz 
Korczakprijs 2018, werkgroep Regionale Activiteiten Zuid-Limburg, werkgroep Kring Amsterdam, 
werkgroep kring Rijnmond, werkgroep Korczakdag. 
Enkele bestuursleden hebben ook actief deelgenomen aan internationale activiteiten waar we als 
stichting bij betrokken zijn: Alliance for Childhood Europe (werkgroep Kinderrechten Europees 
Parlement), IKA (Internationale Korczak Associatie), activiteiten voor de Korczak Stichting in 
Brazilië. 

Theo Cappon heeft bij zijn 80e verjaardag officieel afscheid genomen als lid van het bestuur. Hij 
blijft adviseur van de stichting en zal ook nog in werkgroepen participeren. Het adres van de 
stichting is door deze wijziging ook veranderd: Hallincqlaan 23, 3311 SC Dordrecht. (tel. 078 - 
6144371) Mailadres en website zijn ongewijzigd. 
 

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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https://www.youtube.com/watch?v=3dMkTxfpCHY


3. Overzicht van de activiteiten in 2018 

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 derde maal een 
speciale Korczaklezing gehouden. Voor een uitverkochte zaal werd door Arie de Bruin 
(voorzitter van de stichting) een inleiding gehouden. Vervolgens hield prof. dr. Micha de Winter 
een lezing over “Opgroeien in een ingewikkelde wereld”. Daarnaast gaven enkele basisscholen 
een presentatie over het project Vreedzame School. 

- In februari werd voor de stichting De Vrolijkheid een trainingsdag verzorgd over de pedagogiek 
van Korczak voor coördinatoren van de z.g. NEST-projecten op diverse AZC-locaties. Tevens is 
ons gevraagd een aanbod voor de training van vrijwilligers die werkzaam zijn in AZC’s te 
ontwikkelen voor de toekomst. 

- 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). Er werden lezingen en workshops verzorgd in o.m. Gouda, Zwijndrecht, 
Dordrecht, Rotterdam, Zeist, Amersfoort, Delft, Gouda, Zeewolde, Zwolle, Utrecht, Leiden. 

- Medewerking werd verleend aan de uitvoering van een onderwijsproject “Je hoort op onze 
school” 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 Jodenvervolging in Rotterdam" die op 14 maart werd 
gehouden. 

- In mei werd in Maastricht een succesvolle Korczakmiddag gehouden i.s.m. de stichting SJSJ 
Limburg en BSO De Boomhut. 

- Op 6 juni werd medewerking verleend aan de uitreiking van de Kinderraden Award van de 
Missing Chapter Foundation. Arie de Bruin was namens onze stichting één van de juryleden. 

- In juni werd officieel het Ghana-project afgerond. Dit project is ooit tot stand gekomen op 
initiatief van Maartje Bos, bestuurslid van onze stichting, en heeft ruim tien jaar diverse 
succesvolle activiteiten opgezet in Ghana, mede ondersteund door de Korczakstichting.  

- Op 30 juni vierde Theo Cappon zijn 80e verjaardag, waarbij hij tevens officieel aftrad als lid van 
het bestuur van de Korczakstichting. Hij zal als adviseur verbonden blijven aan onze stichting en  
blijft actief lid van de werkgroep Nash Dom. 

- Voor de stichting KREDA, een organisatie die leerkrachten en ouders van Poolse kinderen in 
Nederland ondersteunt, werd een workshop verzorgd voor leerkrachten. Ook werd in 
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november een lezing voor een breder publiek gehouden over de pedagogiek van Korczak  
tijdens de Kreda-conferentie in Den Haag. 

- In augustus werd met veel succes voor de tiende maal een Nash Dom kamp gehouden, dit keer 
in Middelbeers (NB). Een mooi jubileum. Er namen 52 kinderen aan deel en er was 
weer een heel actieve groep begeleiders. Sponsors zorgden voor een goede 
financiering, zodat diverse kinderen konden deelnemen, die anders geen vakantie 
zouden hebben gehad. Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum werd een speciaal 

lied gemaakt met de kinderen:  
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Tien jaar Nash Dom, wil je weten waarom 
WAAROM?  DAAROM! 
tien jaar plezier, met kinderen hier 
tien jaar dit keer, gefeliciteerd 
Tien jaar Nash Dom: kom daar maar es om! 

Met z’n allen heel gezellig lekker spelen in het bos 
en dan kom je na een dag of wat helemaal los 
lachen, gieren, brullen, boompje klimmen in de top 
en heb je een beetje ruzie, nou, dat lossen we wel op! 

En je mag hier altijd dansen of gewoon zijn wie je bent 
misschien nog wat verlegen of een hele stoere vent 
de keuken is fantastisch, want dat proef je toch direct 
alles doen we samen en dat doen we met RESPECT!

Begeleidingsgroep Nash Dom kamp 2018



- In augustus namen enkele bestuurs- en werkgroepleden deel aan de International Korczak 
Conference in Seattle (USA). We verzorgden workshops, vertoonden de nieuwe Korczakfilm 
(met Engelse ondertiteling) en enkele Nash Dom werkgroepleden waren lid van het 
organisatieteam.  

- Tijdens de conferentie werd ook de jaarlijkse IKA vergadering gehouden met 
vertegenwoordigers van alle Korczak-organisaties wereldwijd. Batia Gilad nam na vele actieve  
jaren afscheid als voorzitter; zij wordt opgevolgd door Marek Michalek, voorheen 
Kinderombudsman in Polen. 

- Er vonden in de regio's Rijnmond, Amsterdam en Zuid Limburg diverse inspiratieavonden 
plaats. Inmiddels is zowel in de regio Rijnmond als in de regio Amsterdam een vaste Korczak-
kring ontstaan van mensen die enkele malen per jaar bij elkaar komen om zich te laten 
inspireren door de pedagogiek van Korczak. De Korczakkring Rijnmond kwam dit jaar drie keer 
bijeen; Korczakkring Amsterdam komt vier keer bijeen. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor 
het starten van een Korczakkring in Delft: in maart 2019 zal deze kring starten. 

- In samenwerking met de pabo Windesheim Zwolle werd in november een studiemiddag over 
de pedagogiek van Korczak georganiseerd voor directies en mentoren van opleidingsscholen. 

- De Korczakprijs is dit jaar op 17 november in het Nationale Onderwijsmuseum in Dordrecht 
uitgereikt aan de Stichting Project Bonaire. Deze stichting helpt kinderen en jongeren tussen de 
8 en 18 jaar oud die nergens anders meer terecht kunnen. Het gaat om jongeren die buiten de 
boot vallen. Zij zijn onveilig gehecht en vertonen daardoor gedrag dat door de maatschappij 
niet gewaardeerd en geaccepteerd wordt. Deze jongeren kunnen niet meer thuis wonen en/ of 
zijn uitgevallen in het onderwijs. Stichting Project vangt deze jongeren op en geeft hun een 
plek waar zij gezien en gehoord worden. "Zelden zag ik een team dat zo gedreven is om 
iedereen mee te nemen en geen enkel kind achter te laten of op te geven. En dat zo met liefde 
over de kinderen praat”, schreef een van de bezoekers. De sleutel, zo denkt de jury, zit hem in 
de werkwijze van Stichting Project die aansluit bij het gedachtegoed van Korczak. 

- Het Jaarboek 2018 “Vergeet het kind niet als je de wereld wilt verbeteren” onder redactie van 
Arie de Bruin is in november uitgegeven en aan alle donateurs toegestuurd. Het bestaat uit 
gedichten en columns die allemaal gemaakt zijn naar aanleiding van citaten van Korczak. Het 
boek is ook in de boekhandel verkrijgbaar en mag zich verheugen in een goede belangstelling. 

- We verleenden voorts medewerking aan diverse activiteiten in het buitenland: Rusland, Polen, 
Brazilië en Ghana. Tevens werd actief deelgenomen aan projecten in Malawi van de stichting 
Edukans. 

- De stichting is actief in de Alliance for Childhood Europe (“Working Group on the Quality of 
Childhood at the European Parliament” QOC). Met een prachtige lezing over de betekenis van 
Janusz Korczak voor de huidige opvoedingspraktijk en een pleidooi voor het respecteren van 
de rechten van het kind in alle Europese landen heeft Theo Cappon op 4 december jl. afscheid 
genomen als deelnemer aan de vergaderingen van dit netwerk. In zijn plaats zal ons nieuwe 
bestuurslid Olga Middendorp samen met Helma Brouwers voortaan de bijeenkomsten van the 
Alliance for Childhood bijwonen namens de Janusz Korczakstichting. Diverse Europese 
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organisaties die zich inzetten voor de rechten van het kind zijn hier vertegenwoordigd en 
regelmatig worden de standpunten ingebracht in het Europese Parlement. Helma Brouwers is 
namens de Alliance tevens lid van de werkgroep van de Europese Commissie voor ECEC (Early 
Childhood Education and Care). Onze mensen vertegenwoordigen hierin tevens de 
International Korczak Association (IKA).  

- 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. 

- 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. 

- 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. 

4. Financieel jaarverslag 2018 
  
Volgt. 
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5. Plannen voor 2019  

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 22 januari 2018 zal in Dordrecht voor de derde maal een speciale Korczaklezing 
worden gehouden met als thema: “De stem van de leerling”. Marloes van der Have (van 
Missing Chapter Foundation) en Jaap Jan Boer (van stichting Samen Sterk zonder Stigma) 
zullen hun medewerking verlenen; 

o de nieuwe mobiele tentoonstelling over het leven en werk van Korczak en de actuele 
betekenis voor onderwijs en opvoeding ontwikkelen is klaar en kan nu verhuurd worden; 

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 starten een nieuwe Korczakkring in Delft en hopen 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 11e keer; 

o Expositie in september 2019 in de Synagoge te Meerssen in het kader van 75 jaar 
bevrijding Limburg van het werk van de Franse Holocaust schilder Isaac Celnikier annex 
lezing van het pedagogische werk van Janusz Korczak. Overkoepelend thema: Oorlog en 
Kind(eren). 

o we zullen dit jaar on 9 november in het Kinderrechtenhuis te Leiden een dagconferentie 
organiseren voor onze leden en andere belangstellenden; 

o er zal weer een jaarboek worden uitgegeven met een pedagogisch thema; 

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 onderzoeken de mogelijkheid van een Nederlandse uitgave van Blumkas Tagesbuch, 
een prachtig prentenboek over een meisje in het weeshuis van Korczak; 

o we zullen deelnemen aan het overleg van IKA (International Korczak Association); 

o de Korczak Scriptieprijs 2019 zal in november uitgereikt worden. 

o trainingsaanbod voor kinderopvang (via Kring Amsterdam) 
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Aldus vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 11 maart 2019 

Arie de Bruin 
(voorzitter Janusz Korczak Stichting) 
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Bijlage: Overzicht workshops, lezingen etc. Korczakstichting 2018 

datum plaats activiteit aantal 
pers.

23 jan. Dordrecht Korczaklezing 135

19 febr Brielle Korczakkring Rijnmond 18

24 febr Zeewolde training De Vrolijkheid 15

6 maart Meerssen,  lezing Vrouwengilde 45

14 maart Rotterdam Conferentie Jodenvervolging 120

19 maart Rotterdam info studenten 20

10 april Alphen ad Rijn Gastlessen MBO Rijnland Alphen 20

16 mei Zeist lezing Samenwerkingsverband 65

23 mei Maastricht Korczakmiddag 45

25 mei Alphen ad Rijn Gastlessen MBO Rijnland Alphen 20

30 mei Dordrecht workshop docenten Belgie 15

1 juni Alphen ad Rijn Gastlessen MBO Rijnland Alphen 20

4 juni Dordrecht Korczakkring 22

6 juni Amsterdam Kinderraden Award 500

7 juni Hoogvliet Ouderavond Zalmplaatschool 65

9 juni Den Haag lezing st. Kreda 35

15 juni Amsterdam training begeleiders Nash Dom 15

11-18 aug Middelbeers Nash Dom kamp 52

22- 25 aug Seattle Intern. Korczak Conferentie 150

28 okt Rotterdam Erasmuslezing 120

12 nov. Rotterdam Korczakkring Rijmond 23

14 nov. Zwolle studiemiddag Windesheim 45

17 nov. Dordrecht Onderwijsmuseum Korczakdag 85

19 nov. Dordrecht Deeltijd pabo info 15

21 nov. Den Haag Confentie Kreda 120

3 dec. Dordrecht gastcolleges pabo 60

4 dec. Brussel lezing Alliance for Childhood 45
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19 dec. Papendrecht lezing SWV Drechtsteden 50

2018 Amsterdam Korczakkring 3x 20

TOTAAL 1960
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Hand in hand 

Met nog een beetje hoop op leven 
werden zij hier opgejaagd 
bijeen gedreven 
en tot ding verlaagd 

misschien 
misschien valt het nog mee 
de nazi lacht 
vertoont zijn kunsten 
de duivel kent slechts wrede gunsten  
een eindeloze zee van tranen 
een lange kinderrij 
en Korczak aan hun zij 

hij had hen toch iets moois beloofd 
hij blijft erbij 
het licht wordt nooit gedoofd. 

En vele jaren later 
zie ik hen lopen  
hand in hand 
de tijd  
rukt alles uit zijn wreed verband. 

Umschlagplatz, Warschau 15 september 2017  
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