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“Wij geven je het verlangen naar een betere wereld” (Janusz Korczak)

Korczak Bulletin
Hierbij het laatste nummer van de eerste jaargang van het Digi Korczak Bulletin.
Wij wensen alle trouwe leden, donateurs en belangstellende lezers goede feestdagen en hopen dat in
2015 de “betere wereld” voor kinderen weer een stukje dichterbij mag komen.

Korczakprijs 2014
Op dinsdag 18 november werd de Korczakprijs uitgereikt aan ImproBattle, een improvisatietheater
voor kinderen en jongeren (http://www.improbattle.nl). De avond werd geheel verzorgd door de
jongeren zelf, die met fantastisch spel lieten zien dat ImproBattle de prijs ten volle verdiende. Geheel
in de geest van Korczak kon iedere deelnemer in het theater volledig zichzelf zijn en tot zijn/haar recht
komen.
Een uitgebreid verslag vindt u in bijlage 2.

Daar heb je recht op!
Op 20 november 1989 werd door de Algemene Vergadering van de VN het Verdrag van de Rechten
van de Kind aangenomen: 25 jaar geleden, een jubileumjaar dus. Overal ter wereld wordt hier
aandacht aan besteed. Voor veel kinderen en jongeren is de situatie waarin ze opgroeien nog steeds
niet rooskleurig. Honger, kinderarbeid, verwaarlozing, oorlog en verkrachting zijn helaas nog voor veel
kinderen dagelijkse werkelijkheid. Gelukkig zijn er ook vele tekenen van hoop, vooral waar kinderen
zelf het woord nemen en naar hen geluisterd wordt.
De Korczakstichting heeft enkele leerkrachten gevraagd om met hun kinderen aandacht te besteden
aan de rechten van kinderen en hier in het bijzonder de ideeën van Korczak bij te gebruiken. Paul
Boersma en Arie de Bruin hebben de resultaten hiervan verzameld en verwerkt in een speciaal boekje
met de titel “Daar heb je recht op!”. Het boekje bestaat uit: citaten en tekeningen van kinderen,
interviews met kinderen, uitspraken van Korczak, lessuggesties en enkele artikelen en gedichten. Alle
lid/donateurs van de Korczakstichting ontvangen het boekje een dezer dagen gratis thuis.
Het is ook te koop via de boekhandel en via internetsites. (ISBN 9789 4021 25801). Bij de Korczak
stichting is het te bestellen tegen gereduceerd tarief voor € 12,50.

De stem van de leerling
Op donderdag 20 november, de Dag van de Rechten van het Kind, organiseerde het NIVOZ in
samenwerking met Hogeschool Rotterdam een prachtige conferentie over Kinderparticipatie. De
Korczakstichting leverde een actieve bijdrage aan de dag: Frans de Kruining gaf een workshop over
kinderparticipatie in BSO De Boomhut in Maastricht. (voor een uitgebreid verslag: zie bijlage 3)
Tevens was de Korczakstichting aanwezig met een boeken- en informatiestand.
Nieuw bestuurslid: Math Partouns
Na het vertrek van Joop Berding uit het bestuur is de vacante plaats nu weer bezet: wij vonden Math
Partouns bereid om ons bestuur te komen versterken. Math heeft diverse functies bekleed in de
Jeugdzorg. Het laatst als manager bij XONAR in Zuid Limburg. Hij is al vele jaren sterk betrokken bij
de Korczakstichting en geïnspireerd door de ideeën van Korczak. Wij heten Math van harte welkom in
ons bestuur en wensen hem veel succes bij zijn werk voor de Korczakstichting.
IKA conferentie in Kiew (International Korczak Association)
Eind oktober werd een speciale IKA-conferentie gehouden in Kiew (Oekraïne). Datum en plaats waren
reeds lang van te voren vastgesteld. Ondanks de gespannen situatie in Oekraïne heeft het IKA
gemeend de conferentie te moeten laten doorgaan in Kiew. Op deze wijze konden wij ons Korczakvrienden in Oekraïne extra ondersteunen. Theo Cappon en Helma Brouwers waren namens de
Nederlandse Korczak Stichting aanwezig. (voor een verslag: zie bijlage 3).
Extra actie voor Oekraïne
Op initiatief van Theo Cappon is een actie gestart ter ondersteuning van een weeshuis in Oekraïne.
Dit weeshuis ligt in het oosten van het land en heeft veel te lijden van de oorlog. In samenwerking met
de Korczakstichting in Oekraïne wordt gezorgd voor extra ondersteuning. De actie heeft het prachtige
bedrag van ruim € 4200,-- opgebracht, waarmee we een klein steentje hebben kunnen bijdragen aan
de nood van deze kinderen.
Regionale Dagen Jonge Kind 2015
Op vrijdag 20 maart, 27 maart en 10 april 2015 worden door het HCO (Haags Centrum voor
Onderwijs) speciale dagen georganiseerd over het werken met jonge kinderen (voor kinderopvang,
voorscholen en onderbouw basisonderwijs). Key-note speaker is onze voorzitter Arie de Bruin, die het
belang van de pedagogische ideeën van Korczak voor het werken met (jonge) kinderen centraal zal
stellen. Informatie en aanmelding via www.hco.nl/rdjk
Onderwijsdagen 2015
Onderwijsbond CNV, Verus, UnieNZV (bekend van o.m. Edukans) organiseren samen met een aantal
hogescholen in 2015 vier Inspiratiedagen voor het onderwijs. Op twee van die dagen (25 maart in
Utrecht en 1 april in Rotterdam) is de Korczakstichting ook vertegenwoordigd. Er wordt een inleiding
en een workshop gegeven over de pedagogiek van Korczak en de betekenis hiervan voor de huidige
leraar.
Informatie: http://www.verus.nl/sites/www.verus.nl/files/documenten/uitnodiging_jouw_inspiratie_defdigitaalgebruik.pdf
Zoek je nog een cadeautje?
Zoek je nog een mooi cadeautje voor het personeel van je 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 aanzienlijke kortingen te krijgen! (informeer dan eerst via info@korczak.nl)
Zoals bekend geeft de Janusz Korczakstichting diverse boeken en andere producties uit over
onderwijs en opvoeding. U kunt deze o.m. bestellen via bijgevoegd formulier.(zie bijlage 4) Als u dit
formulier opstuurt naar: Korczakstichting, Postbus 70048, 1007 KA Amsterdam of mailt naar
info@korczak.nl, zorgen wij dat u een en ander thuis bezorgd krijgt.

Korte berichten
- De Nobelprijs voor de Vrede is dit jaar toegekend aan de Pakistaanse Malala Yousafzay (17)
en Indiër Kailash Satyarthi (60). De twee zijn onderscheiden voor hun "strijd tegen de onderdrukking
van jongeren en voor het recht van alle kinderen op onderwijs".
- Zit je in het onderwijs en wil je een bijdrage leveren aan dat recht op onderwijs voor alle kinderen? Je
kunt dan enkele weken mee gaan werken op een school in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Meld je aan
als Werelddocent via http://werelddocent.edukans.nl.
- “Een dag naar de herder”, een bijzonder boekje van Jean Phagoe voor kinderen. Prachtige foto’s,
verstilde verhalen. Kinderen zullen er van smullen! zie http://shop.boekenbent.com/
product_info.php?products_id=940. Jean is tijdens onze Korczakconferentie in 2013 geïnspireerd
geraakt om dit prachtige boekje (+CD) te maken.
- Bijzondere voorstelling op zondag 21 december 2014, 19.30 uur
Erwin Sylvanus: Korczak en de kinderen
Theatergroep Muze Muzette
Stadskasteel OUDAEN, Oudegracht 99, 3511 AE Utrecht
Reserveringen: stuur een mail met vermelding van de datum en het aantal kaarten aan
info@muzemuzette.com. Kaarten kosten € 8,50 per stuk (inclusief een consumptie), aan de zaal
graag gepast betalen.

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.2014 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin

Bijlage 1

Die Janusz Korczak
heeft kinderrech bedacht
heel erg vijn
hij was een goed mens
hij hielp heel veel kinderen
dat was dus heel aardig
hij heeft kinderrechten bedacht
dat is erg vijn
echt voor ieder kind
houd van kinderen
dat is vijn voor ieder kind
dat hij om je geeft
Hoi, ik ben Robin
ik hou heel erg van turnen
nu zeg ik doei, doei... ! !
Het weeshuis van Korczak achter de muur van het ghetto.
(tekening en gedicht van Robin Nieken, groep 6a Nassauschool, Groningen. Kinderen hebben met juffrouw Leonie gewerkt over
Korczak en de rechten van het kind)

Dit gedicht komt uit: A. de Bruin, P. Boersma, Daar heb je recht op, Amsterdam 2014
Alle lid/donateurs ontvangen dit boekje gratis in december. Het is ook te koop voor € 12,50 bij
info@korczak.nl.

Bijlage 2
Uitreiking Korczakprijs 2014 aan ImproBattle
Op dinsdagavond 18 november werd in buurthuis Club Jaco te
Amsterdam de Korczakprijs uitgereikt aan ImproBattle,
improvisatietheater voor jongeren. De gasten werden bij de
ingang door jongeren op theatrale wijze verwelkomd en
kwamen direct in de bijzondere sfeer die ImproBattle weet te
creëren.
De hele avond werd door de jongeren zelf gepresenteerd en
alle gasten werden voortdurend ondergedompeld in het
improvisatietheater: iedereen deed gewoon vanzelf mee!
Het standbeeld van Janusz Korczak werd onthuld door de
wethouder van Onderwijs en Jeugd, Simone Kukenheim, die in
haar toespraak waardering uitsprak voor het werk van
ImproBattle en van de Korczakstichting.
Arie de Bruin hield namens de Korczakstichting een korte
inleiding en Eva van de Heuvel maakte vervolgens als
voorzitter van de jury het juryrapport bekend. (zie bijlagen)
ImproBattle verdient de Korczakprijs volledig, juist voor kwestbare kinderen en jongeren
heeft Improbaatle bijzondere aandacht. Ieder kan hier volledig zichzelf zijn en ontdekken wie
hij zelf is en welke talenten hij heeft. (Zie verder www.improbattle.nl)
Toespraak door Arie de Bruin
Voorzitter Janusz Korczak Stichting

“Kinderen en jongeren zijn niet de mensen van morgen, maar mensen van vandaag.
De marktwaarde voor wat jong is, is gering. Slechts voor de wet en voor God is de
appelbloesem evenveel waard als de appel en het groene zaad evenveel als het rijpe
koren.”
“Kinderen hoeven geen mens te worden, ze zijn het al.”
“Kinderen hebben recht op de dag van vandaag, ze hebben recht om te zijn wie ze
zijn, ze hebben recht op hun eigen leven en op hun eigen dood.”
Drie uitspraken van Janusz Korczak, een pools-joodse pedagoog uit de vorige eeuw.
Hij was directeur van een weeshuis in Warschau en grondlegger van de Rechten van
het Kind. Deze week vieren we het 25-jarig jubileum van het VN-Kinderrechtenverdrag dat in 1989 officieel werd vastgesteld. Vele jaren eerder maakt Korczak zich al
sterk voor de rechten van kinderen, volwaardige mensen! Zijn weeshuis werd wel
“De republiek van de kinderen” genoemd, hij organiseerde zelfbestuur, gaf hen
rechten en plichten, organiseerde samen met hen een krant, voerde toneelstukken
op, maakte theater en muziek met hen…. Inderdaad, ook veel theater, want daarin
kunnen mensen zichzelf ontdekken en zichzelf zijn!
“Elk kind heeft recht op de dag van vandaag”…
Als kinderen vandaag tot hun recht komen, zullen ze straks de volwassenen zijn die
kinderen tot hun recht laten komen. Hij was daarin heel radicaal: gaf kinderen niet
alleen rechten, maar ook heel veel verantwoordelijkheid. En dit herkennen we bij
ImproBattle. Kinderen en jongeren zijn volwaardige mensen en ze hebben recht op
respect! Respect hebben we gemakkelijk voor wat groot is, machtig, prima prestaties
levert… maar Korczak vraagt juist respect voor wat klein is, nietig, te

verwaarlozen…. aandacht voor wat je normaal gesproken over het hoofd ziet, wat je
niks vindt….
Zijn weeshuis bevond zich in 1942 in het ghetto van Warschau. Midden in die ellende
organiseerde hij een menselijke samenleving voor en met al zijn kinderen, jazeker hij
organiseerde ook muziek- en theatervoorstellingen in het ghetto!
U kunt wel raden wat er met hen gebeurd is. Met zijn tweehonderd kinderen werd hij
in augustus 1942 op transport gezet naar Treblinka. Zelf had hij de dans kunnen
ontspringen, want hem werd meerdere keren een vrijgeleide aangeboden. Dat
weigerde hij pertinent… met de woorden: “Niet iedereen is een schoft!” … hij liet zijn
kinderen niet in de steek en ging met hen de trein in… Niemand overleefde.
Zijn gedachtegoed is echter springlevend en willen we ook springlevend houden!
Daarom reikt de Janusz Korczakstichting Nederland een tweejaarlijkse wisselprijs uit
aan een organisatie die zich op bijzondere wijze en met respect inzet voor de rechten
van kinderen!
In 2010 ontving de stichting De Vrolijkheid deze prijs; zij werken op bijzondere wijze
voor kinderen in asielzoekerscentra in Nederland. In 2012 ging de wisselprijs naar
Het Leerorkest. Zij zullen de prijs straks overhandigen aan hun opvolger:
ImproBattle.
Waarom verdient ImproBattle die prijs? Laten we eerst luisteren naar de voorzitter
van de jury, Eva van den Heuvel.

HET JURYRAPPORT
De Janusz Korczak Prijs 2014 is toegekend aan de improvisatietheatergroep
ImproBattle in Amsterdam. De jury is tot dit besluit gekomen op grond van de
volgende overwegingen:
ImproBattle is een vorm van theater waarbij de jongeren nieuwe vaardigheden
aanleren en tevens respect voor elkaar ontwikkelen. Iedereen is welkom en voelt
zich ook welkom en geaccepteerd. Kenmerkend voor ImproBattle is dat alle
betrokkenen deelnemers gelijkwaardig aan elkaar zijn. Iedereen, jong of oud, blank
of gekleurd, met of zonder beperking, wordt gelijkwaardig bejegend.
Tijdens het bezoek constateerde de jury dat de jongeren volledig zichzelf mogen zijn
en zich leren verplaatsen in de ander. Er hangt een positieve en ontspannen sfeer.
Uit gesprekken met de docent en oprichter van de stichting ImproBattle, Marijn
Vissers, en de jongeren zelf hebben de juryleden vernomen dat zij door deel te
nemen aan ImproBattle steviger in hun schoenen zijn gaan staan. Er is sprake van
een veilige en vertrouwde sfeer, waarbij de jongeren naar buiten durven te treden.
Het improvisatie theater kan daarmee gezien worden als een vorm van
hulpverlening, waarbij de jongeren elkaar helpen en ondersteunen. Dit kan soms veel
diepgang hebben. Ze worden volledig uitgenodigd om een eigen inbreng te hebben
en komen daarmee vaak tot prachtige en creatieve uitingen en oplossingen. De
betekenis van ImproBattle voor het jongerenwerk is evident. Het is een bruikbare
aanpak voor kwetsbare jongeren, omdat zij tijdens deelname aan improvisatie
theater al snel geneigd zijn om dingen uit hun dagelijks bestaan te delen met de

groep, iets wat ze normaal misschien niet gemakkelijk doen. ImproBattle heefteen
grote betekenis voor de buurt, jongeren kunnen spontaan en gratis binnenlopen en
meedoen.
De jury vindt dat deze bijzondere aanpak van ImproBattle goed aansluit bij het
gedachtegoed van Janusz Korczak: De jongeren mogen volledig zijn wie ze willen
zijn en worden gerespecteerd op alle vlakken. Er wordt direct gewerkt met de
jongeren en zij hebben een zeer actieve rol in de invulling van het theater. Er wordt
aangesloten bij hun belevingswereld, waarbij zij zich volledig creatief kunnen uiten.
De jury vindt dat ImproBattle met deze creatieve en vernieuwende manier van
werken met jongeren de Janusz Korczak Prijs van harte verdient.

Bijlage 3

Op de Dag van de Rechten van het Kind organiseerde het NIVOZ i.s.m. Hogeschool
Rotterdam een symposium “Stem van de leerling”. Boeiende inleidingen van prinses
Laurentien, Michael Fielding en Micha de Winter zorgden voor een prachtige start van de
dag.
Kinderparticipatie, hoe realiseer je dat in de praktijk? Micha de Winter benadrukte dat we hier
ook weer niet al te idealistisch over moeten denken. Natuurlijk, het is van groot belang dat
kinderen participeren in de wereld van volwassenen. Maar de Hitlerjugend kende ook een
vergaande vorm van kinderparticipatie. Het is belangrijk ons af te vragen welk moreel
kompas wij hanteren en hoe we kinderen leren van hieruit een bijdrage te leveren en te
participeren. De rechten van het kind zoals Korczak die formuleerde en zoals die in het VNKinderrechtenverdrag zijn geformuleerd zijn zeker niet waardenvrij! Het stoelt op
democratische waarden. Hoe leer je kinderen democratie? Dat gaat niet vanzelf. Opvoeden
is nooit alleen maar ‘leuk’: het schuurt en soms levert het ook strijd op! Juist dan is het van
belang om echt te luisteren naar de stem van het kind, zoals het kind ook moet leren te
luisteren naar de stem van de ander.
In diverse workshops werden voorbeelden gegeven hoe kinderen en jongeren een
wezenlijke bijdrage leveren aan hun en onze wereld. Ook de Korczakstichting verzorgde een
workshop waarin Frans de Kruining
van BSO De Boomhut uit Maasstricht
liet zien hoe de stem van het kind voor
een belangrijk deel bepalend is voor
de activiteiten in deze BSO. Frans is
gegrepen geraakt door het werk en de
ideeën van Korczak en brengt die
binnen BSO De Boomhut dagelijks in
praktijk. De Korczakstichting was ook
vertegenwoordigd met een literatuuren informatietafel en kon op die manier
weer vele bezoekers in aanraking laten
komen met de pedagogiek van Janusz
Korczak.
ziie: http://www.bso-deboomhut.nl

Bijlage 4
Een bezoek aan onze Korczakvrienden in Kiev
Onze Korczakcollega’s in Oekraine hadden zich tijdens de laatste Internationale Korczak
Conferentie in Gent 2013 kandidaat gesteld om de jaarlijkse Korczak ontmoeting 2014 in
Kiev te organiseren. Dat alles voor de uitbarstingen van protest op het grote Majdan-plein en
de burgeroorlog in het oosten van het land. We hielden ons hart vast. Was het niet te veel
gevraagd van Svetlana Petrovska en haar team om zo’n internationale ontmoeting te
organiseren in een land verscheurd door een burgeroorlog waarin zoveel onzeker is? Maar
de reactie van hen was: ‘Nee, we hebben jullie nu heel hard nodig en willen jullie om ons
heen hebben’. Gelukkig hebben veel Korczakstichtingen wereldwijd zich meteen spontaan
aangemeld. Vanuit Nederland waren Helma Brouwers, Lies van Weezel en Theo Cappon
naar Kiev afgereisd.
Aan het begin van de conferentie werden we opgewacht door studenten van het prestigieuze
Klovsky Lyceum. Svetlana was jarenlang als geschiedenisdocent aan dit beroemde lyceum
verbonden en heeft in de loop van vele jaren een prachtige Korczak expositie opgebouwd.
Ze is nu eredocent aan deze opleiding en het fraaie gebouw bood onderdak aan onze
Korczak Conferentie. Maar zoals gezegd, studenten verwelkomden ons en leidden de gasten
vol trots langs de Korczak tentoonstelling. Heel fraai en informatief.
Het was hartverwarmend om zoveel bekende gezichten te zien. Maar vooral waren we
allemaal diep onder de indruk van het prachtige en boeiende programma dat we in dat
weekend van 17-19 oktober kregen aangeboden en waaraan we actief moesten deelnemen.
Dit keer geen algemene en obligate verhalen over Korczaks nalatenschap maar gesprekken
over bijvoorbeeld de actuele situatie van kinderen in conflictgebieden (het werk van Unicef in
Oekraine en de activiteiten van onze Nederlandse Lies van Weezel die al meer dan tien jaar
actief is voor kindertehuizen in Oekraine).
Korczaks pedagogiek vormde inspiratie voor het huidige werk waar veel deelnemers
enthousiast over vertelden. De ‘round-tables’ waren stuk voor stuk plekken waar mensen
over hun dagelijkse werk en ervaringen konden vertellen en uitwisselen. Zo waren we onder
de indruk van het verhaal over de Internationale Korczak jongerenkampen in Korczakowa
(Polen) of de ervaringen van de theatergroep die werkt met kwetsbare jongeren (lijkt veel op
het werk van Improbattle dat onlangs de Janusz Korczakprijs 2014 ontving).
Het is ondoenlijk om de vele onderdelen van het conferentieprogramma uitvoerig uit te
diepen, maar we moeten nog wel vermelden dat leerlingen in de basisschoolleeftijd een
indrukwekkend theaterstuk opvoerden over rechten van kinderen in onze huidige tijd. Het
was ontroerend en werd met grote overgave gespeeld. De staande ovatie was spontaan en
hartverwarmend.
De tweede dag bracht ons 120 km ver naar het Westen van Oekraine waar we een
gerestaureerd kasteel met een collectie huisiconen bezochten. Onze appreciatie liep nogal
uiteen maar de lange reis werd ruimschoots beloond toen we door toeval verzeild raakten in
de repetitie van een jeugdkoor die traditionele liederen ten gehore bracht. En dat alles in
traditionele kleding. Ademloos hebben we staan luisteren en volop genoten. Speciaal voor
ons werden extra nummers uit hun repertoire opgedoken.
En als je dan toch in drie dagen in Kiev bent ontkom je niet aan een wandeling door de oude
stad met z’n vele historische hoogtepunten, waaronder ook plekken die herinneren aan
Korczaks verblijf in Kiev gedurende de Eerste Wereldoorlog. Korczak ontmoette daar als
legerarts Maryna Falska uit Polen die hij ondersteunde bij haar hulp aan oorlogskinderen.
Voordat we Kiev vaarwel zeggen, nog een woord over de presentatie van Lies van Weezel.
Hierboven schreef ik dat zij zich al vele jaren inzet voor kinderen in kritische situaties in
Oekraine. Lies was opleider ‘social work’ aan de Hogeschool De Horst en zet haar know-how
nu in voor collega’s in Litouwen en Oekraine. In haar indrukwekkende lezing stond Lies

uitvoerig stil bij de betekenis van Korczaks pedagogiek en hoe zijn omgang met kinderen de
basis vormden voor haar ondersteuning en adviezen aan staf en groepswerkers in
kinderhuizen in Oekraine. De ontmoeting met Bella Binder in Kiev opende voor haar de weg
naar ouders, kinderen en verzorgenden en het opgebouwde vertrouwen maakte dat een
nieuwe benadering van gehandicapte of verweesde kinderen mogelijk werd. Het oude
denken in dit post-communistische land kantelde naar het echte ‘respect voor kinderen’. Lies
maakte dat met voorbeelden duidelijk en citeerde de relevante uitspraken van Korczak die
uiterst actueel bleken, juist voor zorg aan kinderen in deze situaties.
Kortom, in dit door een burgeroorlog verscheurde land is bemoediging, echte vriendschap en
concrete hulp meer dan ooit nodig. We zullen u in een volgend nummer meer vertellen over
de activiteiten van onze Korczak vriend Bogdan Bashtovy, die expliciet hulp verleent aan
kinderen in Oost Oekraine en adiezen geeft aan kinderhuis no 12 in Kiev.
Theo Cappon

Met leden van de IKA (INternational Korczak Association) in Kiev

Bijlage 5 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.
product

prijs

Korczakpostzegels A Logo Korczakstichting

€ 10,--

Korczakpostzegels B Standbeeld Korczak

€ 10,--

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, Fokus: gedichten over kinderen en onderwijs

€ 5,--

A. de Bruin, P. Boersma, Daar heb je recht op

€ 12,50

aantal

bedrag

porto- en administratiekosten (als U voor meer dan € 24,-- € 2,50
bestelt, worden geen extra kosten berekend)
TOTAAL (zelf invullen.... en overmaken naar giro (IBAN)
NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v. Janusz Korczak Stichting
te Amsterdam

Op de website vindt U ook nog de titels van eerdere jaarboeken en andere uitgaven. Op
verzoek kunnen wij die ook 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 aanzienlijke kortingen te verkrijgen! Informeer dan
eerst via info@korczak.nl . Opsturen naar Janusz Korczakstichting, Postbus 70048, 1007 KA
Amsterdam of mail naar info@korczak.nl

