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1. Inleiding

"

2015, een jaar met vele activiteiten waarin de stichting haar taak weer met verve heeft
uitgevoerd: het verspreiden en levend houden van het gedachtegoed van Janusz Korczak en
opkomen voor de rechten van het kind.

"

2. Bestuur en organisatie
In 2015 werd het bestuur van de stichting gevormd door: Arie de Bruin (voorzitter), Paul Boersma
(penningmeester), Maartje Bos, Anouk Brink, Theo Cappon, 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 2015 zesmaal. Daarnaast werd regelmatig in kleiner verband overlegd
tussen bestuursleden i.v.m. de voorbereiding en uitvoering van verschillende activiteiten
Diverse werkgroepen zijn actief geweest in 2015: redactiegroep Jaarboek, werkgroep Nash Dom,
Ghanawerkgroep, werkgroep voorbereiding Korczakconferentie 2015, werkgroep voorbereiding
Internationale Conferentie 2016, werkgroep jury Janusz Korczakprijs., werkgroep Regionale
Activiteiten Zuid-Limburg.

"

In april hebben wij overleg gehad met het bestuur van onze Vlaamse zusterorganisatie, de
Vereniging Korczak Vlaanderen. Besloten is om elkaar waar mogelijk te versterken in onze
activiteiten.

"

"
De Janusz Korczak Stichting heeft de ANBI status nr.: 816768067
"
"
"

In memoriam
In september ontvingen wij het droeve bericht van het overlijden van Nelianne de Boo. Zij is oudbestuurslid, één van de grondleggers van de Janusz Korczak Stichting in Nederland en zij was
jarenlang zeer actief. Als directeur van basisschool Matthijsje in Noordwolde heeft zij het
gedachtegoed van Korczak op bijzondere wijze vorm gegeven. In gedachten danken wij Nelianne
voor alles wat zij voor ons en voor al die kinderen die aan haar toevertrouwd waren, heeft
betekend.

"
"
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3. Overzicht van de activiteiten in 2015

"

- Er werden op diverse plaatsen in het land lezingen, gastcolleges en workshops verzorgd bij
studiedagen, conferenties, pabo’s, hbo pedagogiek, schoolteams en andere organisaties;
hiermee bereikten we ongeveer 850 studenten van verschillende opleidingen, naar schatting
900 leerkrachten en vele anderen;
- in enkele (vak)bladen zijn mede op ons initiatief artikelen verschenen over Korczak (o.m. Het
Kind Magazine, Magazine Ouders, Van twaalf tot achttien, Kleur, Schoolmagazine);

"

- in mei hielden we een mooie Bestuursdag in De Glind. Op uitnodiging van de Rudolphstichting
waren we te gast in dit bijzondere Jeugddorp waar vele kwetsbare kinderen een plaats vinden.
(zie http://glind.nl)

"

- in augustus werd met veel succes
voor de zevende maal een Nash
Dom kamp in Nederland
gehouden in Westelbeers (NB). Er
namen 47 kinderen aan deel en er
waren 16 begeleiders; dit keer was
het kamp mede bedoeld voor 13+
jongeren;

"
"
"

"
"
"

- op 30 september werd een succesvolle mini-Korczakconferentie georganiseerd in Maastricht
met medewerking van o.a. BSO De Boomhut. Thema: "Mèt kinderen wijzer". Er waren 60
bezoekers, jongeren en volwassenen;

"

- op 21 november werd de Korczakconferentie georganiseerd in het Kinderrechtenhuis te Leiden.
Thema: "Het recht van het kind op leven en dood". Er waren ruim 100 bezoekers. Naast
diverse workshops werden er centrale inleidingen gehouden door prof. dr. Luc Stevens en prof.
dr. Jan Willems;

"

- 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;

"

- in november nam een afgevaardigde van het bestuur deel aan de IKA-conferentie in de Janusz
Korczak Akademie te München (D);

"
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- wij ondersteunden op 20 november (De Dag van de Rechten van Het Kind) de landelijke
oproep van vele pedagogische organisaties aan de regering voor de rechten van
vluchtelingenkinderen in Nederland;

"

- het Jaarboek 2015 "Het recht van het kind op leven en dood" werd op 21 november
gepresenteerd. Alle lid/donateurs en de deelnemers aan de
Korczakconferentie hebben het boek ontvangen. Vele auteurs hebben
belangeloos hun medewerking verleend aan de totstandkoming van dit
boeiende boek;

"
"
"

- er verscheen i.s.m. Levendig Uitgever een gedichtenbundel van de
hand van Arie de Bruin onder de titel “Je bent er geweest”: gedichten
over de rechten van kinderen in Israel en Palestina, mede geïnspireerd
op uitspraken van Janusz Korczak;

"

"

- ook werd medewerking verleend aan een speciale dag in november over de Rechten van het
Kind in Gulpen (organisatie XONAR en SJSJ);

"

- 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;

"

- de stichting was actief in de werkgroep “Working Group on the Quality of Childhood at the
European Parliament"(QOC);

"

- wij verzorgden een speciale workshop over het gedachtegoed van Janusz Korczak voor de
medewerkers van NIVOZ;

"

- er werden door de stichting bijdragen geleverd omtrent het gedachtegoed van Janusz Korczak
aan www.hetkind.org;

"
- de vernieuwing van de website is gerealiseerd en inmiddels vele malen bekeken;
"
- er kwam een nieuwe algemene informatiefolder uit;
"

- de verkoop van literatuur van en over Janusz Korczak vond plaats via boekentafels bij
studiedagen en conferenties, alsmede via bestellingen; dit jaar was er een opvallende stijging
van de verkoop;

"

- de Korczak tentoonstelling werd drie keer uitgeleend (Bibliotheek te Reuver, Poolse bibliotheek
te Maasbree, Hogeschool van Amsterdam);

"
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- het DIGI Korczak Bulletin werd dit jaar vijfmaal uitgegeven en is via de mail aan de lid/
donateurs toegezonden. Het bulletin werd ook toegezonden aan onze relaties en bereikte
daarmee een oplage van ruim 900 exemplaren;

"

- 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;

"

- nog speciaal het vermelden waard: Theaterstichting Kwibus
(http://www.kwibus.nl) in IJsselstein speelde in april zesmaal
met groot succes de voorstelling “Het weeshuis van dr.
Korczak”. Weliswaar niet georganiseerd door onze Stichting,
maar wel door ons van harte toegejuicht! Kinderen speelden
een prachtige rol in de voorstelling. Ook op deze bijzondere
wijze wordt het gedachtegoed van Janusz Korczak levend
gehouden!

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

4. Financieel jaarverslag
2015 was in financieel opzicht een bevredigend jaar.
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 voor kinderen mogelijk maakt; en
een Conferentiefonds om te voorzien in de kosten van de conferenties die de Stichting
organiseert.
In 2015 hebben we drieduizend euro uit het eigen fonds toegevoegd aan het Conferentiefonds,
mede met het oog op de te organiseren internationale conferentie in oktober 2016. Het Nash
Dom fonds wordt gevoed door donaties van grotere fondsen en bijdragen van ouders. Het fonds
garandeert dat we ook – ongeacht de inkomsten – ook in 2016 een kinderkamp kunnen
organiseren.

"

De Stichting ontvangt haar gelden van lid-donateurs, uit verkoop van materiaal en het houden
van lezingen/workshops. In 2015 ontving de Stichting ruim vijfduizend euro aan donaties (16%
minder dan in 2014). Daarnaast is n.a.v. het afscheid van een Bestuurslid bij zijn organisatie
diverse collega's op zijn verzoek een gift naar de Korczak Stichting overgemaakt. De verkoop van
materiaal (met name boeken en postzegels) en het houden van lezingen/workshops leverden
netto vijftienhonderd euro op.
De uitgaven betreffen administratie- en bestuurskosten – inclusief representaties - tezamen nog
geen tweeduizend euro. Voorts deelname aan conferenties van derden en internationale
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verplichtingen (750 euro). De kosten voor bank en website worden gedekt door de
renteopbrengsten (ongeveer zeshonderd euro).
In 2016 wordt wederom aan het Conferentiefonds een reservering toegevoegd van drieduizend
euro. en een bedrag gereserveerd voor de ontwikkeling van een promotiefilm over de Stichting.
De balans- en jaarrekening 2015 zal in februari op de website geplaatst worden.

"
"
"
5. Plannen voor 2016
"

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 12 januari 2016 zal in het kader van Dordrecht Onderwijsstad 2015-2016 een speciale
Korczaklezing worden gehouden in de aula van pabo Dordrecht; thema: "Kinderen en het
risico van leven". Bette Westera, auteur van 'Doodgewoon' en winnaar van de Gouden
Griffel, verleent medewerking;
o van 12 t/m 16 oktober 2016 wordt een internationale Korczakconferentie in Lage Vuursche
georganiseerd met als thema "De betekenis van Vertrouwen in het leven van een kind";
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 er wordt medewerking verleend aan diverse conferenties en symposia (gepland staan o.m.
themadagen Jonge Kind van het HCO te Den Haag, studiedag Fluenta Nieuwegein,
studiedag Kopwerk Den Helder);
o vanzelfsprekend hopen we weer vele gastcolleges en workshops te kunnen verzorgen;
o er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een speciale promotiefilm;
o we zullen ons blijven inzetten voor de organisatie van regionale activiteiten voor
verschillende doelgroepen;
o in augustus zal een Nash Dom kamp worden georganiseerd;
o er zal een jaarboek worden uitgegeven. Dit keer hopen we "Kajtus de Tovenaar" uit te
kunnen geven. Dit is een kinderboek van Janusz Korczak. René Görtzen heeft het vertaald
en Karel Eijkman zal het bewerken;
o werving van nieuwe lid/donateurs blijft een belangrijk aandachtspunt.

"
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"
"
"
Aldus vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 26 januari 2016
"
"
"
Arie de Bruin
(voorzitter Janusz Korczak Stichting)

"
"
"
"
"
"
"

Het bestuur van de Janusz Korczakstichting rond het standbeeld in De Glind. Enkele jongeren vertellen over de
bijzondere betekenis van dit Jeugddorp.
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Bijlage: Overzicht gastcolleges, workshops, inleidingen etc.

"

datum
(2015)

plaats

activiteit

7 jan.

Inholland Rotterdam

gastcollege pabo

26 jan

Windesheim Flevoland

gastcollege

135

27 jan

Windesheim Flevoland

workshops

50

2 feb.

Inholland Haarlem

gastcollege pabo

60

4 feb.

pabo Alkmaar

gastcollege pabo

40

6 feb.

Inholland Rotterdam

workshop

25

7 feb.

Weekend Edukans

inleiding

30

9 feb.

Roundtable A'dam

lezing

15

11 feb.

pabo Alkmaar

gastcollege deeltijd pabo

25

20 mrt.

HCO Den Haag

lezing

25 mrt

Marnixacademie Utrecht

workshops

80

26/27 mrt.

Conferentie Brussel

presentatie

40

27 mrt

HCO Den Haag

lezing

180

10 april

HCO Den Haag

lezing

120

22 mei

NIVOZ

masterclass

4 juni

Seminar Kazan (Ru)

workshops

8 juli

Lira Uganda (Edukans)

workshop schoolleiders

30

24 aug.

studiedag bao Amersfoort

inleiding + workshop

25

25 sep.

Windesheim Zwolle Pedag.

gastcolleges

30 sep.

miniconferentie Zd Limburg

inleiding + workshop

60

17 okt.

Ghanadag

training vrijwilligers

15

16 nov.

pabo HAN Nijmegen/Arnhem

gastcollege

17 nov.

HvA College Café

inleiding

21 nov.

Korczakconferentie Leiden

conferentie

105

22 nov.

IKA Munchen

lezing

120

26 nov.

Inholland Dordrecht

gastcollege

TOTAAL
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aantal
personen
45

140

20
100

140

120
50

40

1810
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