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Jaarverslag Korczak Stichting 2012 

1. Inleiding

Het jaar 2012 was een bijzonder jubileumjaar waarin we stilstonden bij de start van 
Dom Sierot in 1912 en de 70e sterfdag van Janus Korczak in 1942 herdachten. 
Tevens bestond onze stichting 30 jaar. Dit alles werd gevierd met een bijzondere 
Jubileumconferentie op 6 oktober 2012 in het Kinderrechtenhuis te Leiden.
We kunnen terugkijken op een jaar waarin de stichting op velerlei manieren 
(nationaal en internationaal) vorm gegeven heeft aan haar opdracht: het verspreiden 
en levend houden van het gedachtegoed van Janusz Korczak in Nederland en elders.

2. Bestuur en organisatie

Begin 2012 bestond het bestuur van de stichting uit: Theo Cappon (voorzitter), Mia 
van Gulik (penningmeester),  Joop Berding, Maartje Bos, Anouk Brink, Arie de Bruin, 
Lodewijk Galenkamp, Hans Notten, Inge Smit.
Op 6 oktober droeg Theo Cappon het voorzitterschap over aan Arie de Bruin. Bij zijn 
afscheid is Theo Cappon door de koningin benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. De bijbehorende versierselen werden hem tijdens de 
jubileumconferentie op 6 oktober plechtig uitgereikt door de burgemeester van 
Leiden, de heer Lenferink.
Theo Cappon blijft actief lid van het bestuur.
Mia van Gulik heeft per 31 december 2012 officieel afscheid genomen als 
penningmeester en bestuurslid van de stichting. Vele jaren heeft zij trouw en met 
een enorme inzet dit werk gedaan. Het bestuur heeft op passende wijze afscheid 
genomen. In haar plaats is mi.v. 1 januari 2013 dhr. Paul Boersma benoemd tot 
penningmeester van de stichting.

Het bestuur vergaderde in 2012 vijfmaal. Daarnaast werd regelmatig in kleiner 
verband overlegd tussen bestuurleden i.v.m. de voorbereiding en uitvoering van 
werkzaamheden.
Verschillende werkgroepen zijn actief: werkgroep Nasz Dom, Ghanawerkgroep, 
werkgroep Internationale Conferentie.
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3. Activiteiten in 2012

De belangrijkste activiteiten van de Korczakstichting in 2012 waren:
- er werden op diverse plaatsen in het land lezingen, gastcolleges en workshops 
verzorgd bij studiedagen, conferenties, pabo’s, mbo en hbo en andere organisaties;
- in maart verscheen de uitgave”Janusz Korczak, inspirator voor het primair 
onderwijs”, een brochure voor mensen die werkzaam zijn in het PO; de verkoop van 
de brochure verloopt bijzonder goed;
- de brochure voor de Kinderopvang die door onze stichting is uitgegeven is  in het 
Engels vertaald; dit jaar verscheen eveneens een Franse uitgave die in Zwitserland 
breed verspreid is;
- eind april/ begin mei werd voor belangstellende Korczakianen een reis 
georganiseerd naar Warschau, waar i.s.m. de Poolse Korczak stichting  verschillende 
historische plaatsen werden bezocht;
- in augustus werd met veel succes voor de vierde maal een Nasz Dom kamp in 
Nederland gehouden;
- op 6 oktober werd de Korczak jubileumconferentie in het Kinderrechtenhuis te 
Leiden gehouden. Een uitverkochte zaal en een zeer inspirerend programma 
zorgden voor een succesvolle dag;
- er werd een DVD ontwikeld met een overzicht van de belangrijkste activiteiten van 
de Korczak Stichting;
- in november werd de tweejaarlijkse Korczakprijs uitgereikt aan het Leerorkest.  
Met een groots optreden in het Muziekgebouw aan ’t IJ te Amsterdam  mocht het 
Leerorkest de prijs in ontvangst nemen;
- dit jaar werd een speciale Jubileumuitgave van het Jaarboek gerealiseerd onder de 
titel “Het verlangen naar een betere wereld”; alle bezoekers van de 
jubileumconferentie en alle donateurs ontvingen het jubileum-jaarboek;
- de stichting ondersteunde de werkzaamheden van de Ghanawerkgroep 
(samenwerkingsproject met de CPWYD  - Community Project for Women and Youth 
Development  in Noord-Ghana);
- de stichting ondersteunde de uitgave door SWP  de Nederlandse vertaling van  “De 
Republiek van de Kinderen”  vertaald en geredigeerd door dhr. R. Görtzen;
- er werden door de stichting bijdragen geleverd over het gedachtegoed van Janusz 
Korczak aan www.hetkind.org;
- er waren verschillende internationale contacten: o.a. deelname aan 
Korczakconferenties in Berlijn, Warschau, Gent en Genéve, bezoek aan 
Korczakprojecten in Brazilië (Sao Paulo), deelname aan werkgroep Europees 
Parlement te Brussel;
- vele studenten van MBO’s, pabo’s  en Universitaire opleidingen werden op weg 
geholpen met het verstrekken van gerichte informatie n.a.v. hun vragen;
- de verkoop van literatuur van en over Janusz Korczak vond plaats via boekentafels 
bij studiedagen en conferentie, alsmede via bestellingen;
- de tentoonstelling werd enkele malen uitgeleend;
- het Korczak Bulletin is dit jaar tweemaal verschenen. 
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4. Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag over 2012 is in voorbereiding; het wordt in de 
bestuursvergadering van mei 2013 vastgesteld.
De algemene indruk van de financiële stand van zaken is dat de stichting een 
gezond financieel beleid heeft gevoerd in het afgelopen jaar.

5. Plannen voor 2013 

Onze huidige werkzaamheden zullen met dezelfde inzet en inspiratie worden 
voortgezet in het nieuwe jaar.
Daarnaast staan enkele specifieke activiteiten in de planning:
- in oktober 2013 zal in Bergen een Internationale Korczakconferentie worden 
gehouden
onder de titel “Space for play and art in education”. De voorbereidingen zijn 
inmiddels in volle gang.
- i.s.m. Ouders en COO (een ouderorganisatie voor het onderwijs) zal een speciale 
brochure voor  ouders worden ontwikkeld waarbij het gedachtegoed van Korczak de 
inspiratiebron zal zijn;
Tevens zullen mogelijkheden worden uitgewerkt om een en ander ook via de sociale 
media onder de aandacht te brengen van ouders en andere opvoeders;
-in augustus zal opnieuw een Nasz Dom kamp worden georganiseerd!
- er zal een speciale wervingscampagne voor nieuwe leden/donateurs  worden 
gestart ; in het kader daarvan zal weer een nieuw boekje worden uitgegeven met 
gedichten geïnspireerd op uitspraken van Janusz Korczak; er zal ook een nieuwe 
algemene informatiefolder worden ontwikkeld;
- we streven ernaar om met alle donateurs zoveel mogelijk via de email te gaan 
communiceren; het bulletin zal binnenkort digitaal uitgegeven worden;
- er zal een jaarboek 2013 worden uitgegeven met als thema: “Het recht van het 
kind om te zijn wie hij is”

In ons nieuwe beleidsplan 2013 – 2015 zijn de plannen voor de komende jaren 
verder uitgewerkt.

vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 7 maart 2013

Arie de Bruin
(voorzitter)


