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1. Inleiding
Een bijzonder jaar, waarin de wereldwijde Covid-pandemie ook voor onze stichting betekende
dat wij veel activiteiten niet konden, of in aangepaste vorm moesten uitvoeren. Vele geplande
gastcolleges werden afgezegd of uitgesteld, omdat fysiek onderwijs in sommige perioden op
veel scholen geen doorgang kon vinden.
In maart stond een bijzondere voorstelling gepland van Amichai Pardo, een Israëlische acteur die
een theaterproductie heeft gemaakt “De twaalf lucifersdoosjes van Janusz Korczak”. In
samenwerking met de stichting Rainbow en de pabo van Inholland Rotterdam wordt nu gekeken
of deze voorstelling in oktober/november 2021 kan worden gehouden.
Een grote teleurstelling voor alle medewerkers en de kinderen was dat het Nash Dom kamp dit
jaar niet kon doorgaan, vanwege alle beperkende maatregelen. Inmiddels zijn de
voorbereidingen voor het kamp van 2021 al weer in volle gang en we hopen natuurlijk dat
Corona in Nederland dan zover onder controle is, dat we weer een prachtig kamp kunnen
houden.
Ook moesten wij helaas besluiten om onze Korczak-conferentie dit jaar niet door te laten gaan.
Ondanks alle beperkingen heeft de stichting (die geheel bestaat uit vrijwilligers) in 2020 toch nog
een aantal activiteiten kunnen organiseren.

2. Bestuur en organisatie
In 1982 werd de Janusz Korczak Stichting opgericht. 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: op pabo’s, lerarenopleidingen, opleidingen voor
pedagogisch medewerkers in kinderopvang, jeugdzorg e.d. Door de uitgave van diverse boeken
van en over Janusz Korczak in het Nederlands, de organisatie van conferenties en het geven van
gastcolleges, workshops en trainingen is de naam van Korczak niet meer weg te denken uit de
Nederlandse pedagogische wereld.
In 2020 werd het bestuur van de stichting gevormd door: Arie de Bruin (voorzitter), Paul Boersma
(penningmeester), Maartje Bos, Anouk Brink, Olga Middendorp, Els van der Luit, Hans Notten, en
Math Partouns. Theo Cappon is erelid en adviseur van het bestuur.
Twee nieuwe leden traden tot het bestuur toe; we konden helaas hen nog niet in een ‘fysieke’
vergadering verwelkomen:
Barbara de Kort was tot 1 april jl. lid van het College van Bestuur van de Marnix Academie in
Utrecht. Zij is afgestudeerd in de theologie. Zij heeft ruime ervaring in het onderwijs als docent en
opleidingsmanager, en al vele jaren geïnteresseerd in de pedagogiek van Korczak. Sinds 2015 is
zij voorzitter van het landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs (LOBO).
Frans van Kruining is oprichter en directeur van BSO De Boomhut in Maastricht, en een echte
Korczakman. Op deze bso wordt geheel volgens de ideeën van Janusz Korczak gewerkt met de
kinderen. Frans was oorspronkelijk leraar, maar kon pas in De Boomhut zijn pedagogische idealen
werkelijk vorm geven.
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Het bestuur vergaderde in 2020 zesmaal: twee maal konden we fysiek bij elkaar komen; bij de
overige bijeenkomsten was een kleine groep aanwezig en volgden de overige leden de
vergadering via Skype.
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 2020: werkgroep Nash Dom, werkgroep/jury Janusz
Korczak prijs 2020, werkgroep Regionale Activiteiten Zuid-Limburg, werkgroep Kring Amsterdam,
werkgroep kring Rijnmond, werkgroep kring Delft, werkgroep Jaarboek, werkgroep ontwikkeling
aanbod Kinderopvang.
De Stichting heeft actief deelgenomen aan: Alliance for Childhood Europe (werkgroep
Kinderrechten Europees Parlement), IKA (Internationale Korczak Associatie); Helma Brouwers en
Olga Middendorp vertegenwoordigden ons hier.
Theo Cappon en Arie de Bruin hebben zich ingezet voor de activiteiten van de Projeta Anchieta
Grajau ( i.s.m. de Korczak Stichting in Brazilië).
Het postadres van de stichting is: Hallincqlaan 23, 3311 SC Dordrecht. (tel. 078 - 6144371)
Mailadres: info@korczak.nl; website: www.korczak.nl
De vaste vergaderplek is: Amsteldijk 157, 1079 LH Amsterdam

De Janusz Korczak Stichting heeft de ANBI status nr.: 816768067
ANBI-gegevens zijn verder te vinden op onze website: http://korczak.nl/stichting/ANBI
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3. Overzicht van de activiteiten in 2020
Ondanks alle beperkingen hebben we dankzij de medewerking van vrijwilligers 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.
Een overzicht van de belangrijkste activiteiten:
Vernieuwde website
Onze website is in de afgelopen periode met hulp van Ines van den Adel, student Journalistiek
aan de Fontys Hogeschool in Tilburg, bewerkt en het heeft een ander jasje gekregen. Momenteel
hebben we een gemiddeld bezoekersaantal van 45 per dag; dat betekent dat de website in een
jaar tijd ruim 16.000 is bezocht.
Kijk op www.korczak.nl
Gastcolleges en workshops
Ondanks vele beperkingen hebben we toch nog een aantal gastcolleges en workshops kunnen
verzorgen op Hogeschool Inholland (Dordrecht en Rotterdam) en bij de Fontys Hogeschool (’s
Hertogenbosch). Enkele gastcolleges werden digitaal verzorgd.
Ook werden nog enkele inleidingen verzorgd bij organisaties voor onderwijs, kinderopvang: o.m.
in Papendrecht, Amersfoort, Amsterdam, Rotterdam.
Helaas werden vele afspraken dit jaar gecancelled i.v.m. de corona-beperkingen.
In dit jaar werd een speciaal aanbod ontwikkeld voor de Kinderopvang; bij Partou werd de cursus
inmiddels een keer gegeven.
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.
Project Levenslicht
In Rotterdam werd in januari/februari medewerking verleend aan de organisatie van het project
Levenslicht: een herdenking in het kader van 75 jaar bevrijding van kamp Auschwitz. Er werd een
speciale lesbrief geschreven voor basisscholen in Rotterdam die gedurende een week de
lichtgevende steentjes op hun school adopteerden.
Ook werd medewerking verleend aan de uitvoering van het onderwijsproject “Je hoort op onze
school” over de Jodenvervolging in Rotterdam. Dit project is met medewerking van de Stichting
Joods Kindermonument dit jaar ook tijdens de Zomerschool in Rotterdam uitgevoerd, waarbij
werd samengewerkt met het Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam.
Korczak-kringen
De Korcakkringen in Rotterdam en Amsterdam hebben dit jaar beide driemaal een bijeenkomst
georganiseerd. De laatste bijeenkomsten werden als Zoom-meeting gehouden.
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Korczakprijs
Helaas kon de jury Janusz Korczak prijs 2020 dit jaar niet fysiek op onderzoek bij de aangemelde
organisaties. Wel is inmiddels op papier een selectie gemaakt. De genomineerden zullen
(afhankelijk van de corona-maatregelen) in de eerste helft van 2021 worden bezocht, waarna de
prijs in een later stadium zal worden uitgereikt.
Zin in Leven
De Hans Notten neemt namens de Stichting in Limburg deel aan het project Zin in Leven, een
speciaal preventieproject over depressie bij jongeren.
Musical Code Rood
In samenwerking met uitgeverij Kwintessens werken we aan de ontwikkeling
van een musical voor groep 8, waarin de ideeën van Korczak een belangrijke
plaats krijgen. Ter voorbereiding van deze musical zijn vijf lessen ontwikkeld
over Korczak en de kinderrechten. De musical zal in 2021 aan de scholen
worden aangeboden. De productie van de musical is in de eindfase. Op de
site van Kwintessens is informatie te vinden: https://eindmusical-code-rood.nl

Alliance for Childhood
De stichting was ook dit jaar weer actief in de Alliance for Childhood Europe (“Working Group on
the Quality of Childhood at the European Parliament” QOC). Namens de Stichting neemt
bestuurslid Olga Middendorp samen met Helma Brouwers deel aan de bijeenkomsten (deels via
ZOOM) van the Alliance for Childhood. Diverse Europese 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 tevens de International Korczak Association (IKA).
Meer info te vinden op: http://www.allianceforchildhood.eu.
Projeta Anchieta Grajau in Sao Paulo
Door een bijzondere subsidie van Stichting Aelbrechtsfonds van € 14.000,- en een speciale gift
van € 1000,- van de familie Megens uit Druten konden wij het Projeta Anchieta Grajau extra
steunen. Dit is een project in Sao Paulo, mede op initiatief van de Braziliaanse Korczak Stichting,
dat wij reeds enkele jaren steunen. Met deze subsidies werd een extra impuls gegeven aan een
voedsel- en medicijnprogramma tijdens de corona-crisis. In Brazilië is de situatie rond corona nog
veel dramatischer dan in ons land. Zie hier een bericht van Celso, de leider van het project:
First of all ,we wish that you are plenty of health in these crazy days.
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We, here ,trying to deal with the difficulties, and we are very lucky that we open the clinic in
the Institute, about a year ago, that is doing a good work for the population in the área.
But Grajau it´s the most inhabited área of the city, and we are the third área in deaths cases
now.
The institute is working hard to protect the families, that lost their jobs, and helping how we
can. Till now we distribute ,12.000 food baskets, 6000 hygiene kits, 3000 books for the
children and 15000 masks for protection.
We have 20 staff members away, with medical recommendation.
The children are receiving by internet activities ,but a lot of them are without cellular or
computers at home. About the Megens Family donation, we probably will use in school
material to give to the children for work at home, or to prepare two houses for woman with
children,(single mothers),that loose their work and are without capacity to pay their house
rent. (Kind regards, Celso)

Zorg voor het eten in
Projeta Anchieta
Grajau

Internationale activiteiten en IKA
De IKA-vergadering werd dit jaar digitaal gehouden met vertegenwoordigers van alle Korczakorganisaties wereldwijd. Wij deelden de gezamenlijke zorgen rond Covid en namens kennis van
de activiteiten die ondanks alle beperkingen toch georganiseerd waren in de verschillende
landen.
Als vervolg op de Internationale conferentie in november 2019 is meegewerkt aan de
totstandkoming van enkele artikelen over “The School of Life” i.v.m. de productie van een boek
onder die titel door de Universiteit van Tel Aviv. Men hoopt het boek in 2021 uit te geven.
We werken mee in een online brainstormgroep van Skoly Dialogu in Polen. Met andere partners
(Korczak stichting Polen, IKA, International Janusz Korczak Akademie Germany, Anne Frank
Stichting en De Vreedzame School) wordt nagedacht over de mogelijkheden om het programma
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van de Vreedzame School ook in enkele andere Europese landen te implementeren en zo een
bijdrage te leveren aan ‘ civil democracy education’ in Europa.
Op initiatief van onze Canadese zusterorganisatie ( https://
www.januszkorczak.ca) wordt in samenwerking met de Universiteiten
van Warschau en Britisch Columbia een digitaal archief opgezet over
Janusz Korczak, en alles wat wereldwijd over hem en zijn werk wordt
gepubliceerd. Wij werken hier ook aan mee.

Publicaties
*

*

*
*

*

*

er is een hoofdstuk geschreven over Korczak voor een nieuw boek met als titel
“Geborgenheid, de pedagogische opdracht voor de school”, onder eindredactie van Dick den
Bakker. Dit boek is eind november verschenen: ze https://tenbrinkuitgevers.nl/boeken/vo/
inspiratie-voor-docenten/geborgenheid;
er is een hoofdstuk geschreven voor “A School of Life for the 21st Century”, een uitgave in
samenwerking met IKA (International Korczak Association). Dit boek zal begin 2021 worden
uitgegeven door de universiteit van Tel Aviv;
de ontwikkeling van het Jaarboek heeft helaas vertraging opgelopen; dit zal nu in mei 2021
worden uitgegeven;
de verkoop van literatuur van en over Janusz Korczak vond plaats via boekentafels bij
studiedagen en conferenties, alsmede via rechtstreekse bestellingen; helaas bleef de verkoop
dit jaar aanzienlijk achter bij ‘normale’ jaren;
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;
de introductiefilm is op diverse plaatsen vertoond. De film is te zien op https://
www.youtube.com/watch?v=3dMkTxfpCHY, en is op Youtube al ruim 2600 keer bekeken.

Kaartenboekje

Dit jaar ontvingen alle lid/donateurs een speciale uitgave van onze stichting:
een kaartenboekje bestaande uit 15 ansichtkaarten met uitspraken van
Korczak. Een aantal kaarten is getekend door Len Munnik (winnaar van de
Inktspotprijs 2020); de overige kaarten bevatten foto’s (m.n. van het Nash
Dom kamp).
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4. Financieel jaarverslag 2019
Jaarrekening Janusz Korczak Stichting
Balans per 31-12-2020
---------------------------------------------ACTIVA
Materialen
Nog te ontvangen baten
Liquide middelen
ING bank
Asn Depotrekening
Balanstotaal Activa

Boekjaar 2020
pm
€
50

Boekjaar 2019
pm
€
62

€ 15.013
€ 42.840
€ 57.903

€ 1.321
€ 42.827
€ 44.210

---------------------------------------------PASSIVA
Eigen vermogen
€ 50.394
€ 44.069
Vooruit ontvangen baten
€
33
€
125
Schulden op korte termijn
Brazilieproject € 7.112
Postnl ea
€
351
€ 7.463
Bankkosten ING vierde kwartaal 2020
€
15
€
16
Balanstotaal Passiva
€ 57.903
€ 44.210
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Winst- en verliesrekening 2020
begroting
realisering
Stichting baten
Donaties
€ 5.000
€ 5.083 (a)
Donaties 2019/2021
€
83
Giften
€
120
Bank
€
12
€ 5.000
€ 5.298
Stichting kosten
Bestuur
€ 1.500
€
483 (b)
Administratie
€
300
€
197
Website
€
200
€
127
Bank
€
300
€
169
Overig
€
500
€
244
€ 2.800
€ 1.220
//Stichting resultaat
+€ 2.200
+€ 4.078
(1)
-------------------------------------------------------------------------Activiteiten baten
Conferentiebijdragen
€ 1.000
Jaarboek
€
135
Presentaties
€
300
€
200
Materialen verkoop
€
500
€
949
Musical werving
€ 1.615 (c)
€ 1.800
€ 2.899
Activiteiten kosten
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Regio **
Conferentie **
Jaarboek
Presentaties
Materialen
Korczakprijs **
Brochures **
Musical

€
€
€
€
€
€
€

1.000
2.500
3.000
150
250
1.000
600

€ 9.550
//Activiteiten resultaat
-€ 7.750
-------------------------------------------------------------------------Nashdom baten
Bijdragen ouders
€ 4.000
Sponsorbijdragen
€ 5.000
€ 9.000
Nashdom kosten **
Kamp
€ 11.000
Sponsorwerving
€ 11.000
// Nashdom resultaat
-€ 2.000
(3)
-------------------------------------------------------------------------Internationaal baten
Reizen en bijdragen
Brazilieproject
Internationaal kosten
Reizen en bijdragen
Braziliëproject
Reservering Braziliëproject 2021

€

18

€ 1.682 (d)
€
€

331
28

€
123
€ 2.182
+€ 717 (2)

€ 2.191 (e)
€ 2.191
€
€
€

68
137
205
+€ 1.986

€
137
€ 14.000 (f)
€ 14.137
€

1.000

€

1.000
- € 1.000

//Internationaal resultaat
(4)
-------------------------------------------------------------------------////TOTAAL Resultaat
Janusz Korczak Stichting
(1)
Activiteiten
(2)
Nashdom
(3)
Internationaal
(4)

€
544
€ 6.888
€ 7.112
€ 14.544
-€

407

+€ 2.200

+€ 4.078

- € 7.750

+€

- € 2.000

+€ 1.986

- € 1.000

-€

- € 6.950

+€ 6.374

717

407

** In 2020 heeft deels noodgedwongen een aantal activiteiten niet plaatsgevonden
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a.Ondanks het feit dat de Stichting gedwongen was een aantal activiteiten niet ter hand te
nemen, is het bedrag aan ontvangen donaties conform de begroting. 135 ‘leden’ hebben in
2020 gedoneerd. Een achttal leden heeft het donateurschap beëindigd, negen personen
werden voor het eerst donateur.
b.Het bestuur kwam minder bij elkaar dan was voorgenomen(er is wel vergaderd via zoom).
c. Ruim € 1.600 is reeds ontvangen voor de musical zonder dat sponsoren zijn aangeschreven
(wel gepland voor 2021).
d.In plaats van een Jaarboek werd in 2020 een kaartenboekje gemaakt.
e.Nashdommers hebben zelf aan crowdfunding gedaan. Het geld is samen met dat van één
sponsor toegevoegd aan het Nashdomfonds en bestemd voor het Nashdomkamp 2021.
f. Voor het Braziliëproject is door het Aelbrechtsfonds € 14.000 ter beschikking gesteld. De
helft daarvan is in 2020 overgemaakt aan Instituto Anchieta Grajau Sao Paulo Brazilië.
Januari 2021, Paul Boersma, penningmeester Janusz Korczak Stichting

5. Plannen voor 2021
Onze huidige werkzaamheden zullen met hernieuwde inzet en inspiratie worden voortgezet in het
nieuwe jaar. De volgende activiteiten staan in de planning:
o in augustus zal voor de twaalfde keer een Nash Dom kamp worden georganiseerd in
Middelbeers (NB); we hopen dat het Nash Dom kamp dit jaar wel doorgang kan vinden;
o de stichting zal zich per 1 januari 2021 officieel aansluiten bij het Kinderrechtencollectief;
(zie https://www.kinderrechten.nl)
o i.s.m. met Uitgeverij Kwintessens wordt een speciaal lesproject met musical voor het
basisonderwijs over Korczak en de Kinderrechten uitgegeven;
o er zullen verdere 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 lezingen, gastcolleges en workshops te kunnen
verzorgen; we zullen ons actief inzetten ter versterking van onze relaties met pabo’s en
andere pedagogische opleidingen
o de Korczakkringen in Rijnmond en Amsterdam zullen hun activiteiten voortzetten; we
hopen naast de bestaande Korczakkringen in meer plaatsen in het land dergelijke kringen
te kunnen starten met hulp van actieve leden buiten de Randstad.
o we zullen dit jaar weer een dagconferentie organiseren voor onze leden en andere
belangstellenden;
o we hopen het jaarboek dat in 2020 niet kon verschijnen in mei 2021 op de markt te
kunnen brengen; tevens hopen we dan een activiteitendag over het thema te organiseren;
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o de stichting zal door Helma Brouwers vertegenwoordigd worden bij The Alliance for
Childhood European Network Group in Brussel;
o in Limburg zal Hans Notten namens onze stichting participeren in de werkgroep Z.I.LLimburg (Zin in Leven)
o de stichting is aangesloten bij IKA (International Korczak Association); Arie de Bruin zal de
contacten onderhouden
o wij zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van een uitwisselingsproject Szkoly Dialogue
tussen scholen in Polen, Duitsland en Nederland. Het in Nederland ontwikkeld
programma van De Vreedzame School is een belangrijk onderdeel van het project;
o de Janusz Korczakprijs zal dit jaar uitgereikt worden; dat is een jaar later dan in het
reguliere tweejaarlijkse patroon; de Janusz Korczak Scriptieprijs zullen we nu ook een jaar
opschuiven
o namens de stichting zal Arie de Bruin actief betrokken blijven bij de onderwijswerkgroep
van de stichting Loods24/Joods Kindermonument in Rotterdam;
o de nieuwe mobiele tentoonstelling over het leven en werk van Korczak en de actuele
betekenis voor onderwijs en opvoeding, wordt (gratis) verhuurd aan scholen, bibliotheken
etc.. We zullen hier actief reclame voor maken.
o Het Korczak Bulletin zal zes keer in dit jaar verschijnen.
Wat betreft de toekomst: wij zullen in 2023 weer een internationale meerdaagse
Korczakconferentie organiseren.

Aldus vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 15 maart 2021

Arie de Bruin
(voorzitter Janusz Korczak Stichting)
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Een ramp
Hoe erg is èrg nou eigenlijk
in dit vreemde jaar
als je toch gewoon nog kerst kan vieren
maar dan slechts met een paar,
als je even niet mag shoppen
vuurwerk niet te koop
als je niet naar Engeland kan hoppen
en er is weinig hoop
dat die Brexitdeal gaat lukken,
de brandweer hoeft wat minder uit te rukken
in de nieuwjaarsnacht,
als het thuis dan met z’n tweetjes
toch veel leuker is dan je dacht,
als je een paar dagen moet wachten op je
postpakket,
als je een kus kan geven door middel van een
chat
hoe erg is dat nou eigelijk
in dit vreemde jaar
als je in hier in Holland woont
en niet toevallig daar
waar de lockdown jou in armoe stort
geen school, niks digitaal
waar heel je leven anders wordt
per dag nog net één maal
als je toch niet hoeft te vluchten
of vastzit in zo’n kamp,
wie heeft het hier in Nederland
toch steeds over een ramp?

23 december 2020
arie de bruin

als

volwassenen ons erom zouden

vragen, zouden we hen nog met
menige goede

raad van dienst kunnen zijn

Zolang we niet iedereen brood en een dak boven het hoofd geven, en de kans geven om zichzelf geestelijk
te ontwikkelen, zolang mogen we onszelf niet bedriegen door onze wereld een menselijke samenleving te
noemen.
(UIT: J. Korczak, Eine Schule für das Leben, Göttingen 1982, oorspronkelijk uit 1908)
Kilometerslange rijen voor voedselbanken in Zuid-Afrika, vechtpartijen om meel en bakolie in de
sloppenwijken van Nairobi. En wanhopige gezinnen in Colombia die rode lappen uit hun ramen hangen, als
symbool voor honger. Ze vragen zich af wat hen eerder doodt: het coronavirus, of hun gebrek aan eten.
(UIT: Oxfam-nieuws 2020)
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