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Beste lezer,

Projecten onder de aandacht:

U heeft een nieuw product in handen; de Iona Nieuwsbrief!

Aanvragen vormen een belangrijk onderdeel van de Iona
Stichting. Eén van de aanvragen ging over Khedeli.

Nulnegen, nulnegen, nulnegen werd aangekondigd
als dag voor verandering. Verandering in hoe we denken (spiritualiteit) en in wat we doen (duurzaamheid) wordt samengebracht. De media staan vol met voorbeelden over “schade
en schande” waarbij dit niet gebeurt. Tussen de regels door
wordt ons gezond verstand aangesproken om de dingen
anders te gaan doen. Ieder moment kan in mijn ogen een
persoonlijke aanleiding hiertoe zijn. Een gezamenlijk
moment (09-09-09) werkt mogelijk stimulerender om eindelijk de daad bij het woord te voegen, zeker wanneer we elkaar
ook aanmoedigen het “duurzaam-anders” te blijven doen!
Daartoe is deze nieuwsbrief ook bedoeld.
U vindt informatie over projecten van anderen, studie
en promotiesteun, evenementen en nieuwe ontwikkelingen
binnen de Stichting.
Wij hopen u op deze wijze te inspireren en nodigen u
uit om aan ons werk bij te dragen in welke vorm dan ook!
Ignaz Anderson, directeur Iona Stichting

Quote:

cDe praktijk is weerbarstig; de gebaande
paden zijn zo gemakkelijk weer ingeslagen, de
gevestigde belangen zo krachtig en de slaap der
gewoonte zo machtig.d
Annick de Witt in column Ode aan de Crisis
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De Khedeli woon-werkgemeenschap in Georgië

In het jaar 2000 begon de Georgische pianiste Lali
Khandolishvili met het maken van muziek voor haar verstandelijk gehandicapte buurvrouw. Ook leerde zij haar weven.
Zij zag hoe de vrouw opleefde door het simpele feit dat
iemand haar stimuleerde en hielp iets zinvols te ondernemen.
Dit initiatief leidde tot contact met meerdere gehandicapten
in Sighnagi en tot de Khedeli woon-werkgemeenschap.
In Khedeli kunnen volwassenen met een verstandelijke, sociale of lichamelijke handicap samen met de medewerkers een gelijkwaardig en zinvol bestaan opbouwen.
Belangrijk hierbij is dat gebruik wordt gemaakt van de vaar-



digheden waarover de bewoners wel beschikken. Zij ontvangen begeleiding bij verschillende activiteiten. Tevens krijgt
eenieder de gelegenheid culturele ervaringen op te doen.
Ook in een groter verband is een initiatief als Khedeli
van belang. Georgië is een land waar zo goed als geen voorzieningen zijn voor mensen met een handicap. De Khedeli
gemeenschap laat zien dat deze mensen volwaardig aan de
maatschappij deel kunnen nemen, mits zij op een positieve
manier benaderd en begeleid worden.

Steun en studie
Studenten aan een antroposofische beroepsopleiding waarmee de
Iona Stichting een verbinding heeft, kunnen een aanvraag indienen voor een renteloze lening ten behoeve van de financiering van
hun studiekosten. Sarah Box heeft een lening toegewezen gekregen.
Hier vertelt ze haar ervaring.

Antroposoﬁe als bruikbaar instrument voor het
verwezenlijken van idealen
In veel projecten die door de Iona Stichting worden
gesteund, speelt antroposofie een rol. Een reden te meer
om te verduidelijken wat deze inspiratie voor het werk
van de stichting betekent. In grote lijnen mogen we
zeggen dat het onderzoek waar antroposofie toe aanzet
een bezielde samenhang mogelijk maakt tussen hetgeen
we denken en doen. In de praktijk vraagt dit voortdurend nieuwe afwegingen en innovaties om het ideaal
levend te houden. Antroposofie is niet het ideaal zelf,
maar een instrument om dit vorm mee te geven,
of zo u wil een katalysator om duurzaamheid mee te
bevorderen!
Voor de stichting is het ideaal de verbindende samenleving, ook wel de “Civil Society” genoemd. Hiertoe
brengen we schenkers en aanvragers bijeen als
Algemeen Nut Beogende Instelling.

mee te nemen in een bepaalde stroom. Mijn normale ‘denkknop’ moet echt uit als ik met kleuters aan het werk ben.
Dan werk ik vanuit een hele andere laag. Mijn liefde voor
denken en wetenschap krijgt trouwens ook ruimte; ik heb
naast Helicon mijn filosofiestudie afgemaakt en begin deze
maand aan een Master literatuurwetenschap.
Sarah Box

Onderwijs staat voor mij voor de toekomst. Ik denk
dat de veranderingen waar de wereld op dit moment zo hard
om vraagt daar hun oorsprong vinden. Bovendien gun ik elk
kind de mogelijkheid om zich veelzijdig te ontwikkelen zoals
dat op een vrijeschool beoogd wordt.
Terugkijkend op mijn eigen vrijeschooltijd ontdekte
ik de veelzijdigheid van het onderwijs dat ik zelf had gekregen en het belang hiervan. Ik voelde dat ik aan de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs iets wilde bijdragen. Dat is
dan ook de reden dat ik de opleiding leraar basisonderwijs
ben gaan volgen aan de Hogeschool Helicon.
Ik ben net begonnen met het derde jaar van Helicon
en ik heb ervoor gekozen om verder te studeren in de richting van kleuterjuf. Het werken met hele jonge kinderen
vraagt van je om steeds in het moment te blijven en vanuit
daar simpelweg een handeling in te zetten en de kinderen zo

Leestip: De “Duurzame Honderd” van Nederland (lees
Trouw, 7-3-2009) hebben deze zomer de vraag beantwoord waartoe de economie gerenoveerd moet worden
om na renovatie van een geslaagde economie te kunnen
spreken. Paul de Jongh, onderzoeker van de publieke
zaak en voormalig projectleider van het eerste
Nationaal Milieubeleidsplan, stelt de resultaten van dit
zeer lezenswaardige project aan ieder beschikbaar (zie
onder andere www.iona.nl onder ‘Downloads’).

Award
De Iona Stichting heeft de Awards in het leven geroepen als blijk
van waardering voor ontwikkelingsplannen. Deze prijs wordt
toegekend aan zelfstandigen en aan medewerkers of bestuurders
van instituten met een antroposofische achtergrond. Sabina
Kowaleska heeft zo’n Award gekregen.
Na mijn studie orthopedagogiek in Keulen werkte ik
een tijd als groepsbegeleidster op Camphill Orion. Ik merkte
dat ik mij verder wilde scholen, met name richting de antroposofische visie, die ik in mijn reguliere studie zo gemist heb.
Door de Award was ik in staat om bij het Edith Maryon
College een cursus “antroposofische orthopedagogiek” te volgen. Ik hoopte dat het mij de nodige verdieping en zekerheid
zou geven om mij dan daadwerkelijk aan het orthopedagogische vak te kunnen wijden.
Inmiddels werk ik als orthopedagoog in een antroposofische instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo geraakte ik via de Iona Stichting aan mijn
droombaan! Ik heb erg veel ervaren in het afgelopen jaar en
kan mij nog steeds geen leuker en spannender werk voorstellen. De cursus heb ik in juli afgerond. Het was erg inspirerend en ik heb er enorm veel van geleerd.
Sabina Kowalewska
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Bestuursleden voor het voetlicht
Maarten de Jong (947) werkt als zelfstandig gevestigd adviseur bedrijfsethiek en
integriteitzorg in nauwe samenwerking
met de universiteit van Nyenrode. Voor
deze functie was hij directeur integriteit en
corruptiebestrijding bij de Wereldbank in
Washington.
Op de Iona Stichting kan een beroep worden gedaan door
mensen en initiatiefgroepen, die vaak onder moeilijke
omstandigheden hun doel in het leven proberen te bereiken.
Ik beschouw het mobiliseren van positieve krachten in onze
samenleving als een belangrijk raakvlak in mijn werkzaamheden voor de stichting en voor klantenorganisaties. Het is een
voorrecht om in de levensfase 60+ vanuit mijn kennis en
ervaring anderen te mogen adviseren, of het nu voor de Iona
Stichting of op commerciële basis voor klantenorganisaties is.
Vanuit mijn verantwoordelijkheid als lid van het
Algemeen Bestuur volg ik de stichting kritisch en geef waar

nodig commentaar of stel vragen. Daarnaast zie ik ruimte
om op termijn op bescheiden wijze initiatieven te ontplooien
en projecten mee te dragen zonder dat die activiteiten mijn
verantwoordelijkheden als lid van het Algemeen Bestuur in
de weg zitten. Het is een kunst om in toenemende mate
antroposofisch en ander maatschappelijk vernieuwend
gedachtegoed onder de aandacht te brengen, voor te leven en
daadwerkelijk te helpen realiseren.
Maarten Roest Crollius (974) is rector
van het Geert Groote College in
Amsterdam, een vrijeschool voor voortgezet
onderwijs.
Via mijn ouders kwam ik in contact met
de Iona Stichting. Mijn vader heeft ook
in het bestuur gezeten. In het eerste gesprek heb ik expliciet
gevraagd of dit niet een reden was mij ook te vragen.
Gelukkig was dit niet het geval. De werkzaamheden voor het
Geert Groote College en mijn functie als bestuurslid van de
Iona Stichting komen veel met elkaar overeen. Doordat ik
altijd bezig ben te kijken naar de samenleving, buiten en binnen de school, probeer ik steeds te kijken wat een goede ontwikkeling is en waar ik verder mee zou moeten. Daarnaast
kijk ik vanwege mijn leeftijd met een jonge frisse blik naar
zaken, waardoor dingen anders belicht kunnen worden.
Ook sluit het aan bij mijn idealen: de individuele ontwikkeling van de mens en ruimte creëren voor groei. De Iona
Stichting kan daarbij nog meer naar buiten treden om het
voortouw te nemen en te helpen daar waar initiatieven/energiestromen gebundeld moeten worden of een duwtje moeten
krijgen. Niet alleen wachten tot men de Iona Stichting vindt,
maar ook: ogen open en er op af.”

Arthur Zajonc en
Otto Scharmer in
Nederland
Middels een aantal pilots heeft de Iona Stichting leidinggevenden uit organisaties met een antroposofische
achtergrond bijeen gebracht. Tijdens deze pilots is
intensief gewerkt aan wezenlijke vraagstukken van de
organisatie en aan die van persoonlijke aard. De samenhang van de beide vragenclusters is onmiskenbaar duidelijk geworden. Ze kunnen niet zonder elkaar! Tijdens
de pilots werd de inhoud verdiept en bleken de inzichten van Arthur Zajonc en Otto Scharmer hierbij zeer
vruchtbaar. Beide hebben we dan ook uitgenodigd om
8 maart 200 naar Nederland te komen. Zajonc’s boek
over meditatie “Meditation as Contemplative Inquiry,
When Knowing Becomes Love” en Scharmer’s boek
“Theory U: leading from the Future as it Emerges” zullen bij die gelegenheid in een Nederlandse vertaling
verschijnen.

Selma Steenhuisen (983) houdt zich
onder andere bezig met het verder ontwikkelen van Access to One World, een organisatie waarbij Europese en Afrikaanse
jongeren samengebracht worden om op
meerdere gebieden van elkaar te leren.
Op dit moment regelt Acces to One World
ook stageplekken voor Nederlandse studenten in Tanzania.
Mijn eerste contact met de Iona Stichting kwam via de directeur Ignaz Anderson. Na een samenwerking op meerdere
gebieden ben ik gevraagd om in het bestuur plaats te nemen.
Als jongste bestuurslid ben ik in een bijzondere positie om
nog heel veel te leren, naïeve vragen te stellen, me langzaam
onder te dompelen in de geschiedenis van de Iona Stichting
en wijs te worden uit de hoeveelheid namen en gebeurtenissen. Tegelijkertijd wil ik met een frisse blik naar dingen kijken, mijn ervaring uit ‘het veld’ meenemen, de belangen van
jongeren onderzoeken en vertegenwoordigen in het beleid.
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Mijn hoogste ideaal is een wereld vol wakkere, volwassen mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, die hun werk niet los zien van persoonlijke groei en
idealen. Een wereld die lokaal is georganiseerd, niet door
logge overheden maar door mensen die betrokken zijn bij
hun omgeving. Waarin mensen over (culturele) grenzen heen
elkaar herkennen als medemensen.
Het is misschien moeilijk om de verwoorde visies van
mijzelf en de Iona Stichting te vergelijken. Ik denk dat het
echter niet zo moeilijk is om te voelen dat we op dezelfde
hartslag werken.
Het belangrijkste voor mij is de manier waarop de
Iona Stichting uniek is in haar manier van interne organisatie. Er is zoveel vertrouwen onderling, dat vind ik zelden
ergens. Ook zijn de gesprekken veel meer dan een uitwisseling van woorden. Er wordt echt naar elkaar geluisterd, echt
begrepen en op elkaars ideeën gebouwd. Deze manier van
samenwerken is voor mij een voorbeeld voor anderen, personen en organisaties.

Educare
Rond het Zuid Afrikaanse Kaapstad zijn in de sloppenwijken Educare-groepen / kinderdagverblijven gestart
waarin jonge kinderen worden opgevangen. Het Centre for
Creative Education begeleidt de leidsters op pedagogisch
gebied.
Afke van Aalderen nam in 998 het initiatief tot het
starten van voedselhulp, toen bleek dat de kinderen te weinig
en te eenzijdige voeding kregen. Sindsdien wordt aan  kinderopvangcentra (met in totaal bijna 000 kinderen) extra
financiële hulp geboden om verse groenten en fruit te kopen.
Gestreefd wordt naar voedzaam en gevarieerd voedsel; knakkende wortels, sappige sinaasappels, en bruine rijst.
Daarnaast worden de vrouwen onderwezen in het bereiden
van gedifferentieerde maaltijden en is een groep vrouwen
gestart met een eigen moestuin. Meer informatie vindt u op
de website van de Iona Stichting.

Evaluerend leren
De Iona Stichting is een nieuwe weg ingeslagen door
sinds kort aanvragen actief te evalueren. Op deze manier zal
een beter inzicht ontstaan in de werking van zowel de
Stichting als het proces en het resultaat van de aanvrager.
De nadruk ligt hierbij op kennisuitwisseling.
Bij een eventuele vervolgaanvraag wordt serieus van
deze evaluatie gebruik gemaakt.

Uitnodiging: Miha Pogačnik in Nederland
Op 3 december komt violist Miha Pogačnik naar
Nederland. Hij zal voor ons spelen én hij zal vertellen
over het inspirerende werk dat hij als president van
Idriart en als cultureel ambassadeur van de Republiek
Slovenië nog steeds wereldwijd doet. Meer informatie
vindt u op www.mihavision.com.
U kunt bij dit optreden aanwezig zijn door u aan te
melden via www.iona.nl.
Let op! Er is een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Pas na ontvangst van het entreegeld is uw inschrijving definitief. U kunt daarvoor € 20,- overmaken op
rekeningnummer 4.27.404 o.v.v. Miha.
Locatie: De Waalse Kerk, Oudezijds Achterburgwal 59,
Amsterdam. Tijd: 9.00 – 22.30 uur.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Iona Stichting
Grafische vormgeving: Gerard Bik bno
Foto’s: iona archief
Oplage 000 ex.
De Iona Nieuwsbrief verschijnt driemaal per jaar; tweemaal als
Vriendenbrief Christine Gruwez en eenmaal als Iona nieuwsbrief
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