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Beste lezer,

Projecten onder de aandacht - YIP

Met deze nieuwsbrief willen wij u opnieuw informeren over
ons werk en u interesseren om hier aan bij te dragen. In dit
nummer is de blik in het bijzonder gericht op de jeugd.

“Je hebt een ideaal, maar hoe geef je daar vorm aan en maak je
het tot realiteit?” YIP

Jongeren hebben de speciale aandacht van de Iona
Stichting. Frisse ideeën, originele werkvormen en ambitieuze
doelen worden ons heel regelmatig voorgelegd. Door de vele
contacten die we onderhouden en de initiatieven waar we bij
betrokken zijn, weten steeds meer jongeren ons te vinden.
Aanvragen voor cultuurreizen, werkkampen, opleidingen,
jeugdorkesten, themabijeenkomsten en jong ondernemerschap staan veelvuldig op onze agenda. We kunnen lang niet
alles ondersteunen, hetgeen voor de aanvragers vaak teleurstellend is. De kwaliteit van de aanvragen is hoog te noemen.
Met deze nieuwsbrief willen we speciaal voor dit doel uw
steun vragen. Het jongerenfonds is nagenoeg uitgeput en wij
zouden hiervoor graag € 75.000,- zien te werven. In 2010
hebben we al voor € 68.000,- besteed aan jongerenprojecten.
Ignaz Anderson, directeur Iona Stichting

Iona-quote:

❝Be the change you want to create in Society❞
(geïnspireerd door Ghandi)

iona stichting

Een jongereninitiatief dat door de Iona Stichting gesteund
wordt, is het YIP Programma (Youth Initiative Program).
YIP is een internationale training in sociaal ondernemerschap, gevestigd in Järna, Zweden.
Dit project werd opgezet voor jongeren van 18 tot 25
jaar die een positieve verandering in de wereld teweeg willen
brengen.
De training duurt één jaar en biedt 40 tot 50 deelnemers een intensief programma met theoretische en kunstzinnige lessen, gemeenschapsactiviteiten, stages en individueleen groepsprojecten. Samen moeten zij er ook voor zorgen dat
dagelijkse taken worden uitgevoerd die de YIP gemeenschap
draaiende houden.



Kunstzinnige en creatieve lessen zijn
een belangrijk onderdeel van het YIP
curriculum. Zij moeten de deelnemers
uitdagen hun grenzen op te zoeken,
met een open oog naar zichzelf en naar
anderen te kijken en gevoel te ontwikkelen voor schoonheid.
Naast de gezamenlijke activiteiten werken de studenten ook individueel aan een project dat hen zelf raakt.
Zij krijgen hierbij persoonlijke en
gerichte begeleiding.
De ochtendcolleges vormen de ruggengraat van het
programma. Met de hulp van ervaren docenten nemen de
deelnemers kennis van globale vraagstukken. Zij worden
uitgedaagd vaardigheden te ontwikkelen om hun eigen
initiatieven te ontplooien en een bijdrage te leveren aan
een positieve, duurzame sociaal-culturele en economische
maatschappij.

Onze ervaring is dat Yippers na hun training daadwerkelijk aan de slag gaan met hun idealen. De Iona
Stichting kan hun projecten niet allemaal ondersteunen,
maar op de pagina hiernaast geven wij u een voorbeeld van
'Het leven na YIP'.
www.yip.se

Knowmads
Een ander jongereninitiatief dat wij een warm hart toedragen
is Knowmads uit Amsterdam, een creatieve school en een
platform voor jonge sociale ondernemers die een verschil willen maken in onze maatschappij. Deelname aan het levenslange leerprogramma begint met één studiejaar, met de
mogelijkheid van een half jaar verlenging.
Een Knowmad is een nomade die overal en met iedereen kan werken. 14 Studenten uit zes verschillende landen en
zeven staﬂeden hebben contact met een internationale groep
experts uit het bedrijfsleven, de politiek en de media om in
teamverband te werken met 'hoofd, hart en handen'.
Uitgangspunt is het vaststellen van wat er in de wereld om
hen heen gebeurt. Vervolgens zullen de studenten lering trekken van die bevindingen en gaan ontwerpen en bouwen. Het
geheel plaatsen zij uiteindelijk in een sociale context.
Een Knowmad leert autonoom te zijn en ideeën om
te zetten in daden. Door te werken in wereldverband en door
deel uit te maken van een brede gemeenschap kunnen de
studenten besluiten nemen en inspirerende ideeën in de
wereld zetten. Ideeën die vervolgens een merkbare verandering teweeg zullen brengen!
Dit jaar steunde de Iona Stichting de deelname van
een groep van zeven Knowmads aan de International
Democratic Education Conference in Tel Aviv, Israël. Deze
werd georganiseerd door Jacov Hecht, oprichter van het
‘democratisch onderwijs wereldwijd’. Deelnemers waren 300
afgezanten van vernieuwende onderwijsinitiatieven in alle
windstreken.
Tijdens de conferentie faciliteerde Knowmads een
workshop met als hoofdvraag: “Hoe ziet Knowmads eruit in
Israël?”, om vervolgens tot een eerste schets van Knowmads
Israël te komen. Verder helpt de Iona Stichting Knowmads
met het opzetten van een studiefonds en begeleidt de directeur één van de studenten.
www.knowmads.nl
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Financiële steun met een peetschappenkring
De Iona Stichting biedt studenten in bijzondere gevallen via peetschappen een unieke mogelijkheid om hun
eigen studie te kunnen financieren. Indien zij niet in
aanmerking komen voor een lening kunnen studenten
een peetschappenkring opzetten. Daarbij benaderen zij
via een zelfgeschreven brief bekenden en/of instellingen
met het verzoek om financiële steun. Deze schenkingen
via de Iona Stichting zijn vervolgens fiscaal aftrekbaar
en worden zonder aftrek van kosten doorgegeven.
Meer informatie over en voorwaarden voor het
opzetten van een kring vindt u op www.iona.nl.

Steun en studie

‘Theorie U’ en ‘Meditatie’ in praktijk

De Canadese Iris Maëlle Desjardins heeft een renteloze lening
ontvangen voor het volgen van een antroposofische beroepsopleiding, zodat zij haar studiekosten kon financieren.

Op 8 maart jl. hebben de Amerikanen Arthur Zajonc en
Otto Scharmer de Nederlandse vertaling van hun boeken
‘Theorie U’ en ‘Meditatie’ in ontvangst genomen. De medefinanciering voor de vertaling van de boeken staat voor de
Iona Stichting niet op zichzelf. Wat wij bij beide auteurs herkennen is hun op de toekomst gerichte werkwijze: leiding
vanuit de toekomst die zich aandient. Met het project
Antroposofie en Samenleving stimuleren wij organisaties die
uit een antroposofische inspiratie zijn ontstaan via de methodes van Zajonc en Scharmer het goud in de organisatie meer
zichtbaar en vooral werkzaam te maken. Door middel van
leergesprekken, intervisiebijeenkomsten en praktijkdagen,
gericht op inmiddels ruim 20 leidinggevenden, gaat het initiatief onverminderd voort. Voor meer informatie verwijzen
wij naar de website www.iona.nl/actueel.
We zien dat ook elders binnen de Nederlandse samenleving in tal van Communities of Practise (dit zijn projectgroepen uit overheid en bedrijfsleven) het ideeëngoed van
‘eorie U’ en ‘Meditatie’ zeer populair is. De twee eerder in
deze nieuwsbrief vermelde jongereninitiatieven houden zich
eveneens bezig met de visie van Zajonc en Scharmer.

Deze zomer ben ik afgestudeerd aan de Euritmie Academie
in Den Haag. Mijn grootste droom is om docente Euritmie
te worden op een vrijeschool in Montreal (Canada). Helaas
was er op dat moment geen vacature beschikbaar. Wel wilde
ik graag op een vrijeschool werken, waardoor ik nu aan de
slag ben gegaan als docente Duits. Hoewel het niet de definitieve richting zal zijn, is het een goede manier om leservaring
op te doen. Ik studeer op dit moment twee kleine opvoeringen in die ik voor de leerlingen en voor ouders en leraren
rond kerst zal opvoeren. Daarnaast zijn hier nog verschillende kleinere antroposofische initiatieven waar ik wellicht in
de toekomst euritmie kan geven.
Deze toekomst is echter nog onzeker, hoewel het zeker
met euritmie te maken zal hebben. Vanwege het gebrek aan
werk vertrek ik misschien over een tijdje naar Europa, waar
meer aanbod is. Voorlopig blijf ik echter nog wel in Montreal,
want er zijn nog genoeg momenten om van te leren!

Muziekprojecten
U bent vast wel eens naar een uitvoering van een jeugdorkest geweest. Het enthousiasme waarmee gespeeld
wordt, de saamhorigheid en de hoge muzikaliteit is
veelbelovend. Dit jonge talent verdient onze steun en
daarom willen wij mensen aanmoedigen bij te dragen
aan het muziekfonds, dat de Iona Stichting speciaal
heeft ingericht om jonge muzikanten te stimuleren.

Balans voor Zimbabwe
Silas Beardslee heeft bij de Iona Stichting een aanvraag ingediend. Aangezien zijn vraag niet binnen de doelstellingen viel, is
deze afgewezen. Desondanks leest u hierbij wel zijn verhaal; niet
alleen vanwege de link met het op bladzijde 1 vermelde YIP,
maar ook vanwege het bijzondere karakter van het project.
De Amerikaan Silas Beardslee nam deel aan het eerste
YIP jaar in 2008/2009. Als stageplaats koos hij een dorpsgemeenschap in het afgelegen Chipinge district in Zimbabwe.
Samen met de dorpsoudsten en andere actieve bewoners ontwierp hij een plan voor de toekomst: het 'Rimbi
Farm Project'.
Het Rimbi gebied kent vele problemen. Eén op de
drie mensen heeft HIV/Aids. Veel mannen zijn weggevlucht
vanwege politieke problemen of om elders werk te zoeken.
Vrouwen dragen daardoor de zorg voor hele families, waardoor zij nauwelijks tijd hebben om het land te bewerken.
De afspraak is dat met families die een stuk ongebruikt land bezitten een contract wordt afgesloten, dat anderen in staat stelt dit voor een jaar te gebruiken als

landbouwgrond. Zowel de eigenaar als de boer ontvangen
een deel van de opbrengst en een ander deel gaat naar de
gemeenschap, ter ondersteuning van personen of families die
hulp nodig hebben.
De stukken land die onder contract staan, vormen
samen de Rimbi Farm. Er zal voornamelijk maïs verbouwd
worden, maar ook groenten en kruiden. Een toekomstplan is
om organisch verbouwde gewassen te exporteren voor verwerking in cosmetica.
Het hart van Silas is al in Zimbabwe, maar voor hij
daadwerkelijk vertrekt, wil hij geld inzamelen voor een kleine
tweedehands 'pick-up' voor de dorpsgemeenschap. Daarmee
kunnen niet alleen voorraden worden getransporteerd, maar
ook zullen de bewoners het voertuig gebruiken om de twee
uur durende rit naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te maken.
www.balanceforzimbabwe.org



Schenkingen en codes
Schenkingen aan een project via de Iona Stichting worden altijd onverkort doorgegeven. Voor de administratie is het wel van belang dat u vermeldt voor welk doel
uw schenking bestemd is. Ieder project en ieder fonds
heeft een eigen code. Neem voor de juiste gegevens
contact op met het secretariaat van de Iona Stichting:
020-62  5.

Brand bij Casa de Santa Isabel
Noodhulp Pakistan
Stichting SOIL (Social Integration for Integral Life), opgericht in 995 door Zuster Nasreen Daniel, stelt zich ten doel
humanitaire hulp te bieden aan vrouwen en kinderen uit de
armste lagen van de bevolking in Pakistan. In augustus van
dit jaar werd het land getroffen door verwoestende overstromingen. Ook het gebied waar SOIL actief is, kreeg rechtstreeks te maken met deze ramp. Aangezien de Iona Stichting
nauw betrokken is bij dit project, besloot zij op zeer korte
termijn de wederopbouw financieel te ondersteunen.
Dankzij giften van vele personen en organisaties heeft
SOIL niet alleen kunnen zorgen voor voedsel, maar ook voor
kleding en medische kampen.

Colofon
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Casa de Santa Isabel is het eerste heilpedagogisch instituut in
Portugal, dat opgericht werd in 980 met financiële ondersteuning van de Iona Stichting. De grond werd geschonken
door een plaatselijke familie; het eerste huis, Casa Elias, werd
gebouwd met geld van buitenaf. Later zijn er meerdere huizen op het terrein gebouwd. Inmiddels is Casa de Santa
Isabel uitgegroeid tot een gerenommeerd instituut voor verstandelijk gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen
uit de wijde omgeving.
Begin oktober werd het instituut door een brand
getroﬀen, waarbij Casa Elias volledig afbrandde en twee
mensen om het leven kwamen.
Op verzoek van Casa de Santa Isabel is bij de Iona
Stichting een fonds voor het instituut in het leven geroepen,
waarin schenkingen gestort kunnen worden. Neem voor
meer informatie contact op met het secretariaat van de Iona
www.casa-santa-isabel.org
Stichting.

Iona Stichting
Herengracht 276, 06 BX Amsterdam
T: +20 62 5
F: +20 6274 856
iona@iona.nl • www.iona.nl
ING 6.8.900
Triodos Bank 2.2.89.840

