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Geachte lezers,
Herfsttij: niet alleen de natuur wil afsterven, maar ook veel
maatschappelijke vraagstukken zijn op zoek naar een verantwoorde stervensbegeleiding. Oude systemen werken niet
meer. Minder blijkt meer te zijn! In samenhang met anderen
wil men opnieuw bouwen op basis van zelf gekozen verantwoordelijkheid. Deze nieuwsbrief staat vol met voorbeelden:
Gezonde zorg, Goed onderwijs, Insides for Change waaronder de presence-cirkels van de Iona Stichting en Mission-U.
Onze betrokken schenkers willen we aanmoedigen actief bij
te dragen en wellicht anderen hier ook toe uit te nodigen.
Het is meer dan ooit nodig om samen ‘vermogen’ te ontwikkelen om de tijdsvragen aan te gaan. Wij doen moeite om
met de ons beschikbare middelen een bescheiden bijdrage te
leveren. Fondsen raken uitgeput, maar vragen zijn er volop!
Zorg, onderwijs, jongeren, muziek, beweging, kunst in het
algemeen; een grote diversiteit aan vragen is hoorbaar op ons
plein van aanvragers. Vernieuwende aanvragen bundelen de
krachten, vragen bijna nooit teveel, betrekken vrijwilligers,
creëren onafhankelijkheid, maar hebben altijd wat zaai-geld
nodig.
Bent u in de gelegenheid te helpen? Wilt u onderdeel
zijn van de vernieuwende impulsen die geboren willen worden? Maak dan een afspraak via onze vernieuwde website of
via het secretariaat. De Iona Stichting biedt immers een kans!
Ignaz Anderson, directeur Iona Stichting
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Projecten onder de aandacht:
Tamrat El-Zeitoun
Tamrat el-Zeitoun is de eerste Arabische vrijeschool in Israël,
gevestigd in Shfaram. Het is een bijzonder samenwerkingsproject in een gebied dat geplaagd wordt door religieuze en
etnische verschillen.
De kinderen komen uit families met een verschillende
religieuze achtergrond: Moslims, Druzen en Christenen. De
ouderraad bestaat uit Arabieren, maar de leraren zijn zowel
Arabisch-Israëlisch als Joods-Israëlisch. De school wordt ook
gesteund door de Joodse vrijeschool en Kibboets Harduf.
Het is moeilijk voor de school om het hoofd financieel boven water te houden. Wel kregen zij in 2009 een (deels)

quote:

❝Het doel is om te investeren in een gezonde samenleving en
niet het reduceren van kosten❞
Klaas van Egmond, spreker tijdens het congres Gezonde Zorg
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officiële erkenning van het Israëlische
ministerie van Onderwijs.
Omdat het vrijeschool
systeem niet veel bekendheid geniet
in de Arabische wereld wil de school
graag als voorbeeld dienen. Men ontvangt dan ook regelmatig vertegenwoordigers van scholen uit andere
landen in het Midden-Oosten.

Arabische vrijeschool
Tamrat el-Zeitoun in Shfaram

Terugblik congres Gezonde Zorg

Tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 0 oktober jl. vond
in de Rotterdamse Van Nelle Ontwerpfabriek het congres
Gezonde Zorg plaats. De organisatie was in handen van
MVO-Zorg in samenwerking met de Iona Stichting, het
Bernard Lievegoed Fonds en ZonMw.
Ruim 200 vertegenwoordigers van zorginstellingen,
patiëntenverenigingen, toeleveranciers, overheidsinstanties en
adviesbureaus gingen met elkaar in debat over het verduurzamen van de zorgsector. In de zorg moet het niet gaan om
keuzes tussen verantwoordelijkheid van de staat of verantwoordelijkheid van het individu; het moet gaan om gedeelde
verantwoordelijkheid. Het moet niet gaan om een keuze tussen technologie of spiritualiteit; het moet gaan om elkaar

Samenwerking Hogeschool Leiden
Samen met de Stichting Delos, Studentenhuisvesting
Zeist en de Antroposofische Vereniging in Nederland
wil de Iona Stichting de verhuizing van de euritmieopleiding als onderdeel van Hogeschool Helicon naar
Leiden mede mogelijk maken.
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aanvullende behandelingen. Volgens Klaas van Egmond is
gezondheid people, planet en profit op maatschappelijk
niveau. De middelen moeten daarom ondergeschikt zijn aan
de doelen. Zorginstellingen kunnen op basis van toegevoegde
waarden voor de gezondheid en het welzijn van mensen zich
onderscheiden in plaats van op basis van kostenreductie.
Daartoe dienen we onze doelstellingen te baseren op de menselijke ontwikkeling en kwaliteit van leven. Dit vereist andere
meetsystemen dan we nu hanteren. Uiteindelijk blijkt
samenwerking het sleutelwoord van de dag te zijn. Sprekers,
workshopleiders, standhouders op de beurs en bezoekers blijken voor dezelfde uitgangspunten te staan. Door samenwerking kunnen bedrijven en zorginstellingen elkaar inspireren,
motiveren en versnellen. Duurzame ideeën kunnen met
elkaar uitgewerkt worden tot duurzame vernieuwing.
Dit congres valt bij de stichting onder het Iona jaarinitiatief
Gezondheidszorg.

Mission-U: Berlijn, juni 2012
Op initiatief van de Iona Stichting en in samenwerking met
YIP-Zweden, de Learning-Lab-Amsterdam en het
Presencing-Institute-Boston heeft van 25 juni t/m  juli een
jongerenbijeenkomst plaats gevonden in Berlijn. Ruim 00
studenten van 9 verschillende opleidingen tot sociaal-ondernemer in Europa kwamen bijeen. Ze werkten mee aan 5
verschillende projecten in de stad en reflecteerden achteraf
met de initiatiefnemers en Otto Scharmer op de resultaten.
Zie: www.vimeo.com/49244050

Bestuurssamenstelling
De Iona Stichting blijft zich ontwikkelen. In haar zomervergadering
heeft het bestuur opnieuw naar het
eigen functioneren gekeken. Met de
nieuw toegetreden Joséphine de
Zwaan, Dennis Kerkhoven en Jaap
Sijmons voelt het vertrouwd en
hebben we taken en verantwoordelijkheden in een breder daglicht
geplaatst. Voor meer informatie
over de bestuursleden, kunt u
terecht op onze website. Michiel ter
Horst treedt, door het bereiken van
de statutaire leeftijdsgrens, tijdens onze jaarvergadering op 22 maart 203 terug als voorzitter van de Iona Stichting. Hij heeft
sinds 975 deel uit gemaakt van het bestuur en in die rol vele initiatieven mogelijk gemaakt. Tot onze grote vreugde hebben
wij Désanne van Brederode bereid gevonden om dan de rol van voorzitter over te nemen.

Vernieuwde website

Antroposofie & Samenleving

In samenwerking met vormgever Rob van Gijzelen is
de vernieuwde website van de Iona Stichting ontwikkeld met
het kernwoord: verbinding. In de balk op de voorpagina
wordt bijvoorbeeld het logo als verbindingsteken gebruikt.
Ook in de teksten zult u veel verbindingen, en daardoor
samenhang, ontdekken. Daarnaast is een koppeling gemaakt
met sociale media en worden de teksten nog meer ondersteund door beelden. U bent van harte uitgenodigd de website te bezoeken: www.iona.nl. Wij horen graag uw mening!

Binnen het Iona initiatief Antroposofie & Samenleving is
begonnen met de presencecirkels. Dit is een jaartraject voor
leidinggevenden die vernieuwend willen werken in het spanningsveld tussen regelgeving en spirituele idealen. Wanneer
beide benaderingen te weinig geïntegreerd zijn, kunnen
medewerkers en leidinggevenden de beleving hebben dat ze
“op twee borden schaken”. Enerzijds op het bord dat past bij
de identiteit van de organisatie; anderzijds op het bord dat
gericht is op beheersing en controle. Tijdens de presence cirkels wordt ingegaan op de vragen: Hoe kun je creatiever gaan
bewegen in het spanningsveld tussen deze beide benaderingen? Hoe kom je daar verder?
Begin 2013 start daarnaast een nieuwe reeks leergesprekken over leiderschap en spirituele ontwikkeling in
organisaties met een antroposofische achtergrond. Wanneer
de precieze data bekend zijn, zullen deze op de website verschijnen. Ook vindt op 12 november een werkmiddag/avond
met Arthur Zajonc plaats. Voor meer informatie, zie
www.iona.nl.

Raad van Samenhang voor goed
onderwijs

Aanvulling:RobvanGijzelen(45)inhetharnasoverleden
Op zondag 23 september overleed Rob geheel onverwacht aan de
gevolgen van een hartinfarct. Een dag voordien lanceerde hij nog
een succesvol buurtinitiatief in Schiebroek waarbij hij opriep om
‘ons koppie meer te gaan gebruiken’. Zijn vele creatieve bijdragen alsmede zijn passie zullen we ons blijvend herinneren.

In samenwerking met het Nivoz en andere onderwijsinstellingen wordt een symposium voorbereid over ‘Goed onderwijs’. Diverse hoogleraren in Nederland en daarbuiten
hebben ideeën waar goed onderwijs aan dient te beantwoorden. Een aantal van hen willen we samenbrengen rond
de vraag wat dit betekent voor het kind, de leraar en de
samenleving.
Met de naam ‘Raad van Samenhang voor goed onderwijs’ hopen we interesse te wekken en krachten te bundelen.
Het initiatief wil onafhankelijk partijen samenbrengen in het
kader van het Iona-jaarinitiatief Onderwijs.
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Ruimte voor ouders
Eind november komt bij Uitgeverij SWP een boek uit dat in
opdracht van de Iona Stichting werd geschreven door journaliste Martine Borgdorff: Ruimte voor Ouders!
Het betreft een geactualiseerd vervolg op het congres
Ruimte voor Ouderschap, dat de Iona Stichting in 2008 initieerde in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam
(www.iona.nl).
In de Week van de Opvoeding, begin oktober, met als
thema ‘Luister ’s naar me!’ publiceerde zij op de website van
Ouders Online een pleidooi om vooral te luisteren naar wat
ouders willen. Over de vijf stellingen die zij erbij voegde
wordt op het forum van de site heftig gediscussieerd, zie
www.ouders.nl.

Insides for Change; 11-11-2012
een dag vol samenhang
Onder deze titel nodigen we diverse initiatieven uit die
werken aan veranderingsprocessen in de samenleving, op
basis van persoonlijke groei. Groepen die zich bezig
houden met dialoog, meditatie, mindfullness, presencing, het handvest van de aarde en andere kringen stellen we in de gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Aan de dag zal medewerking worden verleend
door Arthur Zajonc en Sioux Chief Phil Lane. Zie voor
meer informatie en aanmelding onze website
www.iona.nl.

De laatste stelling:
Wij willen dat er keuzes worden gemaakt die in het
belang zijn van onze kinderen: langer en betaald ouderschapsverlof; investeringen in onderwijs, speelruimte en kwaliteitsopvang, tijd en ruimte voor kinderen, ook als ze zich niet
gemiddeld ontwikkelen; betaalbare faciliteiten om de zorg
voor opgroeiende kinderen op je te nemen; versterking van
kwetsbare gezinnen; aandacht voor de autonomie van ouders.
Waarop de volgende reactie: 100% mee eens! Dat wil ik
ook allemaal.

Mocht u interesse hebben meldt u zich dan spoedig aan.

Samen met ons uw eigen fonds
Een bijzondere vorm van schenken is een fonds
op naam. Van tevoren bespreekt u met de stichting wat
voor soort projecten u een warm hart toedraagt. Zodra
het fonds is ingericht, zal de Iona Stichting vanuit uw
fonds initiatieven ondersteunen die aansluiten bij uw
idealen. U heeft als voordeel dat uw schenking voor een
groot deel fiscaal aftrekbaar is en de Iona Stichting
heeft als voordeel dat er meer armslag is. Neem voor
meer informatie contact op met Ignaz Anderson via het
secretariaat.

De lichte ironie die hierin doorklinkt geeft aan dat er
duidelijk véél knelpunten zijn voor ouders.
Luister ’s naar ze!
En, ouders, laat je horen.
Lili Chavannes, projectleider Ruimte voor Ouderschap

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Iona Stichting
Grafische vormgeving: Gerard Bik bno
Foto’s: eigen foto’s van de projecten en iona archief
Oplage 700 ex.
De Iona Nieuwsbrief verschijnt driemaal per jaar; tweemaal als
Vriendenbrief Christine Gruwez en eenmaal als Iona nieuwsbrief

4

Iona Stichting
Herengracht 276, 06 BX Amsterdam
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