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Beste geïnteresseerde,

Afgelopen maand hadden we weer een zeer inspirerend gesprek. Dit keer met Ceri 
en Annemiek Sait, die samen de Woon Zorgboerderij George Morris hebben in de 
Wieringerwerf. Het was leuk om te horen hoe hun paden samen kwamen op de 
Camphill Sheiling School in Engeland. Daar volgden ze hun een heilpedagogische 
opleiding, en deze kennis passen ze nu toe in de Wieringerwerf. Zelf vind ik het altijd 
mooi om te zien hoe mensen echt hun hart volgen in wat ze doen en dat was goed 
te zien bij Ceri en Annemiek. Vooral het meebewegen met de bewoners vond ik erg 
inspirerend. Het interview is nu te lezen op de website.

Deze maand gaan we weer een thema artikel schrijven, met dit keer als thema 
Denken-Voelen-Willen.

Gino Smink

Foto: Anneke Kraakman geeft  
eurtimietherapie aan een kind op 
het therapeuticum in Haarlem



Aankomende maand in de agenda

Den-Hoorn - Texel | Iedere maandag
Organisch tekenen, Schilderen & Houtbewerking 
kleuronderzoekend schilderen en houten schildergereedschap 
maken 
Meer info

Haarlem  | maandag 6 november
Vrije Avondacademie | Tempramenten 
Ieder kind is uniek. Toch zijn er ook overeenkomsten tussen kinderen 
die te maken hebben met: wijze van reageren, de verhouding tussen 
binnenwereld en buitenwereld, de basisstemming van waaruit het 
kind leeft. Binnen de blikrichting van de temperamenten. Meer info

Haarlem | maandag 20 november
Wintermarkt
Op maandag 20 november van 19:00 tot 21:30 is er de wintermarkt 
op de Rudolf Steinerschool in Haarlem. (Houten) speelgoed, Boeken, 
Seizoenstafel, Wollen kleding, Muziek, Cadeautjes, Wol en vilt, Ste-
nen, Honing, En nog veel meer! Alleen voor volwassenen! Meer info

Bergen | zaterdag 18 november
Workshop Liefdevolle zorg in de laatste levensfase 
Het is een praktische workshop waarbij we met elkaar de rug- en 
voetinwrijving oefenen en een kompres maken. We werken met na-
tuurlijke middelen die een vitaliserende en helende werking hebben, 
o.a. met oliën en kruiden essences.  Meer info

Haarlem woensdag 1 november & Alkmaar woensdag 8 november
Nieuwsgierig naar ons vrijeschoolonderwijs?
Ithaka nodigt je van harte uit voor een kennismaking. Tijdens onze 
kennismakingsbijeenkomsten vertellen we je graag over de moge-
lijkheden om bij Ithaka te werken, leer je de achtergronden van het 
vrijeschoolonderwijs kennen en ervaar je de dagelijkse...  Meer info

Kijk voor de complete agenda van november op antroposofieagenda.nl

Haarlem | zaterdag 4, 11, 18, 25 november 
Cursus Grot - Landschapsreeks
De grot- landschapsschilder-reeks passen wij regelmatig toe in onze 
therapiepraktijk. Maar ook voor gezonde mensen die een persoonlij-
ke ontwikkeling willen beleven is deze reeks uniek door de rijkdom 
aan beelden die in elkaar overvloeien. Meer info

https://antroposofieagenda.nl/cursussen/stichting-waldar/Organisch-tekenen-Schilderen-Houtbewerking/280
https://antroposofieagenda.nl/lezingen/rudolf-steinerschool-haarlem-vrijeschool-basisonderwijs/Vrije-Avondacademie-Tempramenten/293
https://antroposofieagenda.nl/overige/rudolf-steinerschool-haarlem-vrijeschool-basisonderwijs/Wintermarkt/124
https://antroposofieagenda.nl/workshops/praktijk-opnieuw-in-balans-en-praktijk-thuisverpleging-plus-tiny-ros-verpleegkundige/Workshop-Liefdevolle-zorg-in-de-laatste-levensfase/121
https://antroposofieagenda.nl/lezingen/rudolf-steinerschool-alkmaar-vrijeschool-basisonderwijs/Nieuwsgierig-naar-ons-vrijeschoolonderwijs/285
https://antroposofieagenda.nl/cursussen/praktijk-voor-schildertherapie-in-licht-kleur-en-duisternis-anna-robadey/Schilderen-met-stof-en-viltwol/195
https://antroposofieagenda.nl/agenda/november/
https://antroposofieagenda.nl/cursussen/marijke-de-vries-kunstzinnige-therapie-beeldend/Cursus-Grot-Landschapsreeks/212
https://antroposofieagenda.nl/cursussen/praktijk-voor-schildertherapie-in-licht-kleur-en-duisternis-anna-robadey/Schilderen-met-stof-en-viltwol/195


Recente artikelen

Kijk voor meer interviews en artikelen op antroposofieagenda.nl

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Natasja Teesing - Deelnemer bij Wij Telen Groente
Natasja Teesing heeft twee oogstaandelen bij biologisch-dynamische 
stadstuinderij Wij Telen Groente (WTG) in Haarlem. De naam is afge-
leid van het Westelijk Tuinbouw Gebied, van oudsher de plek waar de 
groenten van Haarlem werden geteeld. Een keer per week komt ze 
meestal samen met (een van) haar kinderen naar de tuin... Lees verder

Ceri en Annemiek Sait - Zorgboerderij George Morris 
De Engelse Ceri en Nederlandse Annemiek Sait ontmoetten elkaar in 
1988 op de Camphill Sheiling School in Engeland. Een gemeenschap 
waar medewerkers en verstandelijk beperkten samenwonen in ver-
schillende huizen, zodat de laatsten zich in een veilige omgeving kun-
nen ontwikkelen. Na het afronden van hun heilpedagogische opleiding 
op The Sheiling konden ze daar direct aan het werk als huisbegelei-
ders, maar ze wilden zich nog niet helemaal vastleggen. Ze besloten 
samen terug te gaan naar Nederland. Hier werkten ze eerst ruim vijf-
tien jaar binnen de Raphaëlstichting, voordat ze naar het voorbeeld van 
The Sheiling zorgboerderij George Morris opzetten. 

Ceri: ‘We zijn hiermee begonnen omdat Midgard meer kleinschalige 
projecten wilde opzetten. Het project zou dan ook binnen de Rapha-
elstichting vallen, maar door veranderingen in beleid hebben we het 
uiteindelijk zelfstandig opgezet. Het begin was heel spannend.’. 
Lees verder

Zieke kinderen thuis: Hoe verzorg je ze met natuurlijke middelen
Op 10 & 17 mei gaf Tiny Ros, antroposofisch verpleegkundige, een 
inspirerende lezing over het verzorgen van het zieke kind met natuur-
lijke middelen. Wat kun je als ouder doen bij koorts, oorpijn, buikpijn en 
hoest? Ze besteedde ook aandacht aan het voorkomen van ziektes én 
de functie van ziek zijn...Lees verder

Niek Dol - Zorgboer bij zorgboerdeij Vrouw Holle
Niek Dol runt met hulp van een aantal vrijwilligers zorgboerderij Vrouw 
Holle in Ursem. Niek is een man die zorgvuldig zijn woorden kiest en 
een eigen heldere visie op het zorgboeren heeft. Een visie die hij al 
doende heeft ontwikkeld. Alles wat hij doet, doet hij met gevoel en 
vanuit zijn hart. Hij vaart zijn eigen koers,...  Lees verder

https://antroposofieagenda.nl/artikelen/
https://antroposofieagenda.nl/portretten/natasja-teesing/deelnemer-bij-wij-telen-groenten/25
https://antroposofieagenda.nl/wat-is/euritmie/thema-artikel-over-euritmie/19
https://antroposofieagenda.nl/portretten/ceri-en-annemiek-sait/zorgboerderij-george-morris/26
https://antroposofieagenda.nl/lezing/zieke-kinderen-thuis/hoe-verzorg-je-ze-met-natuurlijke-middelen/23
https://antroposofieagenda.nl/portretten/niek-dol/zorgboer-bij-zorgboerdeij-vrouw-holle/24

