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Fijn dat je er bent, zeggen wij tegen de kinderen en jon-
geren die bij ons wonen. Voel je welkom, voel je thuis. Die 
boodschap prijkt ook op menig prikbord in de woningen 
van Christophorus in Bosch en Duin, Amersfoort en Soest: 

Wij willen op een oprechte manier met elkaar werken en leven. 
Met een zorgvuldig oog voor elkaars tekortkomingen en elkaars 
talenten. In het vertrouwen dat we zien wat de ander nodig 
heeft. Zo werken we samen aan verbinding, aan vervulling, 
aan groei.

De woordkeus zegt veel over de traditie waarin Christophorus 
staat, de antroposofie. Daarin draait het om gerichte aan
dacht: voor de mens, voor de ontmoeting met de ander, voor 
de omgeving waarin we leven. Bewust omgaan met elkaar, 
bewust omgaan met voeding en gezondheid. Al die elementen 
keren terug in het dagelijks leven van Christophorus.

Ritme
We laten ons daarbij sterk leiden door het ritme. Het ritme 
van de dag. Van de week. Het jaar. Elke dag telt herkenbare 
momenten, waarbij we samen met de kinderen en jongeren 
stilstaan – aan het begin of aan het eind. Of rond de thee, de 

maaltijd. In dit boekje zullen we u meevoeren langs een aantal 
van die belangrijke momenten.

En zo heeft ook de week een eigen ritme, net als het jaar.  
De kinderen en jongeren beleven de gang van de seizoenen 
letterlijk, omdat op een van de tafels in de woning de vormen 
of vruchten van de jaargetijden staan uitgestald. Samen vieren 
we de feesten van het jaar. Ook over die bijzondere momenten 
leest u.  

Het ritme van dag, week en jaar biedt herkenbaarheid en 
houvast. Onze natuurlijke neiging is om er van af te wijken 
– en uiteraard doen we dat ook geregeld. Omdat we er niet 
te strak mee om willen gaan, of omdat de werkelijkheid nu 
eenmaal weerbarstig is. Maar al snel ontdekken we dat terug
keer naar het ritme heel erg prettig is. 

Het voelt namelijk vertrouwd, zeker voor kinderen die op veel 
andere zaken in het leven geen grip hebben. Zij gedijen bij 
de herkenbaarheid. Het ritme is ook iets wat altijd blijft. 
Terwijl begeleiders geregeld wisselen of anderszins uit beeld 
verdwijnen – wij zijn maar voorbijgangers – blijft de ver
trouwde gang van zaken altijd doorgaan.

VOORAF
OPRECHT MET ELKAAR LEVEN
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Evenwicht
Dit draagt allemaal bij aan het evenwichtige opvoedkundige 
klimaat dat we voor de kinderen en jongeren creëren. We 
scheppen voorwaarden waardoor zij zich veilig en vertrouwd 
voelen en zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien. We doen 
dat zorgvuldig en respectvol. We weten dat we ook veel van 
hén kunnen leren. Dat we wederzijds afhankelijk zijn van 
elkaar.

Zo zijn we ook afhankelijk van de samenwerking met ouders. 
De band tussen het kind en zijn ouders is onverbrekelijk en 
van geheel andere aard dan de relatie tussen het kind en zijn 
begeleiders. We realiseren ons terdege dat ouderschap niet 
stopt op het moment dat een kind uit huis gaat of op een 
andere manier ondersteuning krijgt. 

Dat ouders de zorg voor hun kind gedwongen moeten delen 
met anderen, vergt veel van hun vermogen tot loslaten. 
Daarbij gaat het uiteraard niet om emotioneel, maar om peda
gogisch loslaten. Ze delen de zorg en opvoeding met anderen; 
soms moeten ze die zelfs vrijwel volledig overdragen. 

Waarom ouders zich daarvoor tot Christophorus wenden? Een 
van de moeders verwoordt het als volgt: “Voor mij telt vooral 
dat mijn zoon er mag zijn. En dat hij samen met anderen feest 
kan vieren en kunstzinnig bezig kan zijn. In alle geborgenheid 
kan hij zich ontwikkelen. Daardoor overwint hij zijn beper
king en komt er een mens tevoorschijn.”

Groei
Een kind met een beperking heeft, net als elk ander kind, een 
gezonde kern in zich. Daar houden we voortdurend rekening 
mee. We zijn op zoek naar wat het kind wél kan, naar wat wél 
lukt. We richten ons op het eigene, het individuele van elk 
kind. Welk kind hebben we voor ons? We kunnen ons blind
staren op zijn gedrag of beperking, maar uiteindelijk gaat 
het ons om een andere vraag, een heel wezenlijke vraag. Wie 
is de mens daarachter?

We zijn uit op ontwikkeling, groei – dat is immers de essentie 
van het leven. Dat is een organisch proces. Het laat zich niet 
zomaar afdwingen door een systematische aanpak, met  
doelen en protocollen en handelingsvoorschriften. Er is ook 
iets heel anders nodig: aandacht geven, goed kijken, samen 
optrekken. Uiteraard is een doel bereiken belangrijk, ook bij 
Christophorus. Maar soms moet je eerst een paar stapjes  
terug voordat je weer verder kunt. Soms kom je er via een 
omweg.

Ontwikkeling gaat het best in een huiselijke, vertrouwde  
omgeving. Daarom besteden we veel aandacht aan de aan
kleding en inrichting van de woning, waar zachte en natuur
lijke tinten domineren. Niet te veel prikkels graag. Met oog 
voor detail, de menselijke maat. De meeste woningen wijken 
in hun architectuur af van het gewone: ze zijn niet strak en 
functioneel, maar staan in hun vormen wat dichter bij de 
natuur. Dergelijke principes werken onbewust door. Ze zorgen 
voor een soort herkenning, waardoor je je lichamelijk en 
geestelijk prettiger voelt.  

Bovendien staan de woningen, althans in Bosch en Duin, in 
een groene omgeving. Ook daar gaat een helende kracht van 
uit. Je ruikt de zware dennengeur, zeker als het net geregend 
heeft. Je voelt de druppels soms in je nek vallen. En je ziet 
er om de haverklap een gaai neerdalen op een tak. En niet te 
vergeten: je kunt er heerlijk spelen. 
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Elke dag is bijzonder, elke dag biedt nieuwe kansen. Elke 
nieuwe dag is een beetje anders dan de dag van gisteren, 
maar in het ritme van de dag verandert meestal niet zo 
veel. Er zijn vaste momenten die zorgen voor houvast en 
helderheid. In dit boekje nemen we dat dagelijkse ritme 
als uitgangspunt. We pikken er een paar belangrijke  
momenten uit, en maken af en toe een uitstapje. 

7.12 uur: Wakker worden

Wakker worden is een hele klus. Je komt uit een andere  
wereld, de wereld van de stilte waarin je geest tot rust kwam. 
Nu ga je de wereld van het geroezemoes binnen. Die overstap 
vergt de nodige tijd en aandacht. Je hebt tijd nodig om te 
schakelen. De begeleiders van Christophorus hebben daar 
oog voor. Als ze goed kijken, zien ze iemand langzaam maar 
zeker terugkeren in zijn lijf: een oog dat zich opent, een 
hand die een kleine beweging maakt.

Je hoort je naam noemen. Misschien hoor je wel een begeleider 
die een klein liedje zingt of neuriet. Hé hallo, ben je daar, 
ben je daar? Ik roep jou. Als het goed is, heeft ze niet wild 
de deur opengegooid en de gordijnen opengetrokken. Ze gaf 
je even de tijd om weer te landen, op aarde. Terug uit de 
wereld van de slaap. Zo’n begin zet immers de toon voor de 
hele dag. 

Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen manier van wakker  
worden. De een moet eerst een tijdje soezen, de ander zit het 
liefst binnen een paar tellen rechtop in bed. Omdat iedereen 
een eigen kamer heeft, kan de begeleider mooi inspelen op 
al die verschillende manieren van wakker worden. Door de 
hectiek van het werk heeft ze er soms niet genoeg tijd voor. 
Maar dan nog is ze zich er heel goed van bewust dat ze bij 
binnenkomst in de kamer een intieme wereld betreedt. En 
dat het wel een voorrecht is om iemand welkom te heten in 
de dag.

HET RITME 
VAN DE DAG
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8.47 uur: De wereld in trekken

We slaan de dagelijkse activiteiten van wassen, eten en 
tanden poetsen even over en maken een sprongetje naar het 
moment rond de klok van negen uur. In de woningen wordt 
het dan steeds stiller. De kinderen en jongeren vertrekken 
naar school of naar de plaats waar ze dagbesteding vinden. 
De wereld in.

Op het bosrijke terrein van Christophorus zijn er voor dag
besteding diverse mogelijkheden. Ruim tien jongeren onder
houden de tuin. Ze helpen zoveel mogelijk met maaien,  
spitten, wieden, opbinden en oogsten. Ze voelen de aarde, ze 
horen de bladeren ritselen en ruiken de bloemen. Zo beleven 
ze op natuurlijke manier het ritme van 
de seizoenen. De begeleiders weten 
alles van biologisch tuinieren, net als 
de vrijwilligers die geregeld komen 
helpen. In de toekomst hopen de tuin
ders groenten en kruiden te leveren 
aan een restaurant met biologische 
maal tijden. Dat geeft nog meer vol
doening.

Verderop kunnen jongeren hun kunst
zinnige kwaliteiten ontwikkelen.  
Iedereen die graag creatief bezig is, 
voelt zich er op zijn plek. Schilderen, 
boetseren, pottenbakken, kaarsen  
maken of hout bewerken – het kan. De 
keuze voor het materiaal is belangrijk: 
kies iets wat bij jou past, wat iets met 
jou doet. Samen met begeleiders maak 
je dingen die bijdragen aan een van de 
vele feesten die we bij Christophorus 
vieren. Daar zorgen trouwens ook de 
mensen van de tuin voor.
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Dan zijn er nog een paar nieuwe, kleinschalige activiteiten. 
Zo verrichten een paar jongens met hun bolderkar vanuit het 
theehuisje dagelijks ophaalklusjes op het terrein, van glas 
tot oud papier. Iedereen is er blij mee. Op een andere plek 
kun je weven, breien, vilten. Dat levert mooie producten op, 
die we over een tijdje hopen te kunnen verkopen in een 
winkeltje op het terrein van Christophorus. 

11.00 uur: Drempels overwinnen

Onder schooltijd of tijdens de dagbesteding gaan kinderen en 
jongeren er geregeld even tussenuit om – afhankelijk van hun 
indicatie – een van de therapieën te volgen. Christophorus 
heeft op dat terrein heel wat in huis. De traditie van de  

antroposofie, met haar eigen kijk op de mens en het 
leven, klinkt in de dagelijkse praktijk van het gezond
heidscentrum nog steeds helder door. 

Dat geldt niet alleen voor het werk van de artsen, ver
pleegkundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en mu
ziektherapeuten, maar ook in de praktijk van enkele 
therapeuten die je alleen maar in een antroposofische 
instelling zult tegenkomen. Zij houden zich bezig met 
inwrijvingen, kunstzinnige therapie of euritmie. Alle 
therapieën zijn erop gericht om kinderen zoveel moge
lijk drempels in hun ont wikkeling te laten overwinnen. 

Bij inwrijving brengt een verpleegkundige op rit mische 
manier een olie of zalf aan op je huid. De olie is ge
maakt van plantaardige of minerale stoffen en is op 
lichaamstemperatuur, dus je schrikt er niet van. Je 

krijgt een olie die speciaal bij jouw lichaam past, of bij jouw 
klacht. De verpleegkundige wrijft het spul heel rustig en 
zacht in de huid; een beter voorbeeld van gerichte aandacht 
is nauwelijks denkbaar. Heel ontspannend. Maar de behande
ling heeft ook een indirect effect: doordat de huid de zalf of 
de olie opneemt, komt er genezing op gang. Lijfelijk, maar 
ook geestelijk. 
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In kunstzinnige therapie krijg je de gelegenheid om te  
tekenen, schilderen of boetseren. Er ontstaat altijd een  
concreet resultaat, maar ook de andere resultaten tellen.  
Je oefent je bijvoorbeeld in waarnemen of concentreren, of 
ontwikkelt scheppende kwaliteiten. De therapie geeft vaak 
direct nieuwe energie, soms ook pas op langere termijn. Dan 
blijk je opeens veel meer te kunnen of te durven.

Een bijzondere plaats neemt ook de euritmietherapie in. Dat 
is een bewegingstherapie die gebaseerd is op de klanken van 
de taal en soms ook de tonen van muziek. De therapeut  
heeft voor verschillende aandoeningen allemaal verschillende 
klank bewegingen beschikbaar. De vloeiende, ontspannen  
bewegingen hebben een sterk licha
melijk èn psychologisch effect. 

15.38 uur:  Elkaar weer aankijken 

Als de kinderen en jongeren terug
keren in de woning – na bezoek aan 
school of dagbesteding – breekt er 
weer een andere fase van de dag aan. 
Het is een moment waaraan bege
leiders altijd even extra aandacht  
besteden. Zodra iedereen weer in huis 
is en misschien op de eigen kamer 
even tot zichzelf gekomen is, roepen 
ze de huisgenoten bij elkaar voor wat 
meestal het sapmoment heet. Maar 
theemoment kan natuurlijk ook.

Je hebt even de tijd nodig om te landen in je eigen sfeer  
en ruimte. Op school of de dagbesteding worden er meer  
eisen aan je gesteld. Nu ben je thuis. Ook daar verwachten 
medebewoners en begeleiders wel wat van je, maar dat is 
toch anders. Je kunt meer je eigen gang gaan, en wilt dat 
misschien ook wel.
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Waarom dan toch eerst weer in een groep bij elkaar gaan 
zitten? Dat kan namelijk best ingewikkeld zijn, zeker als je 
weer naast die jongen zit die gister nog een stroopwafel van 
je pikte. Omdat wonen nu eenmaal een vorm van samenleven 
is. Natuurlijk kun je allemaal zo snel mogelijk naar je eigen 
kamer gaan, naar je eigen spel of muziek. Maar dan mis je 
een belangrijk moment waarop je elkaar kunt aankijken en 
kunt laten merken – of je nu kunt praten of niet – wat je tot 
nu toe van de dag vond. En kun je vervolgens een aanloopje 
nemen naar de rest van de dag.

Het is goed om elkaar even aan te kijken, als bewoners en 
begeleiders. De kinderen en jongeren zien op het pictobord 

waarschijnlijk wel een foto hangen van de 
begeleiders van dat moment. Maar veel 
belangrijker is dat ze weer even ‘in het 
echt’ merken: fijn dat je weer thuis bent, 
we gaan er vanmiddag iets moois van  
maken. En we doen dat samen. 

Een van de begeleiders verwoordt het als 
volgt: “Ik werk niet alleen met de kinderen, 
zij werken ook met mij. Zij leren niet alleen 
van mij, ik leer ook van hen. Elke dag  
sluiten we opnieuw een verbondje. Die 
weder kerigheid is heel belangrijk. Als je 
dat contact niet aangaat, het onvoor
waardelijke contact dat twee kanten uit 
gaat, dan kun je beter ander werk zoeken.”

16.03 uur: Ontspannen en inspannen 

Voor en na het avondeten is er tijd voor activiteiten, soms 
individueel, soms in een groepje. Daarbij zorgen we voor een 
gezonde balans tussen inspanning en ontspanning. We  
hebben, zeker in Bosch en Duin, de omgeving nogal mee.  
Op het terrein hebben kinderen volop ruimte om te spelen, 
wandelen, schommelen, noem maar op. “We hoeven nooit 
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erg ons best te doen om iets bijzonders te verzinnen, want 
het gewone is al bijzonder”, zegt de begeleider. 

De natuurlijke omgeving speelt een belangrijke rol bij  
Christophorus. Die buitenwereld halen we ook naar binnen. 
In de woningen staat altijd wel ergens een tafel waarop we 
het seizoen op creatieve manier in beeld hebben gebracht. 
Op de seizoenstafel liggen vruchten of andere natuurlijke 
elementen uitgestald, met oog voor kleur en detail. Ook  
kunnen er producten liggen die kinderen en jongeren op 
school of dagbesteding hebben gemaakt. Je kunt ernaar  
kijken of eraan voelen. Zo kun je ook binnen de 
seizoenen een beetje meemaken.

Natuurlijk hoef je niet per se naar buiten. Je kunt 
ook in de huiskamer blijven of naar je eigen kamer 
gaan. Je kunt je eigen gang gaan, of samen met 
een ander iets ondernemen. Spelletjes doen. Je 
kunt allemaal je eigen spel spelen, op een beeld
scherm of zo, maar misschien is het wel veel  
leuker om het samen te doen. En veel beter voor 
je ontwikkeling ook. Daarom stimuleren we dit 
bij Christophorus zoveel mogelijk.

En we zetten niet zomaar automatisch de radio 
aan. Het is soms al druk genoeg in je hoofd; een beetje rust is 
na een inspannende dag misschien wel veel heilzamer voor je. 
En als je dan toch muziek wilt luisteren, waarom maken we die 
dan niet zelf? Muziek speelt een grote rol bij Christophorus, 
niet alleen in de muziektherapie. Door te luisteren leer je je 
concentreren of openstellen; door zelf muziek te maken of te 
klappen, krijg je weer andere stimulansen.

Wat voor radio geldt, gaat ook op voor tv, internet en sociale 
media: we gaan er heel bewust mee om. Zo zullen we niet 
gauw kritiekloos de televisie aan laten staan. We proberen 
het tvgebruik af te stemmen op de aanwezigen in de huis
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kamer. Wie kijkt er? Waarom? Er zijn woningen waarin kijken 
naar Goede Tijden, Slechte Tijden een dagelijks ritueel is, er 
zijn ook woningen waar de tv zelden aan staat. Daar kiezen 
we liever voor een film of videoserie, omdat we die beter 
kunnen laten aansluiten bij de sfeer in de woning. En bij de 
behoeften van degenen die kijken. 

Het maakt namelijk nogal wat uit of je ’s avonds naar herken
bare scènes uit het leven van Bassie & Adriaan zit 
te kijken of naar een heftige aflevering van Power 
Rangers. Veel verstandiger is het om vlak voor je 
naar bed gaat helemaal geen nieuwe afleiding meer 
te ondergaan… Dat slaapt een stuk rustiger. Maar 
zover is het nog niet, we lopen vooruit op het 
schema van de dag. Eerst gaan we aan tafel.

17.45 uur: Samen eten (maken)

Wat er op tafel komt, hebben we zoveel mogelijk 
samen gemaakt. Het komt er niet altijd van, maar 
wat is er nu leuker dan samen het eten voorbe
reiden en koken? Het verbindt mensen met elkaar. 
Schillen of snijden, doe maar mee. Kijken of ruiken, 
ook goed. Proeven. Iedereen doet waar hij goed in 
is. Al je zintuigen komen aan bod als je samen met 
een begeleider een lekkere ovenschotel voorbereidt. 
Het doet innerlijk iets met je.

We kiezen bij Christophorus onze maaltijden bewust. 
De ingrediënten zijn eerlijk en zo veel mogelijk  
biologisch. Dat vloeit voort uit onze eerbied voor 
de natuur. We willen graag weten wat we eten. Het 
is ook lekkerder. En door de maaltijd samen te  
bereiden, beleven we er ook nog eens veel plezier 
aan. Al doende merk je dat er een volgorde in de 
handelingen zit en dat een goed resultaat ook de 
nodige tijd en aandacht vergt.
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Eten is ook een mooie gelegenheid om kennis te 
maken met nieuwe gerechten, nieuwe smaken, 
nieuwe geuren. We realiseren ons juist op een  
dergelijk moment dat we ook opvoeders zijn. En dus 
laten we de keus niet aan kinderen over – dan  
zouden we misschien elke dag pizza of patat eten. 
Nee, we maken samen soms iets vertrouwds, maar 
soms ook iets nieuws. Dat is goed voor je.

En als we dan uiteindelijk gaan eten, dan is het ook 
wel prettig om heel even bij dat moment stil te 
staan. Als iedereen aan tafel zit, spreekt de bege
leider een spreuk uit. Het is een spreuk die wortelt 
in de antroposofische traditie van Christophorus. 
Wie dat kan en wil, vouwt zijn handen. Wie dat kan 
en wil, spreekt de tekst mee. Of alleen de klanken. 

De aarde droeg het in haar schoot
Zonlicht bracht het rijp en groot
Zon en aarde die ons dit schenken
Wij willen dankbaar aan u denken

Als de spreuk heeft geklonken, maken we met onze 
handen een kring en wensen we elkaar een geze
gende maaltijd. Na zo’n begin smaakt de maaltijd nog beter. 
We hebben oog voor wat we gezamenlijk hebben gemaakt, en 
voor elkaar. Al is het maar heel eventjes, en breekt daarna de 
hectiek los die nu eenmaal bij een maaltijd in een groot 
huishouden hoort.

19.15 uur: Tot jezelf komen

Zoals gezegd is er na het eten meestal nog wel tijd voor een 
activiteit. Maar verplicht is dat niet, je kunt ook lekker in de 
huiskamer gaan zitten of naar je eigen kamer gaan. Het is 
goed om geregeld tot je zelf te komen. De ruimte waarin je 
je bevindt, draagt daaraan bij. Daar hebben we de nodige 
zorg en aandacht aan besteed.
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In de huiskamers van Christophorus zul je geen overdaad aan 
prikkels aantreffen. Of woeste kleuren aan de wand. We kiezen 
juist zoveel mogelijk voor rustige, natuurlijke tinten. En voor 
natuurlijke materialen zoals hout, katoen, wol en leer. Die 

stralen warmte uit. Dat voelt prettiger. 
Sterker nog, we denken dat een derge
lijke omgeving helend is, heilzaam.

Wat geldt voor de gemeenschappelijke 
ruimten, geldt in mindere mate voor  
de eigen kamers van de kinderen en  
jongeren die bij Christophorus wonen. 
Daarin zijn zij zelf de baas. Toch zit ook 
daar een grens aan. Zo is het niet altijd 
verstandig om precies te doen wat een 
kind of jongere vraagt. Een jongen van 
dertien kan daarvan meepraten. 

Als grote fan van Feyenoord wilde hij 
een wand van zijn kamer helemaal in het 
kenmerkende rood van de Rotterdamse 
voetbalclub gesausd hebben. Dat is ook 
gebeurd. Maar kort daarna hebben we de 
wand toch maar weer crèmekleurig  
gemaakt. Al dat rood was veel te heftig, 
te druk – de jongen werd nóg onrustiger. 
In plaats van naar de eerste verlangens 
van het kind te luisteren, kunnen we in 
veel gevallen beter zoeken naar de daar
onder liggende vraag.

Kleuren spelen een belangrijke rol. Zoals 
inmiddels wel duidelijk is, houden we het bij Christophorus 
ook op dit punt het liefst zo natuurlijk mogelijk. Harde, felle 
kleuren dringen zich te veel op. Aardetinten, zoals oker en 
bruin, passen goed op de grond. Daardoor zul je zelf ook 
beter ‘aarden’ in een bepaalde ruimte. 

14071 Folder Christophorus Fijn dat je er bent.indd   15 25-03-15   11:24



16

21.15 uur: Terugkijken

Zoals het opstaan de nodige aandacht vergt, zo is ook het 
afsluiten van de dag een belangrijk moment. Van de drukte 
van de dag naar de stilte van de nacht – ook dat is weer een 
overgang naar een andere wereld. De dag is voorbij. Een  
moment om misschien even terug te kijken en vervolgens af 
te sluiten. Als je dag goed afsluit, slaap je lekkerder. 

De meeste kinderen hebben daarvoor hun eigen ritueel. Even 
een muziekje luisteren, een boekje voorlezen. De begeleider 
neemt er als het goed is even de tijd voor. Vaak is het na alle 
hectiek een bijzonder moment van verstilling. Soms is een 
kind te moe, dan wil het niks, behalve even kort toegesproken 
worden. Uitademen, loslaten – dan is het 
goed. De nacht kan ook spannend zijn, 
dan is het goed om te weten dat je veilig 
bent.

Veel kinderen vinden het prettig om op 
hun reis naar de nacht een spreuk of een 
liedje mee te krijgen. De begeleider kan 
daarvoor putten uit een aantal spreuken, 
voor kinderen van verschillende leeftijden.

7.23 uur: En dan… feestvieren

En dan is er weer een nieuwe dag, we  
pikken het gewone ritme op. Of is er van
daag iets anders? Ja, het zou zo maar 
kunnen dat het vandaag een feestdag is, 
zo’n dag waarop alles toch net even iets 
anders verloopt. Zo’n dag met een bijzon
der tintje. Christophorus heeft wat dat 
betreft een naam hoog te houden: wij koesteren onze jaar
feesten, van Kerst en Pasen tot Sint Jan en het Sint Michaëls
feest.
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De jaarfeesten zijn herkenbare momenten in het jaar. Het is 
ook belangrijk dat ze herkenbaar blijven, want zo kunnen 
kinderen ernaar toeleven. Als de feesten er elk jaar anders 
uitzien, lukt dat niet. Het aardige is dat nieuwe kinderen 
heel snel doorhebben wat er op zo’n feest gebeurt. Ze stap
pen makkelijk in. De feesten sluiten aan bij iets wat diep in 
ieder mens zit.

Meestal spelen de kinderen een spel dat bij het feest hoort. 
Met Kerst (24 december) is dat het kerstspel dat honderden 
jaren geleden al in Duitsland werd opgevoerd. Met Sint Jan 
(24 juni) springen de kinderen en jongeren over het vuur 
heen. En als op Sint Maarten (11 november) de schemering 

invalt, gaan ze met zelfgemaakte lampions 
naar buiten, waar ze een ‘echte’ heilige en 
een ‘echte’ bedelaar ontmoeten. Zo stappen 
we, van feest naar feest, vrolijk het hele 
jaar door. En als het jaar voorbij is, beginnen 
we opnieuw.
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deze plekken ‘doorstromen’, zoals ze dat al langer kunnen 
naar Tiuri of Difresco in Amersfoort, waar jongvolwassenen 
begeleid worden in hun groei naar maximale zelfstandigheid.

Tegelijk is Christophorus via de inter
nationale Camphill gemeenschap nog 
steeds verbonden met de bredere  
antroposofische gemeenschap. Die 
oude ‘familiebanden’ koesteren we 
juist nu. De tekst waarmee we dit 
boekje begonnen, prijkt niet alleen 
op het prikbord van de woningen van 
Christophorus, maar ook in huizen 
ver buiten onze grenzen: Zo werken 
we samen aan verbinding, aan ver
vulling, aan groei.

Christophorus begon ooit – in 1953 – als leefgemeen-
schap, waar kinderen met een beperking en begeleiders 
gezamenlijk woonden. Die praktijk bestaat al lang niet 
meer. Maar de achterliggende gedachte is nog steeds 
voelbaar op het terrein en in de woningen. 

Hoewel er in de loop der jaren veel veranderde, vormen de 
bewoners en hun begeleiders nog steeds een soort gemeen
schap, waarin aandacht voor elkaar een natuurlijk gegeven 
is. Het is een gemeenschap die – dat mag onderhand wel 
duidelijk zijn – open staat voor iedereen. Voor iedereen 
geldt: fijn dat je er bent.

Sinds 2010 maakt Christophorus deel uit van Amerpoort. 
Sommigen vreesden dat de fusie met een algemene zorg
organisatie zou leiden tot verdamping van de eigen, antro
posofische identiteit. Die angst is niet bewaarheid. In tegen
deel, elders binnen de organisatie heeft de antroposofische 
aanpak juist interesse gewekt. 

Zo bieden twee van de vier huizen op het groene, parkachtige 
terrein Vosseveld in Soest sinds 2014 zorg vanuit de antropo
sofische visie. De jongeren uit Bosch en Duin kunnen naar 

TOT SLOT
SAMEN WERKEN AAN GROEI
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FIJN DAT JE ER BENT
Fijn dat je er bent, zeggen wij tegen de kinderen en jongeren die bij ons wonen. 

Voel je welkom, voel je thuis. Dit boekje gaat over het leven bij Christophorus. 

Daarin klinkt de antroposofische traditie nog steeds door. We gaan bewust om 

met elkaar, met voeding en gezondheid, met de omgeving waarin we leven. En 

we laten ons leiden door het ritme van de dag en de seizoenen. Dat biedt 

herkenbaarheid en houvast.

WWW.AMERPOORT.NL
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