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Inclusie en diversiteit binnen het
vrijeschoolonderwijs: een podcastserie
Jan Jaap Hubeek
In deze podcastserie gaan Wouter Modderkolk en Jan Jaap Hubeek op onderzoek naar het thema
inclusie en diversiteit binnen het vrijeschoolonderwijs. Het thema diversiteit en inclusie is zowel in
de maatschappij als binnen het vrijeschoolonderwijs momenteel zeer actueel. Jan Jaap en Wouter
onderzoeken door de bril van het vrijeschoolonderwijs dit maatschappelijke thema vanuit de vraag:
Hoe kan het vrijeschoolonderwijs méér een ontmoetingsplaats worden voor diversiteit én een
oefenplaats voor inclusiviteit?
Jan Jaap Hubeek maakt al een paar jaar podcasts over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
Podcasts over nieuwe scholen, over transities, over meesterschap, leiderschap, over onderwijskundige boeken en zoveel meer. Centrale vragen in zijn podcasts zijn:
Waartoe dient jouw onderwijs eigenlijk? Wat is daarbij dan jouw pedagogische opdracht?
En als dat jouw opdracht is: Hoe geef je daar dan invulling aan?
Wouter doet promotieonderzoek naar leiderschap binnen het vrijeschoolonderwijs. Hij gaat op
zoek naar manieren waarop de bestuurder, schoolleider en of de teamleider kan bijdragen aan het
versterken van het intentioneel pedagogisch-didactisch handelen van de leraar.
Jan Jaap en Wouter vonden elkaar in hun nieuwsgierigheid en zoeken naar de toekomstbestendigheid van het vrijeschoolonderwijs. Zij deelden het beeld dat onderwijs met zo’n duidelijke visie
op mens en wereld wenselijk en nodig is in deze tijd en voor de toekomst. Maar juist om betekenisvol voor de toekomst te kunnen zijn en zich daartoe te kunnen blijven ontwikkelen is het voor het
vrijeschoolonderwijs ook nodig om stevig in de hedendaagse maatschappij te staan. En daar lijkt het
te wringen. Uit hun voorgesprekken met een breed scala aan onderwijsmensen bleek dat er op veel
vrijescholen op dit moment nog een disbalans is tussen wat men denkt dat nodig is en de dagelijkse
realiteit van het onderwijs in de scholen en de scholen als onderwijsgemeenschap.
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Zo is de pedagogische opdracht van het vrijeschoolonderwijs duidelijk - bijdragen aan de vorming
van jonge mensen zodat zij zich in de volle breedte van hun mogelijkheden ontplooien ten dienste
van zichzelf en de wereld waarin zij leven - maar de verbondenheid met urgente, hedendaagse
maatschappelijke vraagstukken blijft regelmatig achter. In sommige gevallen beleeft men dat vrijescholen ‘bubbels’ zijn geworden van gelijkgestemden die gekenmerkt worden door een exclusieve
populatie, waarin onderwijsvormen gestold lijken naar het beeld zoals dat voor de samenleving van
100 jaar geleden was bedacht. Daarbij komt ook dat het vrijeschoolonderwijs en het gedachtengoed
van Rudolf Steiner maatschappelijk regelmatig onder een vergrootglas worden gelegd, of er wordt
verwijtend over geschreven. Hoewel uit verschillende onderzoeken naar het vrijeschoolonderwijs
blijkt dat er op geen enkele wijze sprake is van een bewuste uitsluiting van bevolkingsgroepen, blijft
de realiteit wel dat diversiteit binnen de scholen ver te zoeken is.
Dit is niet de realiteit waar vanuit de vrijescholen naar gestreefd wordt en er zijn verlangens vanuit
de vrijescholen om dit te veranderen, zoals blijkt uit de diversiteitscode die ontwikkeld is door de
Vereniging van Vrijescholen. Het verlangen richt zich op het toegankelijker maken van de vrijescholen voor mensen met diverse achtergronden, ervaringen en perspectieven; het verlangen om
meer inclusief te zijn is groot. Maar angst of tegenwerking om hiermee aan de slag te gaan is er ook.
De belemmeringen lijken vooral voort te komen uit de veronderstelling dat door het ‘hedendaags
maken’ van het vrijeschoolonderwijs, de kern van haar opdracht verloren kan raken of dat het
gezamenlijke mens- en wereldbeeld van waaruit gewerkt en gedacht wordt uit zicht raakt.
In deze serie nemen Jan Jaap en Wouter de luisteraars mee op hun zoektocht naar het vraagstuk
van inclusie en diversiteit in vrijescholen aan de hand van gesprekken met mensen van binnen en
buiten dit onderwijs. De afgelopen jaren heeft Jan Jaap veel gesprekken opgenomen rondom dit
vraagstuk. In de serie laten Wouter en Jan Jaap verschillende perspectieven klinken van het
vrijeschoolonderwijs in relatie tot dit vraagstuk. Alle gesprekken zijn ook los na te beluisteren.
De podcastserie is opgebouwd vanuit vragen. Naast Jan Jaap en Wouter komen ook leerlingen,
leerkrachten, ouders en een heleboel andere perspectieven aan het woord om op zoek te gaan
naar het antwoord op al deze vragen. De podcastserie geeft niet hét antwoord, het geeft geen
routekaart naar meer diversiteit en inclusiviteit. De serie is een auditief avontuur dat de luisteraar
beoogt aan te zetten tot vragen stellen, nadenken en reflectie.
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In de verhalen wordt hoorbaar dat het werken aan meer inclusief en divers onderwijs de wijze
waarop de pedagogische opdracht wordt waargemaakt niet in de weg zit, maar juist versterkt.
Vrijeschoolonderwijs gaat er van uit dat door onderwijservaringen dat wat in aanleg in het kind
aanwezig is aan talenten, persoonlijke wensen en behoeften, geleidelijk omgevormd kan worden
tot dat wat wenselijk is voor het kind zelf en voor de mensheid als geheel. En dat laatste is zo
wezenlijk: het gaat dus niet alleen om wat er in het kind zit, het gaat ook erom hoe het kind zich
verhoudt tot de mensen en de wereld om hem heen. Je zou het vrijeschoolonderwijs daarom als
een voorbeeld kunnen zien van wat de pedagoog Gert Biesta wereldgericht onderwijs noemt:
onderwijs dat zich richt op ons bestaan in, met en voor de wereld. En in deze constatering ligt
meteen al een belangrijk inzicht in het vraagstuk over inclusie en diversiteit in het vrijeschoolonderwijs: om wereldgericht onderwijs te kunnen bieden vormen inclusie en diversiteit niet een
mogelijke weg naar de toekomst, maar een noodzakelijke voorwaarde omdat de wereld waarin
we thuis leren zijn, nu eenmaal divers is. Werken aan onderwijs en onderwijsgemeenschappen
die gekenmerkt worden door inclusiviteit en diversiteit daagt de mensen in de scholen uit om
gezamenlijk de pedagogische verantwoordelijkheid die zo kenmerkend is voor het vrijeschoolonderwijs opnieuw te richten en vorm te geven. Zodat het onderwijs ieder mens de ervaringen
kan bieden die bijdragen aan persoonlijke groei en vrijheid, maar ook aan een menswaardig en
duurzaam bestaan van alle mensen in, met en voor de wereld.
Het vrijeschoolonderwijs heeft zogezegd een duidelijke visie (waartoe) voorzien van een duidelijk
geformuleerd pedagogische opdracht. Het vrijeschoolonderwijs gaat ervan uit dat ieder kind met
een eigen potentieel aan mogelijkheden op de wereld komt. Het onderwijs heeft dan als taak het
kind te begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van dit potentieel. Er wordt wel gezegd:
worden wie je bent. In ingewikkelde termen streeft de vrijeschool ernaar dat een kind uitgroeit tot
een volwassene die beschikt over een helder denkvermogen, een evenwichtig gevoelsleven en
wilskrachtig handelen.
In andere simpele termen gezegd: het draait om je hoofd, hart én handen. Alle drie deze gebieden
zijn belangrijk om volwassen te worden en hebben dus een plek in het onderwijs. Opvallend in de
podcastserie is wat mensen die op de vrijeschool gezeten hebben, zelf zeggen over wat het vrijeschoolonderwijs hen gebracht heeft. TV-programmamaker Floortje Dessing vat het krachtig samen:
“Ik was nooit programmamaker geworden op deze wijze als ik niet op de vrijeschool had gezeten.”
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Ook architect Thomas Rau legt een mooie verbinding in de podcast: “Als ik geen euritmie had gehad
had ik de Triodosbank niet kunnen ontwerpen.” Wat hierbij opvalt is dat deze mensen de relatie
benoemen tussen het vrijeschoolonderwijs dat zij genoten hebben en de volwassen mens die zij
geworden zijn: in, met en voor de wereld. Ze geven zo duidelijk aan dat het vrijeschoolonderwijs
hier een belangrijke rol in heeft gehad. Deze relatie is zeker niet in al het Nederlandse onderwijs
zo herkenbaar te benoemen. Het vrijeschoolonderwijs lijkt in deze verhalen soms meer op sterrenstof dan op een school. Een soort betovering op het menszijn. Wouter en Jan Jaap gaan verder
op zoek hoe dit komt, wat doen ze dan op deze scholen, en hoe strooien ze over iedereen evenveel
sterrenstof, en wat kan het onderwijs in brede zin leren van de kracht van het vrijeschoolonderwijs?
Maar tijdens de gesprekken die Wouter en Jan Jaap gevoerd hebben, valt ook op dat het
vrijeschoolonderwijs en dan vooral in de gemeenschap daar omheen niet louter gevormd is
uit sterrenstof.
Naast de mooie en krachtige pedagogische kant van het vrijeschoolonderwijs ontmoeten zij in
de verhalen van hun gesprekspartners ook een gemeenschap die soms heel gesloten kan voelen.
De podcastserie begint dan ook met de vraag of de vrijeschool eigenlijk wel divers kan zijn - is zij
toegankelijk voor kinderen met een andere achtergrond, voor een ander historisch of cultureel
perspectief? Of is het vrijeschoolonderwijs alleen toegankelijk voor hen die passen bij de wereld
waarin zij vroeger ontstaan is?
Ouders van kinderen met een niet-westers perspectief, die de vrijeschool nog niet kennen, denken
veelal dat het vrijeschoolonderwijs ‘te vrij’ is. (Dit beeld leeft overigens vrij algemeen bij mensen die
de vrijescholen niet vanuit de eigen ervaring kennen). En toch, als deze ouders de vrijeschool leren
kennen, blijken zij vaak erg enthousiast. Zo zijn er ook leerkrachten die liever op een vrijeschool
willen werken zodra ze erachter komen waar het onderwijs voor staat. Beeldvorming en marketing
blijken zo een stukje van de ingewikkelde puzzel. Er lijkt dus zeker ruimte voor verbetering door het
verhaal van het vrijeschoolonderwijs zo taal te geven dat het begrepen kan worden en aantrekkelijk
wordt voor mensen voor wie het nieuw is.
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Maar dat is zeker niet het hele antwoord in de zoektocht naar het bouwen aan inclusief onderwijs
en diverse onderwijsgemeenschappen. De gesprekken maken bijvoorbeeld ook inzichtelijk dat
de gezamenlijke bron, de gezamenlijke uitgangspunten en intenties voor leven en onderwijs een
sterke gemeenschap opleveren. Maar er lijkt ook haast ongemerkt een beschermende laag om deze
gemeenschap te zijn ontstaan waardoor wat zich ontwikkeld heeft langzaamaan gestold is geraakt.
Zo ontmoeten de gesprekspartners een gemeenschap met een behoudende, zelfs ouderwetse
uitstraling waar de lang beproefde en bekende inhouden, vormen en ideeën vanuit diepgewortelde
overtuigingen in stand worden gehouden. Waar men ook stevige oordelen heeft over ‘hoe het hoort’
en waar nieuwkomers zich niet zonder meer uitgenodigd weten en voelen. Vrijeschoolleerkrachten
die elkaar verwijten niet ‘genoeg’ vrijeschools te zijn of te weinig kennis van Steiners werk te
hebben. Voor buitenstaanders en nieuwkomers kan het vrijeschoolonderwijs zo een bubbel worden
waardoor je best van buiten wel naar binnen mag kijken, maar waar niet iedereen zomaar naar
binnen durft te stappen, mag stappen of wil stappen. Met elkaar houden we die bubbel in stand.
Hoe kan het dat in het vrijeschoolonderwijs, waar zo zorgvuldig en holistisch naar kinderen en
de wereld waarin we leven wordt gekeken, de onderwijsgemeenschap van leraren, leerlingen
en ouders geen afspiegeling vormt van de wereld waarvoor zij opleiden? Dat een deel van de
maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen 100 jaar op een afstand aan de vrijeschool
voorbij lijken te gaan? Dat de schoolgemeenschap zelf hecht is, maar niet vanzelfsprekend in de
gemeenschap waarin de school staat - in de wereld - verankerd is? Er staan vrijescholen in stadse
gemengde wijken, maar die samenstelling van de wijk zie je niet weerspiegeld binnen de school.
In de vroege ochtend komen van heinde en verre ouders hun kinderen brengen naar de vrijeschool,
dáár ver weg.
Geïnterviewden geven aan dat zij de schoolpopulaties - leerlingen en leraren - als heel eenzijdig
beleven. Vrijeschoolgemeenschappen zijn veelal ‘wit’ en relatief hoog opgeleid: een populatie van
bewust kiezende mensen waarbij het ook lijkt dat er veelal middelen genoeg zijn om de beoogde
levensstijl vorm te geven. Vooral de leerlingen hebben hier een duidelijk oordeel over, zij geven
letterlijk aan dat zij in een multiculturele samenleving samenleven, máár als ze naar school gaan
stappen ze in een ‘witte’ bubbel van mensen met vergelijkbare achtergronden en levenswijzen en
dat ervaren ze als een gemis.
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De leerlingen leggen niet alleen de vinger op de zere plek, ze geven in de serie ook een oplossingsrichting, letterlijk zeggen zij: “Wij, leerlingen, hebben geen probleem met diversiteit, wij leven,
sporten en winkelen in een diverse samenleving. Maar op school stappen wij in een ‘witte’ bubbel,
en jullie (leerkrachten en ouders) weten je er geen raad mee.”
Los van de vraag of de gemeenschap van volwassenen in het vrijeschoolonderwijs dit al dan
niet bewust doet, is misschien wel de belangrijkste vraag die wij onszelf te stellen hebben of wij
- ieder als individu maar ook als onderwijsgemeenschap - dit in de ogen willen kijken en bereid zijn
te werken aan verandering. Die vraag wordt niet alleen vanuit de constateringen van de leerlingen
opgeroepen, maar klinkt door in veel van de andere gesprekken. Lector Diversiteit Saniye Çelik aan
de Hogeschool Leiden verwoordt het duidelijk:
“Als het vrijeschoolonderwijs al decennia onderzoek doet naar toegankelijk zijn voor meer
diversiteit, willen ze dan wel veranderen?”
Deze vraag vormt een belangrijk kantelpunt in de serie doordat het maatschappelijke vraagstuk van
inclusief onderwijs en een diverse schoolgemeenschap hiermee een nadrukkelijk wilsvraag wordt
voor ieder in het onderwijs. Deze wilsvraag blijkt essentieel: wil je wel veranderen, wil je wel andere
perspectieven toelaten? Want vaak wordt het ook ongemakkelijk met andere perspectieven. En hoe
ga je daar dan mee om? Stap je dan in dit ongemak, of keer je terug naar hoe het altijd geweest is?
De podcastserie stelt vervolgens de vraag welke rol het vrijeschoolonderwijs heeft in deze
veranderende samenleving. Moet het vrijeschoolonderwijs niet meer een oefenplaats zijn voor
de verschillen, voor de verschillende stemmen, de perspectieven, de gedachten, de verhalen?
Heeft het vrijeschoolonderwijs niet een verantwoordelijkheid om meer perspectief toe te laten?
En wat is er dan te doen om meer perspectief toe te laten? Als er de wens is om meer inclusief te zijn
en meer divers te worden, wat vraagt dat dan van het onderwijs en de mensen die het vormgeven?
Zijn wij - ieder volwassen individu - bereid hier onze verantwoordelijkheid in te nemen, als onderwijsgemeenschap te onderzoeken wat er nodig is en als onderwijsgemeenschap en individu naar
onze groeiende inzichten te handelen?
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Ben je bereid je perspectief op mens en wereld bij te stellen in het licht van een veranderende
wereld? Hoe verhoud jij, jij als school, jij als leerkracht, jij als schoolleider, jij als bestuurder, je tot
veranderende inzichten van de samenleving? Houd je vast aan hoe het vroeger bedacht was,
of heb jij hierin een ontwikkeling te maken?
De serie eindigt op Waldorf aan de Werf, een nieuwe Waldorf vrijeschool in Amsterdam Noord.
Een school die opgericht is om inclusief denken centraal te stellen en die toegankelijk wil zijn voor
alle buurtbewoners. Jamilah Blom begint haar verhaal met de uitspraak: “Ik ben verbaasd hoe
het vrijeschoolonderwijs zichzelf door alle jaren heen zo wit heeft weten te houden.”
Jamilah weet de luisteraar mee te nemen naar de kern van het Waldorf vrijeschoolonderwijs,
en weet van daaruit hedendaags onderwijs vorm te geven. “Het makkelijkste aan mijn opdracht
is om altijd de vraag te stellen: waarom doen we dit? En kunnen we deze intentie zo vormgeven
dat alle kinderen zich uitgenodigd voelen?” Voorbeelden van diverse thema’s en feesten uit
verschillende culturen kleuren Jamilah’s verhaal. “Tegelijkertijd is het moeilijkste om deze vragen
elke dag opnieuw te blijven stellen, zodat we niet in oude patronen vervallen”, vervolgt Jamilah.
Haar woorden vertellen zo het verhaal van inclusie en diversiteit in het vrijeschoolonderwijs als
onlosmakelijk onderdeel van de pedagogische opdracht waaraan alleen gewerkt kan worden als
iedere volwassene in dit onderwijs daar bereid is verantwoordelijkheid voor te nemen: stapje voor
stapje, dag voor dag.
De podcastserie is te beluisteren via: https://waarden-vrijeschool.captivate.fm

Lees en Luister Lekker door...
De podcastserie over diversiteit en inclusie binnen vrijescholen lijkt vooral te bestaan uit gesprekken.
Op de achtergrond zijn er veel boeken, artikelen en podcast gebruikt als input voor de opmaat
van deze gesprekken. Boeken en podcasts die ons geïnspireerd hebben bij het maken van deze
podcasts vind je op de pagina’s hierna.
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Inspiratie
Wij slaven van Suriname
Wij slaven vertelt de geschiedenis van de Surinamers en beschrijft hoe de Nederlandse slavenhouders eeuwenlang huishielden in ‘hun’ Zuid-Amerikaanse kolonie. Hoe na de afschaffing van de
slavernij een nieuw systeem van onderdrukking ontstond die tot op heden vaak onderbelicht blijft.
Anton de Kom

Een vurig betoog, ondersteund met historische anekdotes, van een man die zielsveel houdt van
zijn land. In 200 pagina’s betoogt De Kom overtuigend dat je je geschiedenis moet kennen om
gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid te bereiken.

Met Nederland in therapie
Kiza Magendane werd in 1992 in Congo geboren. In 2007 kwam hij naar Nederland als minderjarige
asielzoeker. In zijn debuut beschrijft Magendane zijn reis van vluchteling naar volwaardig burger
van Nederland. Met zijn politicologische kennis verkent Magendane de verschillende aspecten van
Kiza Magendane

burgerschap, de mechanismen van uitsluiting en insluiting en de identiteitsdiscussies die de laatste
jaren worden gevoerd. Juist zijn ervaringen als migrant helpen daarbij: “De nieuwkomer weet
immers als geen ander hoe het is om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden, tijd en ruimte.
Daarom kan hij als een bron van inspiratie dienen in de Nederlandse zoektocht naar houvast in een
complexer wordende wereld.”

Jaguarman
Op zijn 28ste ontmoet Raoul de Jong zijn Surinaamse vader voor het eerst. Ze praten hetzelfde,
bewegen hetzelfde en geloven allebei in wonderen. Dan vertelt Raouls vader hem een verhaal dat
blijft hangen: een van hun voorouders, een medicijnman, kon zichzelf transformeren in een jaguar.
Gegrepen door dit mysterie besluit Raoul op onderzoek te gaan in Suriname. De geschiedenis van
Raoul de Jong

deze voormalig Nederlandse kolonie is er een van duisternis en slavernij, maar wie goed zoekt vindt
ook veel hoop en levenskracht. Raoul zelf is het levende bewijs: zijn voorouders hebben op de een
of andere manier overleefd. Tijdens zijn zoektocht, waarin hij kennismaakt met Surinaamse
schrijvers, denkers en verzetshelden, ontdekt hij dat de kracht van de jaguar onmisbaar is geweest
voor het land, en beseft hij hoeveel ieder mens daarvan kan leren. Met Jaguarman, geschreven als
een avonturenroman, brengt Raoul de Jong een prachtige hommage aan het land van zijn vader.
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Inspiratie
Mijn ontelbare identiteiten
‘Wat willen jullie dat ik zeg?’ vraagt Sinan Çankaya als hij wordt uitgenodigd om te spreken op het
veertigjarige jubileum van zijn oude middelbare school. De uitnodiging creëert een opening waar
vergeten herinneringen uit zijn jeugd en middelbareschooltijd zich doorheen wurmen. Zo denkt
Sinan Çankaya
Mijn ontelbare
identiteiten is een
bespiegeling op de
veranderde omgang
met de ‘de Ander’
in Nederland. Het
is een indringend
verhaal over
opgroeien in
Nederland als kind
van migranten.

Çankaya terug aan zijn voormalige geschiedenisleraar Nico Konst, ooit de tweede man van de
extreemrechtse Centrumpartij.
Zonder zichzelf te sparen beschrijft Çankaya in Mijn ontelbare identiteiten hoe moeilijk hij het vindt
om een eigen verhaal te vertellen tegen de achtergrond van de debatten over integratie, cultuur
en racisme. Steeds laveert hij tussen wortelen en willen vluchten, tussen ‘wij’ en ‘zij’, tussen straat
en school, tussen een erbij en er niet bij horen, tussen ongebreideld individualisme en een soms
beklemmend collectivisme. Op de dag van de jubileumviering, waar hij zijn oude geschiedenisleraar
Nico Konst weer onder ogen moet komen, vertelt hij zijn verhaal.

De inclusiemarathon
Kauthar Bouchallikht (Tweede Kamerlid) en Zoë Papaikonomou (onderzoeksjournalist) hebben
ruim veertig zogeheten diversiteitsprofessionals geïnterviewd voor hun boek ‘De inclusiemarathon’.
Het zijn allemaal mensen die werk maken van diversiteit in organisaties. Dat vraagt veel.
Je moet pionier, activist, diplomaat, therapeut en moedig zijn. Je moet inderdaad niet minder dan
een marathon kunnen lopen https://soundcloud.com/goedegesprekken/inclusiviteit-lex-bohlmeijer-in-gesprek-met-kauthar-bouchallikht-en-zoe-papaikonomou geschiedenisleraar Nico Konst
weer onder ogen moet komen, vertelt hij zijn verhaal.
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Inspiratie
Floodlines
Op 29 augustus 2005 kwam de stad New Orleans onder water te staan. Sommigen noemen het
orkaan Katrina. Sommigen noemen het de federale zondvloed. Anderen noemen het de dag dat
de dijken doorbraken. Veel New Orleaners vluchtten de stad uit, veelal armere (zwarte) mensen
hadden geen middelen om te vluchten. Deze podcast vertelt het verhaal vanuit het perspectief
van de achterblijvers. Deze mensen, die de nasleep van de overstroming hebben meegemaakt,
hebben een ander verhaal te vertellen. Een verhaal over geruchten, verraad en een van de meest
onbegrepen gebeurtenissen in de Amerikaanse geschiedenis.

Nice White Parents
Dit verhaal speelt zich af in New York. Op de grens van een ‘witte’ wijk en een ‘zwarte’ wijk gaat
een nieuwe school komen. Ouders uit beide wijken gaan gezamenlijk de uitdaging aan om
gezamenlijk inrichting te geven. Wat er gebeurt en hoe het verloopt moet je zelf maar beluisteren.

Iona Stichting
De Iona Stichting ondersteunt initiatieven die ontstaan vanuit een persoonlijk ideaal. Doel is het
bevorderen van geestelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling. Verbinding, samenhang
en creativiteit spelen daarbij een belangrijke rol. Deze podcasts bieden inspiratie en vormen
gezamenlijk een beeld van de doelstellingen van de Iona Stichting. De volgende projecten komen
aan de orde: biologische landbouw & voeding, nieuwe economie, kunst, wetenschap & onderwijs
en integrale gezondheidzorg.
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