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        Wat is Ein Bustan? 

Ein Bustan is een vrije kleuterschool in Israël, waar Joodse en Arabische 
kinderen gemengd zijn. Ook de leerkrachten zijn van Joodse en Arabische 
afkomst. En niet alleen wordt daar zowel de Hebreeuwse- als de Arabische taal
gesproken, alle kinderen vieren er ook de belangrijke religieuze feesten van 
beide culturen. Dit in de hoop dat die kinderen niet zullen vervreemden van de
cultuur die direct naast hen leeft, maar een weg zullen vinden om in hun latere
leven op een vreedzame en vruchtbare manier met hen samen te leven. 
De persoonlijke berichten in deze Nieuwsbrieven maken duidelijk hoe 
ingrijpend deze moedige stap is in het leven van de betrokken mensen. U kunt
de vorige nummers van de Nieuwsbrief vinden op de website van Ein Bustan: 
www.ein-bustan.org, onder het kopje: Nederlands.

                         De kinderen van Ein Bustan groeten U

Ein Bustan is een heterogene gemeenschap. De verantwoordelijkheid voor de
teksten berust bij de auteurs, en vertegenwoordigt niet perse de mening van
heel Ein Bustan.  

Vertalingen in deze Nieuwsbrief (tenzij anders aangegeven):

Vanuit het Hebreeuws naar het Engels: Rachel Gottlieb
Vanuit het Engels naar het Nederlands: Cornelis Boogerd

 
                     *                     *                      *

http://www.ein-bustan.org/


Cornelis Boogerd  -  Bij deze uitgave van de Nieuwsbrief

Beste Mensen,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief over Ein Bustan, die twee maal per jaar 
digitaal wordt rondgestuurd rond advent. Dit jaar is dat wat later geworden, 
o.a. vanwege ziekte van de vaste medewerkster Rachel Gottlieb, die vanuit Ein 
Bustan de teksten verzamelt en vertaalt. Het gaat gelukkig weer beter met 
haar. 
  In deze Nieuwsbrief vindt u een bericht over de laatste ontwikkelingen door 
de oprichten van Ein Bustan Amir Shlomian. Daarin wordt duidelijk dat er nog 
steeds een taaie strijd gaande is om erkenning en daarmee subsidiëring van 
Ein Bustan te realiseren. Dat neemt veel extra werk met zich mee. Bovendien 
kende Ein Bustan in het laatste jaar enkele personele wisselingen. 
  Verder zijn er drie persoonlijke berichten van ouders die zich met Ein Bustan 
verbonden hebben: Gal Mosensohn, Guy Wagner en Yaron Ben Shalom. De 
keuze voor een school als ein Bustan is in Israël helemaal niet 
vanzelfsprekend. Hij gaat dan ook gepaard met persoonlijke ontwikkeling en 
soms dramatische lotgevallen. 

   Nogmaals wijs ik op een leuke video over Ein Bustan, die u kunt bekijken op:
http://vimeo.com/45725089. 

Verder is er een interessant interview met Amir Shlomian, die in de USA op 
bezoek was om fondsen te werven. Er worden ook enkele punteh besproken 
die voor de Joodse gemeenschap daar gevoelig liggen. Hier is de link: 
http://www.youtube.com/watch?v=BvU_l4UYf3w

  Ik wens u veel leesplezier, en alle goede wensen voor de kersttijd en het 
nieuwe jaar,     

                                                                                       Cornelis Boogerd
                                                                                Vally Cornelius

                                  *                  *                    *  

http://www.youtube.com/watch?v=BvU_l4UYf3w
http://vimeo.com/45725089


1. Amir Shlomian – Nieuwste ontwikkelingen in ein Bustan

      Beste vrienden en donateurs,

    Dit is alweer het negende jaar van ein Bustan, en er is veel 
    nieuws te melden.

Amir Shlomian

   Dit jaar begon met een belangrijke verandering: Itad Awad, onze leraar voor
luistervaardigheden in de afgelopen twee jaar, deed een moedige stap en is nu 
co-directeur van Ein Bustan, samen met mijzelf. Itaf is een Palestijnse uit het 
dorp Dabburiyah in Galilea. Zij studeerde politieke wetenschappen in Haifa, en 
werkte daarna 26 jaar als ambtenaar en adviseur voor vrouwenvragen in de 
gemeente Dabburiyah. Sinds 2002 werkte ze mee in het Sulha Vredesproject, 
in het Beyond Words project, en in de Academie van centraal-Europese 
scholen. Ook werkte ze mee in verschillende vrouwenprojecten, en lichaam- en
ziel workshops. Verder is zij één van de oprichters van de “Luisterkringen”. 
Vanaf nu delen wij de algemene verantwoordelijkheid voor de organisatie, 
hoewel Itaf formeel verantwoordelijk is voor het werk tbv het jonge kind in ik 
voor de benedenbouw.  

  De kern van de activiteiten van Ein Bustan blijft de opvoeding. Dit jaar 
hebben we de “Nisan zorggroep” voor kinderen van 1-3 jaar, de “Nisan 
kleutergroep” voor 3-4 jarigen en de “Dahlia kleutergroep” voor 5-6 jarigen. 
We werken nog steeds aan de erkenning van de Nisan kleutergroep, en dat 
betekent dat ons budget beperkt is, en wij afhankelijk zijn van donateurs 
totdat de overheid ons subsidie geeft. 
   In ons “Beit Hazait” (olijfboom) gebouw hebben we 13 Arabische en Joodse 
kinderen in een gemengde klas voor de leeftijd van 7-9 jaar. Het leerplan is als
de klassen 1 en 2 in een vrije school, inclusief vormtekenen, letters schrijven 
(in Hebreeuws en Arabisch), rekenen, als ook Engels, muziek en handwerken. 
Ook verrijken we de leerlingen met extra lessen op hun leeftijd en niveau 
afgestemd. De activiteiten in de klas zijn heel intiem en interessant. 

Wij doen ook een gezamenlijk project met de israëlische circus school in Kfar 
Yehushua http://www.facebook.com/IsraelCircusScool. Iedere twee weken 
doen de kinderen mee in een klas met acrobalance en circus kunsten, die hun 
zelfvertrouwen, evenwicht en beweeglijkheid ondersteunen, en vertrouwen, 
samenwerking en vredelievende non-verbale communicatie stimuleren. Ik ben 
er heel erg blij mee, en voel dat onze twee projecten voor elkaar voorbestemd 
zijn. 

http://www.facebook.com/IsraaelCircusScool


                    Acrobalance in the kleuterschool van Ein Bustan

Er zijn vele taken in de school, ook omdat we nog steeds erkenning proberen 
te krijgen. Er zijn vele moeilijkheden met de Nisan kleutergroep, vooral door 
bureaucratie bij het ministerie van onderwijs, en door financiële uitdagingen. 

   Als co-directeur van Ein Bustan heb ik lang getwijfeld of het mogelijk zou zijn
om dit schooljaar te beginnen, en hoe we de uitdagingen aan konden gaan. 
Het uitblijven van erkenning voor de tweede kleutergroep en de school had 
negatieve gevolgen zoals een afname van inschrijvingen en vertrek van 
gezinnen, en het raakte ook onze economische stabiliteit als non-profit 
organisatie. Wij zijn afhankelijk van donaties en schoolgeld. Daarom werken 
we aan de ene kant naar het ministerie toe, en aan de andere kant moeten we 
onze fondswerving intensiveren om te overleven. Een andere uitdaging is om 
het evenwicht te behoeden tussen Arabische en Joodse leerlingen. 

    Om erkenning te krijgen hebben we een officieel verzoek ingediend om een 
eigen school te openen, en worden bijgestaan door juristen die op dit gebied 
ervaring hebben. In juni 2013 was er een gesprek op het ministerie tussen de 
senior ambtenaar dhr. Shibi Fruman en vertegenwoordigers van Ein Bustan en 
hun jurist. De burgemeesters van Bosmat Tabun (Arabisch) en Kyriat Tivon 
(Joods) waren met ons meegekomen, en eisten uitdrukkelijk dat wij 
toestemming kregen om met ons pedagogische werk door te gaan. Mr. Fruman
was geïnteresseerd en stelde vragen. Hij beloofde binnen twee weken te 
antwoorden, maar we hoorden niets meer van hem. Wij bleven niet stil, maar 
gingen vriendelijk doch dringend door met ons verzoek. We hebben contact 
met verschillende parlementsleden en met de media, indien nodig maken we 
nog meer druk via de media en met de hulp van onze sympathisanten in Israël
en daarbuiten. Ik geloof dat we uiteindelijk de erkenning zullen krijgen. 
   Het is verder interessant om te vermelden dat de vereniging van vrije 
scholen in Israël met het onderwijs ministerie in gesprek is in een poging om 
de vrije scholen erkend te krijgen. Wanneer dat lukt kan het misschien ook 
gunstig zijn voor Ein Bustan. 
   In de afgelopen maanden hebben we heel hard gewerkt, zowel de leiding, de
administratie als de ouders. Dat vind ik niet vanzelfsprekend, en ik ben erg 
trots op onze gemeenschap. Er is niet genoeg ruimte om u te vertellen over 
alle prachtige activiteiten van ouders en vrijwilligers, en over de steun en 
donaties van onze vrienden en sympathisanten, maar er is altijd ruimte om te 
laten weten hoe dankbaar wij zijn voor jullie steun! Zonder u zou dit alles niet 
mogelijk zijn.



Namens de leiding, ouders en kinderen van Ein Bustan, zend ik u mijn 
welgemeende goede wensen voor vreugdevolle en vredige feestdagen en een 
mooi en vruchtbaar nieuw jaar. 

                                                                     Amir Shlomian
      

                       *                       *                        *

2. Guy Wagner – Open brief aan de minister van onderwijs

Net voor het Sukkot feest in oktober bezocht de minister van onderwijs 
Shai Piron de stad Tivon, in voorbereiding van de gemeentelijke 
verkiezingen. Amir Shlomian en Itaf Awad en vele anderen van Ein 
Bustan kwamen luisteren. De minister presenteerde een benadering die 
goed bij de onze past. In de loop van de avond vroeg Amir aan de 
minister of die Ein Bustan kon helpen om erkenning te krijgen, en 
vertelde over de huidige situatie. De minister antwoordde: “Ik weet hier 
helemaal niets over, nooit van gehoord, ik zal het nakijken wanneer ik 
terugkom.” Amir zegt: “Het is moeilijk te begrijpen hoe bureaucratisch 
het systeem is. In juni was ik in zijn kantoor in Jeruzalem, samen met de
burgemeesters van Tivon en Bosmat, en ontmoette zijn senior adviseur. 
En tot op vandaag heeft hij niets over ons gehoord!”  Vanwege het 
uitblijven van een antwoord na de bijeenkomst in Tivon schreef één van 
de ouders van Ein Bustan de onderstaande brief – (Rachel Gottlieb)  

        Oktober 2013 Kiryat Tivon – onderwijsminister Shai Piron spreekt



Open brief door een ouder van Ein Bustan

    Aan de minister van onderwijs dhr. Shai Piron

    Geachte minister,

      Vlak voor Sukkot hoorden wij, inwoners van Kiryat  
    Tivon, u spreken over uw visie als opvoeder en minister
    van onderwijs. Ik was oprecht geroerd door uw 
    woorden, en te oordelen naar het applaus, waren vele  

      Guy Wagner          andere toehoorders dat ook. U sprak over hoe nodig 
                                  het is dat mensen tijd maken om te leren omgaan met 
de achtergronden, en niet opgeslokt te raken door de zorgen om dagelijks te 
overleven. U sprak over scholen waar kinderen vanaf komen als mensen en 
niet alleen cijfers halen in examens. U zei dat talenten bij ieder mens 
verschillend zijn: de één is goed in de wijsheid van het hart, een ander in de 
wijsheid om te handelen en een derde heeft de wijsheid van het verstand. En u
sprak over de kleuterschool, die niet alleen een plaats is waar kinderen op de 
school worden voorbereid, maar waar ze ook kind kunnen zijn. 
   Misschien herinnert u zich het applaus dat u vooral kreeg toen u zei dat u 
kinderen in de kleuterschool zou wensen dat zij in bomen kunnen klimmen en 
slakken kunnen bekijken. U vroeg zelfs of er in Tivon een bijzondere interesse 
is in slakken. 

  Mijn naam is Guy, partner van Edna en vader van Naomi, die drie jaar oud is. 
Ik ben elektrotechnisch ingenieur, en werk in het ontwikkelingscentrum van 
Intel in Haifa. Een half jaar geleden verhuisde ik met mijn gezin van Zichron 
Yaakov naar Tivon – vanwege de slakken....- maar vooral vanwege de 
kleuterschool van Ein Bustan en alles wat daar in en rondom gebeurt. Ik schrijf
u hierover omdat de mensen die werken in deze kleuterschool en haar NGO, en
die hun kinderen daarheen brengen, zijn allemaal een voorbeeld van de 
thema's waar u over sprak in uw voordracht, en in uw boeken over schrijft.
  Ein Bustan is een tweetalige vrije kleuterschool voor Hebreeuws en Arabisch 
sprekende kinderen, en ligt in het dorp Chilf, nabij Tivon. Deze kleuterschool 
heeft ook Hebreeuws en Arabisch sprekende leraren. De kinderen ontmoeten 
elkaars cultuur via de taal en de vieringen van Joodse en Arabische feesten, 
terwijl ze met hun eigen wortels verbonden blijven. Er komen ook religieuze 
Joodse kinderen vanuit een buurdorp. Naast Naomi's peuteropvang heeft Ein 
Bustan ook een kleuterschool en groeiende school tot aan de derde klas. De 
NGO biedt aanvullende diensten aan de gemeenschap, bijvoorbeeld 
verschillende activiteiten zoals Arabische les, mandvlechten en luisterkringen.

  Een jaar voor onze verhuizing zochten we een kleuterschool voor Naomi. Zij 
bezocht eerst een reguliere kleuterschool, daarna zetten we kleuterschool op 



met ouders, maar die slaagde niet. We leerden Ein Bustan toevallig kennen 
door een bezoek in de buurt, en een tip van een vriend. We besloten er te 
gaan kijken. Ik was gespannen om te zien hoe kinderen die elkaars taal niet 
spreken toch een creatieve manier vinden om met elkaar te communiceren. 
Daar ontmoette ik Amir, die het project oprichtte en leidt. Na een gesprek met 
hem besloten we om er voor te gaan.    

   Het meest bijzondere moment gebeurde voor de opening van het schooljaar. 
Wij realiseerden ons dat de NGO niet voldoende financiële middelen had om 
aan de eisen van het ministerie van onderwijs te voldoen, en gevaar liep te 
moeten sluiten. In een mum van tijd meldden alle Joodse en Arabische ouders 
zich. We vormden verschillende actiegroepen en werkte samen om de 
verbouwingen en reparaties uit te voeren. De relaties die zich zo tussen de 
ouders en medewerkers vormden kan ik met geen andere onderwijsinstelling 
die ik ken te vergelijken. Ik heb er volledig vertrouwen in dat de leraren de 
behoeften van de kinderen waarneemt.

  Ein Bustan vult mij met de hoop dat het op de manier mogelijk is om om een 
toekomstige samenleving op te bouwen zonder stress, vijandigheid en geweld, 
en met een groter wederzijds begrip en respect tussen Joden en Arabieren. Het
ministerie legt echter blokkades op die weg voor Ein Bustan. Als ouder begrijp 
en waardeer ik de eisen die het ministerie stelt, want het is belangrijk voor mij
dat mijn dochter naar een veilige plek gaat. Ik weet ook dat Ein Bustan er alles
aan doet om aan deze eisen te voldoen. Maar zij krijgen geen enkele hulp 
daarbij, alleen pogingen om het project te dwarsbomen, waarvoor ik de reden 
niet kan begrijpen. 

Daarom verzoek ik om uw persoonlijk op dit punt te interveniëren, en om dit 
gezegende project te steunen, om het Maayan Babustan ( Ein Bustan) mogelijk
te maken te bestaan en te ontwikkelen.

                                                            Hoogachtend,

                                                                                   Guy Wagner 

• Vertaling uit het Hebreeuws: Gal Mosenson

                        *                    *                   *



3.  Gal Mosenson – Waarom ik voor Ein Bustan kies           

Mijn naam is Gal, en mijn dochter gaat nu voor het tweede jaar naar de school 
in ein Bustan. 

Ik hoorde voor het eerst over het Ein Bustan initiatief voor een tweetalige vrije 
school toen mijn dochter haar tweede jaar in de kleuterschool achter zich had. 
Een vriendin van mij, die over het initiatief had gehoord, stelde voor om een 
bijeenkomst te bezoeken voor toekomstige ouders en leraren van de eerste 
klas. 
    Ik zocht een alternatieve school voor mijn dochter om twee redenen. 
1. Zij had thuisonderwijs gehad tot haar vijfde jaar, en alternatief onderwijs 
leek mij daar dichter bij te staan dan het conventionele schoolsysteem.
2. Zij had mij direct gevraagd om haar toe te staan langer kind te mogen zijn. 
Ik wilde aan haar verzoek tegemoet komen, en dacht dat vrije school 
onderwijs meer aandacht en respect zou bieden voor haar innerlijke behoeften.

   Daarop ontmoette ik de Ein Bustan gemeenschap, en mijn geest opende zich
voor nog iets anders. Het concept van een tweetalige school was vreemd voor 
mij. En toch voelde het nu ZO JUIST, meteen in dezelfde seconde dat ik erover 
hoorde, en toen ik de prachtige zielen ontmoette die daarmee verbonden zijn. 
Eigenlijk voelde het zó juist dat ik me nog steeds erger dat dit idee nooit 
eerder in mij opgekomen was, zelfs als een mogelijkheid. 

   Het is belangrijk om dat punt te benadrukken. Ik groeide op in Tivon, een 
Joodse gemeenschap, omgeven door Bedoeïne buren. In feite zijn in de loop 
der jaren de grenzen verdwenen tussen Tivon en de buurdorpen Bosmat Tivon 
en Zubidat, nadat deze gemeenten groeiden. Je moet hier wonen om te weten 
waar de één stopt en de ander begint. 
  En toch waren mijn ontmoetingen met mijn niet-Hebreeuwse buren beperkt 
tot de diensten die zij voor mij deden: een aardige schoonmaakster, tuinman, 
verkoper, en monteur. Onze verhouding was altijd vriendelijk, maar werd nooit 
meer.     

   Nu is het me duidelijk, dat die vriendschappen makkelijker kunnen groeien 
door ontmoetingen in de kleuterschool, de school, onze buurt, later in het 
leger, de universiteit, op het werk en in het gezin – met de ouders van 
kinderen waar onze eigen kinderen mee willen omgaan. Niet veel meer dan 
dat. Wanneer onze levensverhalen parallel lopen – maar elkaar verder niet 
overlappen – hebben we minder kans elkaar echt te leren kennen. En zo leefde
ik tot nu toe ook, nooit echt in contact met niet-Joodse buren. Niet echt zo 
bedoeld, maar gewoon omdat onze levens volgens twee verschillende scripten 
verlopen.  

   Toen ik thuis kwam na die eerste bijeenkomst in Ein Bustan en mijn geliefde 
partner over deze groep verbazingwekkende mensen vertelde, die het idee van
gezamenlijke opvoeding van kleuterklas tot aan het eindexamen willen 
realiseren, zei hij YES! Zo is het juist. 
   Want hoe kunnen wij dromen over vrede in de toekomst wanneer we onze 



kinderen in twee gescheiden werkelijkheden laten opgroeien? Hoe kunnen wij 
ooit hopen elkaar te begrijpen, wanneer we elkaars taal niet verstaan?

 
                                     Foto: Gal Mosenson

    We kunnen beginnen om de bodem voor vrede voor te bereiden, door onze 
kinderen samen te laten opgroeien vanaf het begin, terwijl ze elkaars taal 
spreken en begrijpen. Zij gaan iedere dag naar school waar ze allemaal 
gelijkwaardig zijn (dat hoeven wij hen niet te leren, het is gewoon 
vanzelfsprekend), en waar zij ook plezier hebben over hun verschillen (zij 
hebben mazzel – zij krijgen de goede dingen mee van alle feesten en vakanties
bij alle gelegenheden). En het is zeker niet alleen voor onze kinderen goed. De 
gemeenschap die in Ein Bustan groeide dank ik iedere dag opnieuw. Hij bracht 
mij echte vrienden en helderheid over mijn levensweg.

   Blijft over om te zeggen dat ik geen spijt van mijn keuze heb, ondanks alle 
strijd die nog voor ons ligt – want er zijn nog vele obstakels om de barrières 
van de bureaucratie te doorbreken en om te slagen ondanks de grote 
economische problemen. Ik hoop en bid alleen dat wij een steeds verder 
groeiende kring van gelijkgezinde mensen kunnen opbouwen, mensen die 
zullen helpen om deze droom van een groeiende nieuwe werkelijkheid waar te 
maken.

Mijn dochter bloeit op, zij is gezegend met prachtige vrienden en een college 
van leraren met een sterke geest en een waarachtig hart. En al onze levens 
worden daardoor verrijkt.
                                                                   Gal Mosenson

                                 *                    *                   *



4. Guy Wagner – De viering van Eid Al Addha                  

Hier zijn enkele gedachten over de recente viering van het Eid Al Adha feest. 
Het hele gebeuren voelde voor mij eerst erg vreemd, want - ondanks het 
intellectuele begrip dat je de cultuur van beide volken moet respecteren om tot
gelijkwaardigheid te komen – voelde ik mij helemaal niet met dit feest 
verbonden. Vooral toen ik op mijn werk moest uitleggen waarom ik eerder weg
moest, en waarom juist ik als Jood verbonden was met een moslim feest. En 
daar kwam het gevoel bovenop, dat het verhaal van het offer van Ismaël 
eigenlijk een soort plagiaat was van het bijbelse verhaal van het offer van 
Izaak. Het riep zelfs een soort religieus fanatisme in mij op, dat normaal 
gesproken sluimert.   

                           Viering Eid Al Adha in Ein Bustan 2013

Goed, nadat Itaf haar enthousiasme deelde over haar pelgrimsreis van enkele 
jaren geleden naar Mekka om haar religieuze plicht te doen, de “Hadshi” * 
begon er toch iets in mij open te gaan. Ik dacht: Hoe zou iemand zich voelen, 
wanneer hij of zij in een land woont waar geen van de feestdagen en vakanties
met zijn of haar geloof te maken hebben en gedwongen wordt om daaraan 
deel te nemen? En hoe zou ons gemeenschappelijke leven eruit zien wanneer 
de staat Israël tenminste één moslimfeest als een officiële vrije dag zou 
verklaren? Misschien is Ein Bustan wel een pionier naar een nieuw te 
verwelkomen perspectief. Ik vond een interessant artikel over het offer van 
Izaak en van Ismaël – dat zo'n grote impact had op de zonen van Abraham. 
Het beschrijft dat zij waarschijnlijk geen enkel kwaad gevoel naar elkaar 
hadden, en dat zij met hun vader begraven werden in de Grot van de Vaders 
(“Mearat Hamahpela” in Hebron). Misschien kunnen we iets van hen leren?  
                                                                Guy Wagner

* De heilige pelgrimtocht naar Mekka is een centraal element in het moslim 
geloof

                                       *                    *                   *



5. Yaron Ben Shalom – De viering van Chanuka 2013

Yaron ben Shalom is een Joodse vader in Ein Bustan

                     Lichten in de duisternis

    Dit jaar verzamelden de kinderen van de Dahlia kleutergroep van Ein Bustan
met hun ouders in de bossen bij de Hashofet rivier, om het Chanuka feest te 
vieren. De wandeling naar die plek was verlicht met kaarsjes, en ieder kind 
droeg een lantaarn. We zongen onderweg Chanuka liedjes, begeleid door de 
clarinet van één van de ouders. We bereikten een magische grot die een 
mysterieuze, dramatische achtergrond bood. De grot was verlicht met vele 
kaarsen die daar al van tevoren waren geplaatst. 

                                Chanuka 2013 met Ein Bustan

   In het midden van de grot waren takken gelegd in een spiraalvorm, en in het
midden brandde de “Chanukia” (ofwel menorah, de acht-armige kandelaar die 
het symbool is van Chanuka). Ieder kind kreeg een kaars, liep naar het midden
van de spiraal, stak zijn kaars aan met de grote kaars in het midden, en 
plaaatste hem voorzichtig op de grond. Zo werd de spiraal, stapje voor stapje, 
kind na kind, met licht gevuld. In de woorden van een traditioneel Chanuka 
liedje: “ieder van ons is een kleine vlam, maar samen maken we een sterk en 
helder licht.”  Er gebeurde zelfs een Chanuka wonder - plotseling viel een 
enorme sevivon, een draaitol met vier zijden, een symbool van Chanuka, van 
het plafond, en daar zaten cadeautjes voor de kinderen in. Uiteindelijk aten we
een heerlijk maal met aardappel pannekoeken en jam doughnuts die de 
gezinnen hadden klaargemaakt. Het was heel spannend om een feest te vieren
waarin het licht de duisternis overwint, en het goede het boze de baas is. Heel 
veel dank aan de geweldige leraren en alle kinderen. 

– Een korte indruk van dit feest is te vinden op Facebook: 
https://www.facebook.com/photo.phpv=10201951446121096&set=vb.128965
680512478&type=2&theater
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            Activiteiten:            Activiteiten:
                      
Uw steun is nog steeds nodig!

    Ein Bustan doet veel extra werk om vredespedagogie te verbreiden in Israël,
en tweetalige onderwijs vanuit de waldorf pedagogie te verdiepen, zowel in 
haar directe omgeving alsook daarbuiten. Steeds ontstaan nieuwe projecten 
waar geld voor nodig is rond de bruisende gemeenschap in Ein Bustan. Zoals 
een uitbreiding van het bestaande onderkomen en een ruimte voor de nieuwe 
tweetalige waldorfschool. Daarvoor kon in de zomer van 2011 € 4000.- 
overgemaakt worden en in mei 2012 nog eens € 5700.-. Bovendien ontving Ein
Bustan in januari 2013 van een Nederlandse Stichting nog eens €30.000.- De 
donaties voor Ein Bustan zijn nog steeds nodig, omdat er vooral ook extra 
kosten gemaakt worden vanwege juridische procedures in de strijd om 
erkenning door de overheid. Vandaar dat Ein Bustan in september een oproep 
deed om iets extra te schenken, die de Werkgroep heeft overgenomen. Ein 
januari wordt de totale stand daarvan opgemaakt. Vruchtbare idealen geven 
een kracht voor de toekomst. Wij zijn dankbaar voor de grotere en kleinere 
schenkingen van mensen en instellingen die Ein Bustan steunen, éénmalig of 
regelmatig. De colofon onderaan de Nieuwsbrief laat zien hoe. 

 

 Bridge To The Future – 20 SeptemberBridge To The Future – 20 September

     Ook dit jaar was Ein Bustan met 
     een standje aanwezig op de 
     jaarlijkse conferentie Bridge To The 
     Future. Normaal gesproken zijn 
     deze conferenties in het 
     prvinciehuis in Arnhem, maar dit 
     keer kon zij plaats vinden in 
     Burgers Dierenpark in Arnhem, in 
     het kader van het 100-jarig 
     bestaan van de dierentuin. De 
     laatste jaren kreeg die herdenking 
     een toekomstgericht karakter. 
        Bekende sprekers maken de 
     conferentie ieder jaar tot een 

                                                          interessante gebeurtenis. Dit jaar  
was het thema ”Knagend geweten”, dat door eer uiteenlopende sprekers en 
kunstenaars werd ingevuld, zoals Wouter van Dieren over klimaat-
vraagstukken, Jeroen van de Sluis over bijensterfte, oud-premier Dries van Agt
over de wantoestanden in de bezette gebieden in Israël, en Freek de Jonge. 
Meer informatie over de conferenties vindt u hier: www.bttf.nl



                                                  

 Actie Voor Vrede Van Henriette WieldraaijerActie Voor Vrede Van Henriette Wieldraaijer

     Henriette Wieldraaijer is, zoals zij zelf op haar website  
     schrijft: 
     moeder, oma, zus, dochter, vriendin, reflexzonetherapeut.
     Reiki-juf. geboortewerker, lichtwerker, vredeswerker, 
     masseur, doula, Birth into Being-facilitator. Haar website 
     vindt u op dit adres:  www.henriette-  wieldraaijer.nl. 
       Henriette is nu een actie voor de vrede gestart, 
     waarbij zij zelf, maar ook anderen, acties aanbieden voor 
     vredesdoeleinden. Ein Bustan is één van de doelen waar 

zij zich voor wil inzetten. Een speciale website laat zien wat allemaal 
mogelijk is: www.voorvrede.nl. 
      Zo is er massage, voetzonereflex, reiki, moederdansen, homeopathie, 
muziek, en nog veel meer waarmee zij hoopt mensen te bereiken die iets 
willen schenken of zelf actief worden. Een prachtig initiatief, en hartelijk dank 
voor je inzet Henriette!
        

 Actie Zeepjes Uit Ein BustanActie Zeepjes Uit Ein Bustan

       Het bijzondere verhaal van Tsviko Maata, de soldaat die 
    zeepmaker werd in Ein Bustan, vindt u in een vorige 
    uitgave van de Nieuwsbrief. Zijn handgemaakte zeepjes 
    van natuurlijke ingrediënten hebben verschillende geuren: 
    lavendel, geranium en patchouli, en sinaasappel.               
    U kunt de zeepjes in Nederland kopen bij de Werkgroep Ein
    Bustan Nederland, of bij het Internationaal Hulpfonds 
    (IHF). 
      Hebt u interesse, voor uzelf of om te verkopen op een 
    bazar, neem dan contact op met: Vally Cornelius :           

                             Telefoon: 0318-414881 – e-mail: 
                             valentine.cornelius@hetnet.nl. 
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Over de Werkgroep Ein Bustan Nederland                                                   

Het Arabische woord EIN BUSTAN  is moeilijk te vertalen. EIN betekent zowel Oog als Bron – een 
BUSTAN is een ommuurde tuin met olijven en cactussen, zoals die in de Arabische gebieden veel te 
zien waren, maar nu vaak vervallen zijn. Het is een mooie naam voor een kleine oase van 
menselijkheid, waar de vrije school pedagogie op een creatieve manier vruchtbaar kan worden als 
vredespedagogie. De bron van de vrije school pedagogie is de antroposofie, die inzicht geeft in het 
wezen van de mens dat in iedere cultuur op een andere manier tot uitdrukking komt.  

   De Werkgroep Ein Bustan werd opgericht op 29 september 2006 door Vally 
Cornelius en Cornelis Boogerd. Vally heeft 14 jaar in Israël gewoond, en spreekt ook 
de taal. Regelmatig bezoekt zij haar dochter en kleinkinderen, en de kleuterschool Ein 
Bustan. In 2005 hield zij een inzamelingsactie voor dit initiatief, en bracht 7000.- € 
bijeen. Daarna wilde zij haar actie een regelmatiger karakter geven en zocht daartoe 
contact met ondergetekende, als bestuurslid van Stichting Helias. Samen richtten wij 
de werkgroep Ein Bustan Nederland op, die met Stichting Helias een samenwerking 
vond. 

 
Colofon:
U kunt Ein Bustan ondersteunen op de girorekening van Stichting Helias:  
IBAN:  NL56 INGB 0000 6439 65  onder vermelding van: Ein Bustan. Stichting Helias is een art. 23 
stichting, waardoor u uw schenking van de inkomsten belasting kunt aftrekken.  Inlichtingen over 
het initiatief bij: 

Vally Cornelius    :                                                                                                                                
– Telefoon: 0318-414881                                                                                                                      
– e-mail   : valentine.cornelius @ hetnet.nl
Cornelis Boogerd: - e-mail:  clboogerd @ telfort.nl.

                            Namens Ein Bustan danken wij u voor uw steun,

                                                                                                    Vally Cornelius
                                                                                                    Cornelis Boogerd

Peet worden van een kind in Ein Bustan
Donateur of Peet worden kan in direct contact met Ein Bustan. De donateur krijgt 
informatie over het kind, met regelmatige updates over zijn of haar ontwikkeling, 
samen met een foto. In Nederland kunt u het echter beter doen via het Internationaal
Hulpfonds dat de peetschappen bemiddelt. Uw schenking is dan aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting en de kosten voor de bank zijn veel lager.                                   
Zie www.internationaalhulpfonds.nl; 

Contact: e-mail: info@internationaalhulpfonds.nl 
              of tel.  Anette van Soest : 0492-322872 

                                                                                                                                                                
Maayan Babustan Arab Jewish Waldorf Kindergarten,

 38 Narkisim St. 36073, Kiryat Tivon, Israel, phone: +972-4-9536012
info  @  ein-bustan.org         web: http://www.einbustan.org
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