Nieuwsbrief

Ein Bustan

Vriendenkring Nederland
Pinksteren - Jaargang 8 – nr. 1

Inhoud:
Cornelis Boogerd
: Bij deze uitgave
1. Noam Sharon
: Het leven begint nu...interview met Amir Shlomian
2. Rachel Gottlieb
: Ein Bustan vecht voor bestaan
3.. Carmen Boeckeler
: Een donderdag in Ein Bustan
4. Smadar Buyum
: Een circus projekt in Ein Bustan
5. Carmen Boeckeler
: De laatste dag voor Pesach in Ein Bustan
6. Activiteiten overzicht
: Bridge to the Future – Henriette Wieldraaijer
Over de Werkgroep Ein Bustan Nederland - Hoe U Ein Bustan kunt steunen.

Een Andere Wereld Is Mogelijk

Circus kunsten oefenen in Ein Bustan

– Foto Gal Mosenson

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

Vertalingen in deze Nieuwsbrief (tenzij anders aangegeven):
Vanuit het Hebreeuws naar het Engels: Rachel Gottlieb
Vanuit het Hebreeuws naar het Nederlands: Tamar Joseph
Vanuit het Engels naar het Nederlands: Cornelis Boogerd
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Cornelis Boogerd - Bij deze uitgave van de Nieuwsbrief
Beste mensen,
in deze Nieuwsbrief vindt u weer artikelen over het wel en wee van de
Arabisch-Joodse vrije kleuterschool Ein Bustan in Israël. Toch is er een
verandering in die zin, dat de context-artikelen die ondergetekende schreef in
de afgelopen zeven jaar nu afzonderlijk worden verstuurd. Dat maakt het
mogelijk om de Nieuwsbrief en de context-artikelen gescheiden door te sturen
naar geïnteresseerden. In de context-artikelen komen soms vragen ter sprake
die voor ons een andere gevoelswaarde hebben dan in Israël. Daar willen wij
voorzichtig mee omgaan. Uit reacties in Nederland bleek dat er wel grote
behoefte is aan zulke informatie. De artikelen worden nu voortaan met
dezelfde mail verstuurd als de Nieuwsbrief, maar gescheiden daarvan. We zijn
blij dat Antrovista ons een ruimte aanbood op hun website voor het Archief
Context Ein Bustan, waarin u de voorgaande artikelen kunt vinden. Zie:
http://www.antrovista.com/?pag_id=38
Ein Bustan zelf is de afgelopen tijd door allerlei veranderingen heengegaan.
Belangrijk is daarbij dat Amir Shlomian, oprichter en eerste klas leraar, zich
moest terugtrekken vanwege een kleine goedaardige tumor in zijn been. Hij
hoopt later met nieuwe energie terug te komen. Andere mensen hebben zijn
taken overgenomen. Dat betekende dat de organisatie zich nog sterker moest
uitkristalliseren, wat op zich een positief proces is. Wij wensen Amir een
voorspoedige genezing! In deze Nieuwsbrief is hij in een interview positief over
de perspectieven. Inmiddels zijn er wel grotere obstakels ontstaan waarover
Rachel Gottlieb schrijft in haar artikel. Verder zijn er twee impressies van
Carmen Boeckeler uit Duitsland die Ein Bustan als bezoeker beleefde, en een
beschrijving van Smadar Buyum over de samenwerking tussen Ein Bustan met
de Circus School.
Ook in Nederland zijn er steeds weer mensen die acties ondernemen voor Ein
Bustan. Dit keer was dat Hans Beumer uit Zutphen die een dauwtraptocht
organiseerde ten bate van Ein Bustan. Hartelijk dank!
Namens de Werkgroep Ein Bustan,
Cornelis Boogerd
Vally Cornelius
*

*
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1. Noam Sharon – Amir Shlomian – Het leven begint nu

Interview met Amir Shlomian –
Het Ein Bustan Project vernieuwt zijn activiteiten.

Amir Shlomian
Noam Sharon is de redacteur van “Adam Olam”, het tijdschrift voor
Antroposofie en Waldorf initiatieven in Israel.
Het Ein Bustan initiatief, dat Hebreeuws-Arabisch Waldorf onderwijs
bevordert, heeft een moeilijk jaar achter de rug, maar is er sterker uit
naar voren gekomen.
Een jaar geleden berichtten we dat ouders van het Ein Bustan project voor
tweetalig Waldorf onderwijs werden gedagvaard omdat zij “hun ouderlijke
verplichtingen niet hadden vervuld”, door hun kinderen naar een ArabischJoodse school te sturen, die nog niet officieel erkend was door het Ministerie
van Onderwijs. Onlangs ontving ik een email van Amir Shlomian en ik belde
hem op om te vragen hoe het er mee gaat.
“Veel mensen hebben me de laatste tijd gevraagd hoe het gaat met het
project. Sommigen weten, dat we met veel moeilijkheden te kampen hebben
en sommigen zijn bang dat we geen energie hebben om door te gaan. Maar ik
kan je zeggen, dat we springlevend zijn.”
Het Ein Bustan project begon in 2005, met het doel Arabisch- en Hebreeuws
sprekenden in staat te stellen om hun kinderen naar gezamenlijk Waldorf
onderwijs te sturen om samen te leren.
Ein Bustan begon met een kleuterschool en heeft op dit moment twee
kleuterklassen en een klas voor de leeftijd van 7-10 jaar.
Daarnaast is er ook een peutergroep actief, zo dat Ein Bustan een onderwijs
alternatief biedt voor de leeftijd van 1-10 jaar. Het project is gevestigd in
Bosmat Tabun, vlak bij Kyriat Tivon en in iedere klas zijn onderwijzers, die in
twee talen, Arabisch en Hebreeuws les geven.
" Langzamerhand realiseer ik me steeds meer dat het multiculturele karakter
van ons initiatief niet een probleem is dat moet worden opgelost, maar eerder
een enorm privilege, en zeker als we onze kinderen willen leren de Ander lief
te hebben. De klas in de leeftijdsgroep van 7-10 jaar is ook een grote
uitdaging voor ons. Dit jaar hebben we klas 1 -3 en volgend jaar voorzie ik

twee klassen: Klas 1+2 en klas 3+4. We hebben ontdekt, dat er op sommige
gebieden, zoals bij muziek en rekenen geen verschil is tussen de vaardigheden
in iedere leeftijdsgroep. De verschillen liggen voornamelijk op het terrein van
de emotionele ontwikkeling, zoals het soort verhalen, die wij hen vertellen. En
daarom verdelen wij hen in kleinere leeftijdsgebonden groepen.”
Zijn de rechtszaken tegen de ouders al achter de rug?
“Ja, het is achter de rug. Het volgende is
gebeurd: in januari 2012 heeft de regionale
directeur van het Noordelijk Ministerie van
Onderwijs ons beloofd, dat als er voldoende
vraag is naar een tweetalige klas, ze ons
zou helpen bij de procedure. Jammer
genoeg reageerde ze erg laat, en negatief,
wat het voor ons onmogelijk maakte de
benodigde documentatie op orde te krijgen
om de erkenning van het Ministerie van
Onderwijs te verwerven. Uit protest hebben
in september 2012 toen 17 ein Bustan
families een verzoek tot thuisonderwijs
ingediend. De onderwijsambtenaren waren
gecharmeerd door de actie, maar lieten de families weten dat ze niet
beschouwd konden worden als gekwalificeerde leerkrachten, en dat ze daarom
geen interesse hadden. Vanaf toen werden de families beschouwd als “niet
nakomen van de ouderlijke verplichtingen”, aangezien ze hun kinderen niet
naar een bestaande reguliere school stuurden. In twee regio’s, waarvan Tivon
er een was, werden rechtszaken aangespannen tegen de ouders. Het hoofd
van de afdeling educatie in Tivon was hiervoor verantwoordelijk, in naam van
het gemeentebestuur, maar zonder toestemming van de burgemeester, dhr.
David Ariely. De burgemeester reageerde verontwaardigd en zorgde ervoor dat
de rechtszaak uitgesteld werd. Tegelijkertijd zijn we een stevige campagne
gestart, waarbij we veel steun kregen via Facebook, emails en brieven uit 9
verschillende landen en een aantal belangrijke artikelen in de krant Ha’aretz.
Uiteindelijk hadden we in juni 2013 een gesprek met de adviseur van de
Minister van Onderwijs (die sindsdien vervangen is) en daarop werd de
rechtszaak gesloten. De rechtsvervolging eindigde, maar we hebben nog
steeds geen officiële erkenning van het Ministerie van Onderwijs. En dus
blijven we achter met veel motivatie, maar weinig middelen.
Amir merkte dat hij erg vermoeid was geraakt, en hij vertelt dat hij in de
afgelopen maanden een stapje terug heeft gedaan, om nieuwe en frisse
krachten ruimte te geven zich te uiten. “Momenteel zijn er in Tivon initiatieven
om nog een Waldorf school te stichten, naast de Shaked school. Ik hoorde
mensen beweren, dat Ein Bustan mijn prive bevlieging is, en vooral mijn eigen
belang dient en dat als ik wegga, het ook het einde is van het project. Ik
hoopte dat dit niet zo was, en om dit te toetsen heb ik op een gegeven
moment aangekondigd dat ik een stapje terug doe.” (Amir was voorheen zowel
de directeur als de onderwijzer van de eerste klas). “Vandaag de dag ben ik
niet langer de hoofdonderwijzer, maar ik geef nog steeds muziekles en af en

toe vertel ik een verhaal, begeleid de acrobatiekles, wandelingen,
feestdagen....en de nieuwe directeur Itaf Awad, kwam bij ons werken. In
reactie op Amir’s actie hebben de ouders een stuurgroep opgericht: “Dairat El
N’shat” – “Kring van Actie”, en momenteel proberen ze een nieuwe klas op te
richten.
De ruimte die Amir voor zichzelf had genomen, bracht hem terug tot zijn
eerste liefde – de muziek. “Afgelopen Soekot heb ik een van mijn oude liedjes
nieuw leven ingeblazen en opgenomen in een studio. Dit lied heb ik
opgedragen aan Ein Bustan en we zijn een campagne gestart om het lied te
verkopen en zo geld bijeen te krijgen. Als je het wil downloaden, kan dat vanaf
10 shekel (2 euro). Je kunt gedeelten van dit prachtig lied, “Life Begins Now”
horen via de volgende link:
http://dontleaveuskids.com/life-begins-now-english/
“De campagne voor dit lied brengt twee van mijn werelden bijeen: de muziek
en Ein Bustan, wat als een vierde kind is voor mij. Dankzij deze gift voor Ein
Bustan, kan ik een beetje ademhalen en uiteindelijk terugkeren met nieuwe
energie.
De laatste tijd heb ik veel positieve feedback ontvangen van andere Waldorf
collega’s. Mensen komen naar me toe en zeggen: “Op een dag zullen we
hetzelfde doen als jij”. Deze steun en erkenning is geweldig, vooral omdat ik in
het begin veel kritiek van de Waldorf onderwijskrachten kreeg. Maar we
hoeven niet te wachten op die dag. Ik nodig alle Waldorf onderwijzers uit na te
denken over sociale gelijkheid tussen Hebreeuws en Arabisch sprekenden. Ik
ben er van overtuigd dat dit een van de rollen is die het Waldorf onderwijs in
Israel zou moeten vervullen.

P.S.: Sinds dit artikel geschreven is, hebben we al 5000 NIS (ongeveer 1000
euro) binnengekregen via de campagn voor het lied. Merendeels door mond-op
mond reclame, en kleine donaties.
Helaas is er bij Amir een ziekte geconstateerd, waardoor hij tijdelijk niet kan
werken. In gedachten zijn we bij hem en we hopen dat hij spoedig volledig
geneest en met nieuwe energie bij ons terugkomt.
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2. Rachel Gottlieb – Ein Bustan vecht voor bestaan
Rachel Gottlieb is een actieve moeder die zich vanaf het begin voor Ein Bustan
inzet, onder andere in de voorbereiding van de Nieuwsbrieven.
Beste vrienden,
Wanneer ik terugkijk naar alles wat er gebeurd is in het 9e schooljaar in de
kleuterschool en de school van Ein Bustan, heb ik gemengde gevoelens.
Ik ben heel tevreden over de vele prachtige activiteiten die plaats vonden in
onze bijzondere organisatie. Zij brengen Arabische en Joodse kinderen en hun
gezinnen bij elkaar in een unieke gemeenschap. Sommige van deze activiteiten
werden tradities in Ein Bustan, zoals ons jaarlijkse Eid Al Adha viering
(Arabisch suikerfeest), en de lampionnenoptocht, de Purim optocht en de
geschenken die de buren in de aanliggende dorpen daarbij krijgen. Of zoals
onze jaarlijkse fietstocht voor het hele gezin, waarbij we genieten van de
bloemen, het verse Pita-brood en van elkaar in het lokale natuurgebied.
Er waren ook nieuwe, spannende activiteiten, zoals een tweedehands markt
of de gezamenlijke actie met de Israëlische Curcus School. (Zie daarover de
bijdrage van Smadar Buyum). Maar wat Ein Bustan misschien het meest tot
“Ein Bustan” maakt is het dagelijkse gewoonteleven van Arabische en Joodse
kinderen tussen 3 en 9 jaar, die op een natuurlijke manier samen spelen en
leren in een opbouwende pedagogische omgeving, met toegewijde Arabischen Hebreeuws sprekende leerkrachten die in het werk meer zien dan alleen
een “job”.

Tuintje bij de kleuterschool

Een ander overwegend gevoel is verbazing. Ik ben verbaasd dat de
organisatie “Leeft en schopt” als een kindje in de buik (om de oprichter Amir

Shlomian te citeren in zijn interview: “het leven begint nu”). Want wij hadden
te maken met enkele grote en bijna onmogelijke uitdagingen dit afgelopen
jaar! Bijna ieder maand was er een strijd om de salarissen te betalen en met
de burokratie om te gaan. Zonder een hele serie van “wonderen” (wonderen
die direct door jullie als sponsors en helpers bewerkt zijn) denk ik dat wij de
deuren hadden moeten sluiten. Wij danken jullie allemaal uit de grond van ons
hart dat jullie deze wonderen lieten gebeuren!
Onze belangrijkste (hoewel zeker niet enige) moeilijkheid was van
financiële aard. Het budget van Ein Bustan bestaat uit drie hoofdbronnen van
inkomen: Subsidies van het ministerie, ouderbijdragen, en donaties – naast
een klein inkomen uit eigen producten, activiteiten etc. Maar dit schooljaar
hebben we vanaf september tot aan vandaag geen enkele subsidie ontvangen
van de overheid. De communicatie met het ministerie kan niet direct, het gaat
via een serie van gecontracteerde firma's die door het ministerie zijn ingezet.
Daarom kost het vele frustrerende maanden om adequate uitleg van het
ministerie te krijgen, en om überhaupt te begrijpen waarom zij de subsidie
achterhouden. Langzaam werd duidelijk dat het ministerie meent, dat Ein
Bustan niet aan bepaalde regels voldoet. Bovendien lukte het niet om een
licentie te krijgen voor onze nieuwe kleuterschool, hoewel we die wel hebben
voor de oudste kleuterschool. Men dreigde dat wij moesten sluiten, de redenen
waren weer niet direct begrijpelijk of transparant.
Om deze problemen het hoofd te bieden hebben we fysieke aanpassingen
en verbeteringen doorgevoerd, zodat we aan de voorschriften voor veiligheid
en hygiëne voldoen. Nadat we ons realiseerden dat sommige fouten lagen aan
onze beperkte kennis, hebben we een ervaren jurist ingehuurd om dit allemaal
uit te zoeken. Het kostte veel geld en energie om met deze situatie om te
gaan. Daarbij kwam het achterblijven van de subsidie en de noodzaak om
juridische steun hierbij te betalen. Dat alles maakte dat we meer afhankelijk
waren van donaties dan we willen. Uiteindelijk moesten we ook snijden in het
budget voor leerplan en medewerkers om te overleven. We staan nog midden
in dat proces, maar we zijn vastberaden om deze problemen op te lossen. We
zullen voldoen aan de eisen van het ministerie en de nieuwe kleuterschool in
september 2014 openen, wijzer en goed voorbereid, en hopelijk met een
betrouwbaar regelmatige subsidie van de overheid, zodat wij de medewerkers
kunnen betalen waar zij recht op hebben.
De school
Onze pionierschool kent ook een groot aantal uitdagingen, minstens zo
ingrijpend. Zoals in eerdere berichten beschreven, was het proces om een
licentie en subsidie te krijgen lang en moeizaam, en onderweg haakten enkele
gezinnen af, zodat we met een nog kleinere groep kinderen achterbleven.
Bovendien werd in de recente locale verkiezingen een nieuwe burgemeester
gekozen die niet meer achter ons staat. Het gebouw dat wij met veel
inspanning heel mooi hadden gemaakt werd ineens aantrekkelijk voor hem, en
hij sommeerde ons het huidige gebouw te verlaten, ondanks de doorlopende
contracten die wij met de vorige burgemeester hadden getekend.
Deze week kregen we een definitieve sommering om de school te sluiten.

Hoewel we dit schooljaar af zullen maken is duidelijk dat we zonder steun van
de lokale overheid en het ministerie de school niet kunnen voortzetten in het
huidige gebouw en met de kleine groep leerlingen. Dat is economisch niet
haalbaar.
Veranderingen
Zoals velen van u weten, was Amir Shlomian, oprichter, leraar en directeur van
Ein Bustan steeds een bron van inspiratie en een centrale leidinggevende
kracht vanaf het begin. Onlangs werd het Shamir duidelijk, dat hij ziek is, en
hij beeindigde zijn aanstelling in Ein Bustan (hoewel hij betrokken blijft als
vrijwilliger in de leiding).
Zoals we vaker hebben ervaren de afgelopen jaren, is een crisis vaak ook een
gelegenheid om te veranderen! De vragen rond wetgeving, burokratie,
financiën en administratie maakten ons duidelijk dat we een bredere
betrokkenheid nodig hebben van medewerkers. Zij gaven ons de nodige push
naar een reorganisatie en verandering in Ein Bustan.
Een kleine groep betrokken ouders vormde een taak-gerichte stuurgroep, die
wekelijks bijeen kwam in de afgelopen maanden, om verschillende themas te
uit te werken, zoals publiciteit en het zoeken naar nieuwe gezinnen. Daarnaast
hebben verschillende mensen rond het initiatief met organisatorische ervaring
meegedacht en geadviseerd. Nieuwe gezinnen en anderen werden lid van de
Associatie en wij willen in de nabije toekomst een bijeenkomst organiseren
waarin een nieuw bestuur wordt gekozen. We onderzoeken ook een spannende
mogelijkheid om samen te werken met een Bedoeïne NGO in een dorp in de
buurt. Zij boden ons aan om een nieuw gebouw te betrekken dat ook bedoeld
was als pedagogisch centrum.
Onlangs bespraken wij de voor- en tegens om daar met alle activiteiten van
Ein Bustan in te trekken. Daar denken we nog steeds over na op dit moment,
een definitieve beslissing is nog niet gemaakt.
Wij vertrouwen erop dat het ministerie ons de subsidies zal geven waar we
recht op hebben, maar zonder financiële steun is ons voortbestaan een vraag.
Misschien zullen we besluiten om de omvang van onze activiteiten in het
komende jaar in te krimpen, zodat we de organisatie kunnen stabiliseren,
wanneer de situatie dat vraagt. Maar wij zijn niet van plan om onze visie en
ideaal op te geven van een samenleving waarin Joden en Arabieren in vrede
naast elkaar kunnen leven, hun taal en cultuur te delen, en hun kinderen
samen op te voeden. Help ons alstublieft om Ein Bustan in leven te houden!
Onze weg is niet eenvoudig, maar wij voelen grote bewondering, liefde en
respect voor al de goede mensen, Arabieren en Joden, Christenen en Muslim,
uit Israël, Palestina en uit de hele wereld, die bereid zijn om hun tijd,
inspanning en schenkingen te geven om ons te helpen deze visie in het
dagelijks leven te realiseren.
Wij waarderen jullie steun en vriendelijke interesse. Shukran Toda, Thank You.
En nu we binnenkort het Shavuot Oogstfeest vieren: Hag Samaech: een
vrolijke zomer!
Rachel Gottlieb

*

*

*

3. Carmen Boeckeler – een donderdag in Ein Bustan
Carmen Boekeler, een Waldorf onderwijzeres uit Duitsland en vrijwilliger bij Ein
Bustan, beschrijft een typische donderdag in kleuterklas Nissan van Ein
Bustan. (Nissan is het Arabische woord voor lente en ook het Hebreeuwse
woord voor de maand waarin de lente aanvangt)... de Nissan
kleuterklaskinderen zijn Arabische en Joodse kinderen van drie en vier jaar oud
die begeleid worden door een Hebreeuws sprekende en een Arabisch
sprekende onderwijzeres.
Toen ik om ongeveer 8 uur ’s ochtends de kleuterklas binnenstapte, was
alleen de Hebreeuws sprekende onderwijzeres Eshel aanwezig. Ze legde mij uit
hoe de dag eruit zou gaan zien, wat we moesten voorbereiden en wat mijn rol
zou zijn. Omdat Zaira (de Arabisch sprekende onderwijzeres) ziek was, zou ik
vandaag niet alleen een bezoeker zijn. Mijn hulp was hard nodig, en zo kon ik
ook meteen een echte indruk krijgen.
De donderdag bij Ein Bustan: afronding van de week en een dag gekenmerkt
door een gezamenlijk ontbijt met vers gebakken challes en pap met fruitsla.
Eshel bereidde het deeg, ruimde de keuken op en zette thee voor de eerste
kinderen, die hun ontbijt meebrachten naar de kleuterschool als ze thuis nog
niet gegeten hadden. Ik zat aan tafel met de kinderen en schonk thee in en
sommige ouders, die soms even iets langer bij hun kind blijven om de
overgang wat makkelijker te maken, kwamen bij mij zitten. Het is fijn om te
merken dat de kinderen en ouders me steeds beter leren kennen. Sommige
kinderen gaven me zelfs een knuffel toen ze binnenkwamen, hoewel ze me niet
zo goed kenden.
Na een tijdje begon ik groentes te wassen om ze later te kunnen snijden.
Meteen kwamen twee meisjes me helpen. En zo bereidden we met z’n drieën
de fruitsla. Ik halveerde de vruchten en de meisjes sneden ze in hele kleine
stukjes. We moesten af en toe natuurlijk ook even proeven of het goed en zoet
genoeg werd. We spraken over het fruit, dat zij hadden meegebracht, over
welk fruit zij lekker vonden, wat ik lekker vind...en de tijd vloog voorbij. Later
stuurde Eshel nog een jongetje om ons te helpen, aangezien er wat onenigheid
was bij het spelen.
Nadat we de fruitsla klaar hadden, veegden we de tafel schoon en deed ik de
afwas. Ondertussen was er een Arabisch sprekende assistente gearriveerd. Ze
hielp mij in de keuken en Eshel bij het
toezicht houden op de spelende
kinderen.
Het deeg was klaar, dus vroegen we
de kinderen hun handen te wassen,
een schort om te doen en te gaan
zitten om hun eigen challe te maken.
Ik hielp hier en daar en zorgde ervoor
dat de kinderen konden beginnen. Elk
kind kreeg van Eshel een deegballetje
en ik strooide een beetje bloem op de
tafel voor elk kind. Daarna maakte
iedereen z’n eigen challebroodje.

Sommige kinderen, die al wisten hoe het moest, maakten een balletje,
sommigen een slang en sommigen maakten ‘m zo plat als een pizza. Toen ik
de mijne klaar had, ging ik rond met dadelsiroop om de namen op de
challebroodjes te plakken en om ervoor te zorgen dat de sesamzaadjes bleven
zitten. De mooie challebroodjes gingen de oven in en de tweede groep kwam
aan tafel om hun eigen challe te bereiden. Dezelfde procedure.
Vervolgens wasten we de kinderen en veegden we de tafel schoon en
begonnen we alles op te ruimen zodat we konden ontbijten. Het begon al aan
de late kant te worden. Alle kinderen gingen onder begeleiding van de
assistent naar de wc, terwijl ik ze opwachtte in de kring, en Eshel zich verder
bezig hield met het ontbijt dat zo geserveerd zou worden. We zaten allemaal
bij elkaar, en ik kon op Zaira’s plaats zitten in de ochtendkring. We zongen
Hebreeuwse en Arabische liedjes met behulp van gebaren. Ik hielp de kinderen
die dichtbij mij zaten om stil te zijn en mee te doen in dit prachtige
ochtendritueel. Al gauw werd alle kinderen gevraagd om rustig op hun plek
aan tafel te gaan zitten. We zongen de ontbijt dankzegging en wensten
iedereen “bete avon” – eet smakelijk in het Hebreeuws en Arabisch. Nadat we
het eten opgediend hadden en elk kind alles had gekregen wat hij/zij wilde,
aten we in een rustige sfeer.
Nu was het tijd om buiten te gaan spelen. Ook werd het werk verdeeld: Eshel
ging naar buiten en Yasmin en ik ruimden het ontbijt op; ik deed de afwas;
Yasmin maakte alles schoon en schikte de challebroodjes om ze later uit te
delen. Hierna ruilden we met Eshel en bleven wij buiten met de kinderen.
Vervolgens vroegen we de kinderen hun handen te wassen en naar binnen te
gaan om weer in de kring te gaan zitten.
Nu was het tijd om het komende weekend voor beide culturen in te leiden. Ik
stak samen met een meisje de shabbatkaarsen aan. Er was een
wonderbaarlijke sfeer, zo samen te zitten en zingen. Vandaag introduceerde
Eshel een nieuw liedje met de volgende woorden: “Sommige van jullie kennen
het liedje misschien en ik denk dat Carmen het ook kent want het is bekend
over de hele wereld” (Dit zei ze natuurlijk in het Hebreeuws). De andere liedjes
kende ik een klein beetje, maar zodra ze begon te zingen zette ik in. We
zongen “Shalom Chaverim” (Groeten/Vrede vrienden) en de kinderen zongen
ook mee. En als een geweldige afsluiting van de dag zongen Eshel en ik
tweestemmig (canon).
Net zoals ‘s ochtends werden de kinderen verzocht hun stoel bij de tafel aan te
schuiven, ter voorbereiding op de komst van hun ouders. Ten slotte zaten we
allemaal buiten in een kleine kring op de veranda, wachtend op het liedje dat
hoorde bij de ceremonie van het uitdelen van de de challebroodjes.
Veel kinderen begonnen al van het lekkere broodje te eten voordat hun ouders
hen kwamen afhalen.
Shabbat shalom!
Carmen Boeckeler
Vertaling uit het Hebreeuws: Tamar Joseph
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4. Smadar Buyum – Circus Project in Ein Bustan

Smadar Buyum is de nieuwe artistieke directeur van de Israëlische Circus
School (1.) en moeder van een kind in Ein Bustan
Dit jaar had ik het geluk om deel te nemen in een bijzonder projekt: de
integratie van circus studies in het leerplan van de tweetalige waldorf klas in
Ein Bustan. Ik ga iedere twee weken naar deze magische school om daar les te
geven in circuskunsten. Wij richten ons op twee belangrijke technieken:
acrobalance en jongleren.
Nadat er een relatie ontstond tussen de twee organisaties volgde onze
samenwerking al snel op een natuurlijke manier. Beide initiatieven delen
gemeenschappelijke waarden en een onderliggend verlangen om groei en
gezondheid in de gemeenschap te stimuleren. Wij hoopten dat ons
gezamenlijke project een hulp zou zijn voor de Arabische en Joodse kinderen
die verschillende culturele achtergronden hebben. De bedoeling is dat ze een
nieuwe gemeenschappelijke taal leren – de taal van het circus, en daardoor
een ander niveau van verbinding tussen hen. De twee technieken hebben vele
"toegevoegde waarden":
Acrobalance – een techniek waarbij pyramides gebouwd worden in paren of in
een groep. Dit is gebaseerd op gezamenlijke oplettendheid en bewustzijn van
de ander. Oefenen daarmee bevordert vertrouwen, luisteren naar de ander,
grenzen aanvoelen, evenwicht zoeken en angsten overwinnen.
Jongleren – een techniek die werkt met
een voorwerp, gebaseerd op coordinatie,
doorzettingesvermogen, geduld en
concentratie. De praktijk biedt
voldoening, vreugde, vergroten van het
zelfvertrouwen en het ervaren van
succes. Elke sessie begint met een kring
waarin we een spreuk zeggen die onze
aandacht richt op ons lichaam en hun
beweging. Daarna bereiden we ons voor
op de actie, we doen een fysieke
warming-up, wekken onze ledematen,
rekken onze spieren en oefenen
flexibiliteit. Soms doen we daarbij een
bewegingsspel dat een vrolijke en
grappige groepsdynamiek oproept. Het
belangrijkste deel van de les is gewijd
aan het leren van de technieken. Om
een pyramide op te bouwen is het nodig
om zowel vast te houden als los te laten, te leunen en steunen, om aandacht

te geven en verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer het de kinderen lukt om
de oefening te doen, laten zij het aan de rest van de klas zien om elkaar aan te
moedigen en te waarderen.
Deze lente hadden we een gezamenlijke charitatieve actie in de Circus School,
en de opbrengst was bedoeld om de kosten van het project mee te dekken. Wij
nodigden Arabische en Joodse gezinnen uit de hele regio uit. Er waren
circuskunsten, workshops in ambachten, een markt met tweede hands kleren,
met eigen gemaakt voedsel, alles in het teken van de multiculturele context.
Het hoogtepunt werd gevormd door een optreden van het Galilea Circus, een
groep Joodse en Arabische jongeren uit Noord Israël. Het gebeuren was
vreugdevol, de vrijwillige inzet van Ein Bustan mensen indrukwekkend. Het
was een mooie gelegenheid om de band tussen de twee organisaties te
verdiepen, en om Ein Bustan bekender te maken, zodat hopelijk meer kinderen
zich zullen inschrijven.
Op het moment bereiden
we met de klas van Ein
Bustan een presentatie
voor van alles wat we in de
loop van het jaar hebben
geleerd. Dat gaat gebeuren
tijdens het Shavuot feest in
Ein Bustan. Daarbij
brengen de Joden hun
eerste oogst naar de
tempel in Jeruzalem. Er is
geen beter moment om
onze eerste "oogst" als
jonge circus groep te
Foto: Rachel Gottlieb
tonen. Na het eerste
optreden van het Galilea
Circus hopen we hen te zien als een rolmodel dat nagebootst zal worden, en zo
een generatie van jonge Joden en Arabieren circus artiesten te vinden in onze
regio, die zullen samenwerken en goede opvoeringen laten zien. De sky is the
limit.
"Er is iets heel bijzonders in het gebaar van de open hand bij het jongleren. Het ontvangende/
gevende karakter van het gebaar opent ons vermogen om met onszelf te communiceren met
datgene wat direct om ons heen is. We spelen met materialen, die we niet willen bezitten
buiten het moment van vreugde aan de ervaring." (Dave Berry)

Smadar Buyum
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5. Carmen Boeckeler – De dag voor Pesach in Ein Bustan

Ik besloot om de klas spontaan te bezoeken op de laatste dag voor de
Pesach vakantie. Mijn bezoek was dus een verrassing, en de eerste die mij zag
herkende mij en schreeuwde het overal rond: "Carmen komt eraan!" Seconden
later was ik omringd en omarmd door de kinderen. Ik was heel blij om hen
weer te zien. Na de andere leraren te begroeten namen enkele kinderen mij bij
de hand en lieten mij zien hoe hun graanveldje groeide, en ook de oven die zij
begonnen te bouwen. Zij praatten en praatten. Het was verbazingwekkend te
realiseren hoe mijn Hebreeuws was verbeterd sinds de laatste keer dat ik in de
klas kwam. Ik herinnerde mij hoe moeilijk het was om te communiceren. Nu
kon ik op sommige vragen antwoorden, waar ik was geweest en was ik had
gedaan sinds de vorige keer.
We gingen naar binnen om de tafel voor te bereiden voor de stille Pesach
maaltijd. De kinderen waren erg opgewonden: vanwege mijn bezoek, de
komende vakantie en de viering. Zij vochten om wie naast mij mocht zitten,
maar snel raakten zij opgewonden over het eten en dachten niet meer aan de
zitplaatsen.

Een van de meisjes speelde een Pesach lied op haar viool, en Yehuda op de
blokfluit. De muziek bracht ons in de stemming van de komende viering. Nadat
de glazen gevuld waren met grapefruitsap legde Yehuda ons uit was we gingen
eten. Men mocht nog niet drinken, en die verleiding maakte het voor sommige
kinderen moeilijk om te luisteren. Omdat ik niet Joods ben (hoewel ik veel
hoorde over de gebruiken en vieringen van naaste vrienden) was het voor mij
heel interessant om van Yehuda's uitleg te leren. Ik probeerde de Hebreeuwse
uitleg te begrijpen, en zorgde er tegelijk voor dat enkele kinderen om mij heen
niet van het sap morsten op het witte tafelkleed.

Dit is het feest van de vrijheid. Yehuda legde een verband tussen het Joodse
volk dat zich bevrijdde uit Egypte, en huidige vormen van slavernij. Vandaag
zijn we slaaf van moderne technologie, media en mobieltjes bijvoorbeeld.
Waarom dan niet deze viering in het teken van vrijheid, niet alleen vanwege
wat in het verleden gebeurde, maar ook om onszelf te bevrijden van
mobieltjes, door ze uit te zetten, al is het maar voor de Pesachtijd?
Steeds meer kinderen werden ongeduldig, sommigen begonnen al van het
sap te drinken onder de kritische blikken van de rest van de klas. Uiteindelijk
verdeelde Yehuda de matses – voor wie niet weet wat dat zijn: denk aan
Zweeds knäckebrot. Het ziet zo uit maar het smaakt heel anders.
Oorspronkelijk lag het maar 7 seconden in de oven, zodat het deeg geen tijd
heeft om te rijzen. Het Joodse volk had immers ook geen tijd om te wachten
toen zij uit Egypte vertrokken.) Met de "wijn" en het "brood" was de viering
beëindigd en de maaltijd begon. Of de strijd voor wat populair maar zeldzaam
was. We kregen ook hummus, een grote schaal met groenten, zatar (hysopkruiden) met olijfolie, hard gekookte eieren en kwark.

Iedereen sprak en at vrolijk met elkaar. Bij de afsluiting van het maal kondigde
Anat aan dat we volgens de traditie ook matses gaan zoeken, wat Joodse
kinderen gewoonlijk doen met Pesach. Meteen renden ze allemaal weg, niet
wachtend op de uitleg van de spelregels. Al snel kwam er een gelukkige
winnaar terug. Nadat we de tafel hadden opgeruimd, en een nieuwe matse was
verstopt, renden zij weer weg om hem te zoeken. Het was leuk om te zien hoe
serieus zij dit spel namen – en heel ambitieus en opgewonden werden. Maar

de interesse werd minder naarmate de matse op een moeilijker plek was
verstopt. Uiteindelijk vond een van de Arabisch sprekenden hem, en was
natuurlijk heel trots, omdat hij heel goed verborgen lag in een hoek van de
keuken.

Na een korte pauze waarin de kinderen buiten speelden en gesprekken over
de afwas heen, verzamelden we in de klas om afscheid te nemen. Het was de
eerste Pesach viering en een van de eerste verklaringen hierover voor mij en
voor Balkis, die iedereen bedankte voor deze geweldige ervaring. Wat een
prachtige gelegenheid voor ons allemaal, Moslims, Joden en Christenen, om
een van onze feesten vredig met elkaar te vieren en van elkaar te leren. Nadat
ik beloofde nog eens terug te komen voor mijn terugreis naar Duitsland
vertrokken de kinderen naar hun vakanties en de warme zon.

Carmen Boeckeler
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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. 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. 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 – 19 September
De laatste jaren was Ein Bustan met

een standje aanwezig op de
jaarlijkse conferentie Bridge To The
Future. Normaal gesproken zijn
deze conferenties in het
provinciehuis in Arnhem, maar vorig
jaar kon zij plaats vinden in
Burgers Dierenpark in Arnhem, in
het kader van het 100-jarig
bestaan van de dierentuin. De
laatste jaren kreeg de herdenking van
de Slag om Arnhem een toekomstgericht karakter. Bekende sprekers
maken de conferentie ieder jaar een
Standje werkgroep Ein Bustan op
interessante gebeurtenis. Dit jaar
Bridge to the Future conferentie
wordt het thema: ”Onschuld”, dat door
zeer uiteenlopende sprekers en
kunstenaars wordt ingevuld, zoals Kim Phúc. Haar foto als 9-jarig meisje dat
huilend vluchtte voor napalm in Vietnam ging de hele wereld rond. Verder
spreekt o.a. ook generaal bd Michael David Jackson die in Kosovo een order
weigerde en daarop vriendschap zocht met Russische troepen. De conferentie
wordt dit jaar in de Eusebiuskerk in Arnhem gehouden. Meer informatie over
de conferenties vindt u hier: www.bttf.nl

Actie 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. De actie liep van oktober tot januari. Er
is niet zoveel geld opgehaald als Henrietta had gehoopt, maar wel veel
goodwill voor Ein Bustan ontstaan. Hartelijk dank voor je inzet Henriette!

Actie Dauwtrappen In Zutphen
Hans Beumer uit Zutphen organiseerde al eerder een bazar voor Ein Bustan in
de vrije school in Zutphen. Ook helpt hij de zeepjes uit Ein Bustan te verkopen.
In mei kwam van hem weer een nieuwe actie: Dauwtrappen voor ein Bustan.
Hieronder een verslagje van een deelneemster:
“Eindelijk weer eens gedauwtrapt! Wat is het rondom Zutphen mooi en zoals
Hans de tocht in elkaar had gezet hoefden we hetgeen minder mooi was niet
onder ogen te komen. Ergens onderweg werden we verrast met warme thee en
een dauwtrapbroodje, op de fiets gebracht door de zoon van Hans. Een
heerlijke onderbreking.
Bij de Beumers thuis gekomen wachtten ons droge sokken en een rijk
gevulde,gezellige tafel, alles al tevoren verzorgd door Rosa en Geerten.
Menigeen van ons had nog nooit een eende-ei gegeten. Dit ontbijt bleek geen
manna uit de hemel maar ons geschonken door de Driekant, de Koehoorn en
de Hulshof. Daarvoor willen de lopers hen hartelijk bedanken.
Fijn ook dat we een kleine bijdrage konden leveren aan het goede doel.
Bij het naar huis gaan merkten we dat we ook nog eens met het weer hadden
geboft: het was gaan regenen......”
namens de dauwtrappers , Hannah Eppink

Actie 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.

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

