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Beste lezers,
hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief voor Ein Bustan. De Nieuwsbrief wordt sinds
enkele jaren geschreven door de mensen in Ein Bustan zelf. Tamar, een jonge
Joodse vrouw uit Israël, vertaalde de bijdragen in het Nederlands.
De context artikelen over achtergronden die in vroegere Nieuwsbrieven
verschenen kunt u vinden in het archief “Context Ein Bustan” op de website
van Antrovista : https://www.antrovista.com/?pag_id=38

De oorlogen in de buurlanden die kritisch staan tegenover Israël gaan ook in
dit laatste half jaar in alle hevigheid verder. Israël heeft partij gekozen voor de
soennistische alliantie die door Saoedie Arabië wordt aangestuurd, en voert
regelmatig acties en bombardementen in Syrië uit. De situatie in het bezette
Palestina wordt steeds hopelozer nu Trump aan de macht is, en zijn orthodoxe
schoonzoon Jared Kuschner de taak gaf om zich met het vredesproces bezig te
houden. Kushner blijkt mede directeur van een stichting die de kolonisatie
sponsort. Een belangrijk strijdpunt is Jeruzalem, dat door Israël geclaimd
wordt als ondeelbare hoofdstad, terwijl de afspraken binnen de VN uitgaan van
een deling tussen Palestina en Israël. Trump heeft nu besloten de ambassade
van de VS naar Jeruzalem verplaatsen, en daarmee de Israëlische claim te
steunen. De reacties uit de islamitische wereld lieten niet lang op zich wachten.
Een bijeenkomst van 20 islamitische landen erkende Oost-Jeruzalem als
hoofdstad van Palestina. Al deze ontwikkelingen zijn zeer zorgelijk. In Israël
zelf maakt men zich druk om andere zaken. De laatste tijd gingen meermaals
tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen corruptie van de
overheid. Met name Netanyahu ligt onder vuur bij justitie. Maar er zijn in Israël
nog andere geluiden te horen.
De Joods-Arabische kleuterschool Ein Bustan probeert in het alledaagse
leven dat andere geluid ook in praktijk te brengen door Joodse en Arabische
kinderen samen op te vangen in een bi-culturele opzet. Beide talen worden er
gesproken, en men viert samen de religieuze feesten van beide religies. Ook
de leidsters zijn van Joodse en Arabische afkomst. Na een moeilijke periode in
2014 is er een gezonde financiële basis opgebouwd. Ein Bustan geeft aan nog
wel donaties nodig te hebben voor allerlei extra activiteiten. In de loop van de
jaren werd een nationaal en internationaal netwerk van vrienden en donateurs
opgebouwd. Interessant is dat er langzaam meer bi-culturele kleuterscholen
ontstaan. Zo bereidt Amir Shlomian, de oprichter van Ein Bustan, een nieuwe
twee-talige kleuterschool voor, zo'n 40 kilometer ten noorden van Ein Bustan.
De werkgroep Ein Bustan in Nederland, dwz Vally Cornelius en
ondergetekende, staan verder ter beschikking voor informatie, ondersteuning
van acties voor Ein Bustan en de verkoop van zeepjes uit Ein Bustan in
Nederland. (zie onder in de Nieuwsbrief). Oudere nummers van de Nieuwsbrief
kunt u lezen op de website van Ein Bustan onder het kopje: Nederlands:
www.ein-bustan.org/nederlands. Meer fotos en actuele berichten vindt U op de
facebook pagina van Ein Bustan: https://www.facebook.com/EinBustan/
U kunt Ein Bustan blijven ondersteunen via de rekening van Stichting Helias,
of ook direct aan Ein Bustan geld overmaken. Verder wijs ik op de
mogelijkheid, om via het Internationaal Hulpfonds een peetschap aan te
nemen voor een kind in Ein Bustan. Over de praktische mogelijkheden om Ein
Bustan te ondersteunen, in de vorm van een donatie of een peetschap, leest u
onder in deze Nieuwsbrief.
Wij danken u voor uw belangstelling namens de werkgroep Ein Bustan in
Nederland
Cornelis Boogerd
Vally Cornelius

Bericht uit Ein Bustan – najaar 2017
Beste vrienden en partners,

Opening van het jaar in Ein Bustan – 2017
Het jaar werd vrolijk geopend na de Id al-Adha vakantie, die dit jaar in het
begin van september plaatsvond. Zoals we in de vorige update meldden, is in
kleuterschool Dalia dit jaar het aantal kinderen uit Arabisch sprekende
gezinnen toegenomen, een aantal kinderen vanuit de kinderopvang en een
aantal nieuwe gezinnen. Helaas zijn er in de kinderopvang, waar het de
afgelopen twee jaar in balans was, dit jaar minder Arabische gezinnen
bijgekomen dan in voorgaande jaren, en drie Arabisch sprekende kinderen
hebben ons verlaten en dus hebben we nu meer Hebreeuws sprekende
kinderen.
Het personeel van de
kleuterschool, en onze nieuwe
meisjes die een nationale
dienstverlening jaar doen,
nam de nieuwe en "oude"
kinderen op, en aan het einde
van de Joodse vakantieperiode
kon de kleuterschool haar
jaarlijkse routine hervatten.
De kinderen zaaiden tarwe
en keken toe hoe de grote
mieren de granen kwamen

verzamelen voordat de regen kwam. Maar geen probleem, het heeft sindsdien
een beetje geregend en de zaden die in de grond achterbleven, zijn al
ontsproten. De kinderen gaan iedere week wandelen, spelen in de tuin en op
het erf, schilderen en werken met stof en hout. Afgezien van de reguliere
activiteiten op de kleuterscholen, heeft onze uitgebreide gemeenschap zijn
eigen activiteiten. Dit jaar was het een uitdaging om data te vinden voor de
gemeenschappelijke feestdagen. Eid al-Adha, dat we in het afgelopen
decennium hebben gevierd, vond begin September plaats, wat het onmogelijk
maakte om ons goed voor te bereiden voor de viering. Na lang nadenken over
hoe we de gemeenschappelijke feestdagen zouden kunnen vieren, zonder de
ene religie boven de andere te stellen, maar met inachtneming van de
kalender en de daaruit voortkomende beperkingen, hebben we dit jaar
besloten om de seizoenen te vieren - onze universele feestdagen.
Zo was onze eerste viering een herfst viering. De kleuter- en
kinderopvangleidsters hebben deze viering samen georganiseerd. Er waren
creatieve activiteiten voor kinderen en volwassenen, theater en muziek,
allemaal van toepassing op de herfst, een kringspel met liederen en
zegeningen in de geest van het seizoen en natuurlijk een gezamenlijke
maaltijd. Zelfs tijdens de koele herfstlucht was er een warme en
hartverwarmende sfeer. We zullen de volgende gemeenschappelijke viering in
het voorjaar houden, en volgend jaar hopen we terug te keren naar onze
traditie van het vieren van de religieuze feestdagen.
Ik wens jullie allemaal een mooie en gezegende winter, Toda, Dank jullie wel
en Shukran voor jullie interesse en ondersteuning!
Ein Bustan Board of Management

Bericht van Gil en Rinat, ouders in Ein Bustan
Gil en Rinat zijn de ouders van de
vijf en een half jaar oude Mila, die
nu drie jaar op Ein Bustan zit.
Mila is van nature een verlegen
meisje en heeft tijd nodig om zich
open te stellen voor nieuwe
mensen en omgevingen.
Gedurende de periode op de Dalia
kleuterschool, merkten we dat Mila
haar plek kon vinden en ze
ondergaat een belangrijk
ontwikkelingsproces dat in
overeenstemming is met haar mogelijkheden en tempo.
We danken dit aan de atmosfeer op de kleuterschool en het buitenverblijf die

het mogelijk maken te spelen, en uitnodigen tot creativiteit en eenvoud. Ook
het fantastische en gevoelige kleuterpersoneel is van grote invloed.
Daarnaast, deel uitmakend van de Dalia-kleuterschool en lid van de Ein
Bustan-gemeenschap, genieten wij van een unieke ervaring die voortkomt uit
de ontmoeting met zowel kinderen als ouders van de twee etnische groepen
(volkeren), die met elkaar delen en partners zijn - een pad van liefde,
acceptatie van de ander, begrip, en vertrouwen in een betere toekomst voor
onze kinderen.
Gil en Rinat (Mila's ouders)

Bericht van Zehavit, moeder in Ein Bustan
Ayana in de badkamer: "Mam,
er is een meisje, Arabisch, ze
kent me niet en ze vindt me
heel leuk. Ze wil mij steeds
knuffelen en met mij spelen".
Mamma: "Dat komt omdat ze
ziet dat je een lief meisje bent
met een mooie ziel. Dat kun je
zien in je ogen. Ze hoeft geen
Hebreeuws te kunnen omdat
te begrijpen".
Ayana: "Ja, en ik zie ook in haar ogen dat ze goed is en veel te geven heeft".
Mamma: "Aina, je raakt me met je verhaal".
Ayana: "Ik zie het aan je ogen, ik zie tranen…."

Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar en hoop dat we in staat zullen zijn
liefdevol te communiceren met iedereen.
(Wat ik ook tegen mezelf zeg, iedere dag weer wanneer ik met mijn kinderen
en mijn echtgenoot ben en het me even ontschoten is)

Bericht van Luai, vader in Ein Bustan
Ali werd ingeschreven bij Ein Bustan omdat hij niet goed gedijde in het
traditionele onderwijssysteem in Kfar Caabiya. Ali is een kind dat zich
verbonden voelt met de
natuur en kunst, houdt
van creativiteit en
vrijheid, leert van
persoonlijke ervaringen
en de natuurlijke
omgeving.
Tegelijkertijd was het
belangrijk voor ons, Ali's
ouders, om ons kind te
laten opgroeien in een
"gezonde" samenleving,
waarin hij zijn Joodse
buren leert kennen en zij
hun Arabische buren, in
een gemeenschappelijk
en gemengd onderwijssysteem en dat hij een voorbeeld wordt voor vele
kinderen in de toekomst.
We begrijpen nu dan ook dat we ons niet hebben vergist, Ali is een succesvolle
ambassadeur geworden van het pad dat wij hebben gekozen. De kinderen in
de buurt kijken er elke dag naar uit nieuwe ervaringen te horen wanneer Ali
terugkeert van de kleuterschool, over zijn vrienden op de kleuterschool, de
nieuw geleerde liedjes in het Hebreeuws en het Arabisch, over de wandelingen
op dinsdags, de circuslessen, het creatieve werk, de Hebreeuwse taal en nog
veel meer ....
Het lijdt geen twijfel dat Ein Bustan een belangrijke factor is in de opvoeding
van onze kinderen, de positieve richting die we dan ook zien. Wij zijn ook van
mening dat dit een grote bijdrage levert in het verwerven van belangrijke
sociale waarden, zeker in deze tijden.
Ali´s kleine broertje Yusuf zit nu ook op de kleuterschool in Ein Bustan (na
twee jaar kinderopvang bij Ein Bustan) en we voelen dan ook dat we deel
uitmaken van de gemeenschap.

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 met patchouli,
en sinaasappel. U kunt de zeepjes in
Nederland kopen bij de Werkgroep Ein Bustan
Nederland. Hebt U interesse, voor uzelf of
bijvoorbeeld om te verkopen op een bazar,
neemt U dan contact op met:
Vally Cornelius –
Telefoon: 0318-414 881 –
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 op een creatieve manier vruchtbaar kan worden als
vredespedagogie.
De Werkgroep Ein Bustan in Nederland 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 kleinmindere,
en de kleuterschool in Ein Bustan. De werkgroep Ein Bustan Nederland werkt
met Stichting Helias samen.

Hoe U Ein Bustan kunt steunen
1. Via Stichting Helias
U kunt uw donatie direct overmaken naar Stichting Helias ovv : Ein Bustan
Stichting Helias – De Bilt
IBAN: NL68 TRIO 0212 1537 22
BIC: TRIONL2U
Het geld op deze rekening wordt éénmaal per jaar overgeboekt naar Ein
Bustan, dit vanwege de hoge bankkosten in Israël. U kunt deze schenking met
de inkomstenbelasting verrekenen.
2. Direct naar Ein Bustan
Voor grotere donaties kunt u overwegen, die direct naar Ein Bustan te sturen.
Dat heeft als voordeel dat zij het geld direct ontvangen. Het nadeel zijn de
bankkosten en het feit dat deze donaties niet kunnen worden verrekend met
de inkomsten belasting. Meer informatie vindt u op de website van Ein Bustan:
www.ein-bustan.org.
Directe bank overboekingen:
Ontvangende organisatie : – Maayan Babustan (Amuta #580444263)
De bank: – Bank Hapoalim branch 735,account 283753
IBAN number IL960127350000000283753
SWIFT: POALILIT
Kiryat-Tivon 36110, Israel
3. Peetschap via IHF
U kunt via het Internationaal Hulpfonds een peetschap aannemen voor een
kind in Ein Bustan. Ook deze donaties kunt u met de inkomsten belasting
verrekenen. Meer hierover op de website van het IHF:
www.internationaalhulpfonds.nl;
Contact peetschappen Ein Bustan:
e-mail: info@internationaalhulpfonds.nl
of tel. Anette van Soest : 0492-322872

