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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 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. 
Er is nu een kleuterklas en een peuterklas. Ein Bustan doet meer dan de 
opvang van kinderen. Ook voor de ouders en de wijde omgeving zijn er allerlei 
aktiviteiten, waarbij de ontmoeting tussen de kulturen centraal staat. 
Inmiddels zijn er ook andere bi-kulturele initiatieven in Israël ontstaan 
waarmee een band wordt onderhouden. 

In een tijd waarin polaristie en vervreemding de boventoon lijken te voeren in 
Israël, de USA, Turkije en het hele Midden-Oosten, is een initiatief als Ein 
Bustan een kleine oase die laat zien dat het ook anders kan. 

   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

https://www.antrovista.com/?pag_id=38
https://www.facebook.com/EinBustan/
http://www.ein-bustan.org/nederlands
http://www.ein-bustan.org/nederlands


1. Jaar-bericht van de staf van Ein Bustan

Het aantal Arabisch sprekende kinderen bij kleuterschool Daliya is aanzienlijk 
toegenomen, door de grote kinderen die zijn overgegaan naar de 
kleuterschool, en nieuwe gezinnen die de gemeenschap er bij heeft gekregen.
Helaas, op de peuterspeelzaal Nissan, is dit jaar het aantal Arabisch sprekers 
klein, maar onze deuren staan altijd open. Voor volgend jaar is het maximum 
inschrijvingen al bereikt, met een balans tussen Hebreeuws- en Arabisch  
sprekenden.
De maand september werd besteed aan kennismaking en introductie. 
Personeel, oudere en jongere kinderen, nieuwe en zittende kinderen, Joods en 

   Arabisch, werden  
   geabsorbeerd en 
   geïntegreerd.
     Aan het einde van de 
   aanpassingsperiode en 
   na de feestdagen  
   begonnen de peuter- 
   en kleuterschool hun 
   routineactiviteiten van 
   tweetaligheid en 
   handwerk. De routine 
   omvat: wandelingen 
   door de natuur en in 
   het dorp, kringen van 
   verhalen en gedichten 
   in beide talen, en 
   handwerk zoals  

naaien, borduren, tuinwerk en meer ...
   In november verwelkomden we de herfst tijdens een gemeenschappelijk 
feest. De viering werd georganiseerd en voorbereid door de medewerkers en 
bestond uit creatieve activiteiten voor kinderen en volwassenen, theater en 
muziek met het thema herfst, kringen van liederen en zegeningen in de geest 
van het seizoen, en natuurlijk een feestelijke maaltijd bereid door de families. 
Ondanks de koelte die de herfst met zich meebracht, hebben we genoten van 
een warm en intiem feest dat zowel ons hart als de atmosfeer verwarmde.
Hierna vierden we Chanoeka en staken we kaarsen aan om het licht en de 
vrede te verspreiden.

   In de peuterspeelzaal kozen ze om kaarsen en verschillende soorten 
verlichting aan te steken ... en bij Daliya vierden ze het in een donkere grot 
waarin elk kind met ouder een kaars aanstak, waardoor de hele grot verlicht 
werd en er erg feestelijk uitzag.
   Poerim bracht ook feestvreugde. Bij de peuterspeelzaal werd een 
`drinkgelag` gehouden en de kinderen genoten van de lekkernijen die door de 
families waren voorbereid. Bij de kleuterschool verkleedden de kinderen zich 
als ambachtslieden en gingen op een missie om lekkernijen en vriendschap in 
het dorp te verspreiden.
Bovendien kregen de families van de kleuterschool de opdracht om bij elkaar 



op bezoek te gaan en lekkernijen naar elkaar te brengen, ieder kind kreeg een 
familie toegewezen.

   Met de komst van de lente, stond alles op de binnenplaatsen in bloei. De 
tarwe, die we in de herfst hebben gezaaid is dan op weg te rijpen, de kleur is 
groen en de zaden al zacht.

   Naast de routineactiviteiten bij Ein Bustan, organiseert de gemeenschap 
verschillende activiteiten zoals familie-uitstapjes, gemeenschappelijke feesten, 
evenementen, luisterkringen, vrouwenkringen, mannenkringen en meer...
Deze activiteiten vormen een brug en scheppen gedeelde ervaringen.
Een keer per maand organiseren de ouders een familie-uitje in onze prachtige 
groene omgeving, de kinderen ontmoeten elkaar en na een fijne wandeling 
wordt er samen gepicknickt.

Daarnaast hebben we een vrouwenavond gehouden voor de vrouwen van de 
gemeenschap en omgeving, met`playback theater`rond het thema vrouwen. 
Een inspirerende, grappige en sfeervolle avond.

   Natuurlijk kregen de
   mannen ook hun 
   deel en 
   participeerden in 
   een avond met 
   andere mannen van 
   organisaties met 
   een visie als de 
   onze. De avond 
   werd gehouden in   
   een bedoeïenentent 
   en er waren 
   dialooggroepen met 
   sleutelfiguren die 
   coëxistentie in Israël
   bevorderden.

We voelen ons krachtig en hebben veel plannen. In mei organiseerden we een 
gemeenschappelijk feest in het teken van lente, bloei en vriendschap.
Daarnaast bereiden we ons al voor op het volgende schooljaar om onze visie 
voor toekomstige generaties te behouden en te verspreiden.

We wensen jullie allemaal een fijne lente.
Leden van de Ein Bustan-gemeenschap 



2. Bericht over de kleuterschool Daliya

De kleuterschool Daliya bestaat uit 28 kinderen, waarvan 13 meisjes en 15 
jongens. Elf Arabisch sprekende kinderen en zeventien Hebreeuwse sprekers.
3 kinderen van 3-4, 14 kinderen van 4-5 en 11 kinderen van 5-6 jaar en 
ouder. Iedereen die ons komt bezoeken voelt de bijzondere en aangename 
sfeer, de sereniteit en schoonheid van Daliya en de uitnodigende ruimte.
Onze lieftallige kinderen zijn druk aan het spelen; bouwen een constructie, zijn
bezig met een creatieve activiteit, afhankelijk van de seizoenen en de 
christelijke, islamitische en joodse feestdagen.
De kinderen zijn volwaardige partners in iedere activiteit op de kleuterschool. 
En natuurlijk bij de dagelijkse routine: het bereiden van de maaltijden, 
opruimen en schoonmaken van de ruimte en de tuin.
In de herfst plukten we katoen, scheiden en reinigden het, en maakten zelfs 
kaarsenpitten. Van het seizoensfruit hebben we jam bereid.
Onze binnenplaats maakten we winterklaar en vierden met de hele 
gemeenschap de aankomende herfst, met Nissan en natuurlijk zang, eten en 
veel plezier. In de winter verzamelden we eikels, hakten hout, borduurden we, 
en maakten kaarsenstandaarden van was voor het Lichtjesfeest. Voor de 
‘Familiedag`organiseerden onze actieve ouders een mooi evenement.
   En nu in de lente is er veel werk! Ter ere van de lente hebben we za'atar 
(hysop) en lavendel verzameld en gedroogd. We hebben kussentjes gevuld 
met lavendel. De za'atar hebben we gemalen en gebruiken we voor ons ontbijt.
   Ook vierden we met de hele gemeenschap het lentefeest en rond Eid el Fitr 
maakten we gebedssnoeren van natte doeken.
Ons team bestaat uit drie vaste leidsters en een aantal extra leidsters. We zijn 
gek op elkaar en op ons werk. Dit werk stelt ons in staat om in een luchtbel 
van rust en bekoring te leven, in tegenstelling tot de krankzinnige wereld om 
ons heen. We zaaiden zaadjes, waar we elke dag in investeren en water geven 
om hoop en lente te kweken.

                         Met vriendelijke groeten, 
                                                        Medewerkers Kleuterschool Daliya



3. Feesten in Dalya - door kleuterleidster Esti 

Een van de kleuterleidsters, Esti, vertelt over enkele activiteiten tijdens de 
feestdagen  in de Dalya-kleuterschool van Ein Bustan

Met de komst van de lente in ons land, hebben we vele feestdagen die 
geassocieerd worden met dit seizoen van het jaar. Voor Pesach begonnen we 
aan de voorjaarsschoonmaak van de kleuterschool. Tegelijkertijd naaiden we 
kussens, vulden ze met zelf geplukte lavendel, die we schoonmaakten en 
droogden. De kussens zijn bedoeld om in de kasten te leggen om ze geurig te 
houden.
We maakten ook onze tuin schoon, en klaar voor de zomer, en plantten 
zomergroenten, zoals tomaten, komkommers, enz.
Ter voorbereiding op de Ramadan zijn we begonnen aan een lang proces van 
het maken van vilten ballen die we later aan een ketting gaan rijgen voor een 
gebedsketting. 
In dit seizoen hebben we de tarwe geoogst die we in onze tuin hadden 
verbouwd en toen gedorst, gezeefd en gemalen tot meel. We hebben hysop 
geoogst: de bladeren gescheiden, schoongemaakt en gedroogd.
Tegen het begin van de Ramadan en Sjavoeot, die dit jaar rond dezelfde tijd 
vielen, zongen we Ramadan en Sjavoeot liederen.
We vertelden het 'Gouden Hart Bloem'-verhaal dat gaat over liefde en geven, 
symbolen van de Ramadan, we zetten kransen op onze hoofden en 



vervaardigden manden gevuld met producten voor Sjavoeot, waarin we de 
oogsttijd vieren. Noga, een van de moeders, vertelt over haar eigen ervaring 
met kleuterschool Ein Bustan:

“De feestdagen brengen levendige activiteiten in de kleuterklas met zich mee.
Sjavoeot en het begin van de Ramadanperiode vonden dit jaar gelijktijdig 
plaats en werden door iedereen goed gevoeld, omdat de sfeer op de 
kleuterschool erg feestelijk was.
  Onze zoon (Noam) bracht een prachtige, van hooi gevlochten, krans mee 
naar huis, die we verder versierden met verse bloemen uit onze tuin, wat een 
mooie bloemenkrans creëerde voor Noam's hoofd, dat vervolgens weer werd 
meegenomen naar de kleuterschool met een klein, versierd mandje gevuld met
fruit.

Nadat de kinderen samen Sjavoeot
gevierd hadden in de kleuterschool,
ontvingen we het mandje thuis terug,
gevuld met zelfgemaakte producten:
dawali (wijnbladeren gevuld met rijst)
bereid door de kinderen van de
wijnbladeren die groeien op de
binnenplaats van de kleuterschool,
boter die de kinderen zelf gekarnd
hadden, zelfgemaakte Labaneh-ballen
en zoete, warme Challah, vers uit de
oven, die de kinderen die dag hadden 
gebakken.
Noam vertelde ons ook over het proces van het bereiden van meel, zoals de 
kinderen het hadden bereid uit tarwe die ze in de tuin verbouwden!
Kortom, de vreugde van echte activiteit en creativiteit die aan de basis lag van 
het  van deze echte en tastbare eerste vruchten die we thuis kregen, was een 
mooie, smakelijke en waardevolle ervaring die de kinderen kennis bracht en 
trots maakte. En voor de ouders was het een plezier om het proces, de 
vreugde en trots van de kinderen te volgen en het resultaat te proeven!"



4. De bouw van een klei-oven – leidster Osnat

Het bouwen van de klei-oven (Tabun) bij de peuterspeelzaal van Ein Bustan,
verteld door Osnat, een van de kleuterleidsters.

    Vanmorgen werkte Gidi bij ons en 
    daarom konden we de Tabun bouwen, 
    die we zo graag met de kinderen wilden
    bouwen. Gidi nam een schop, en groef 
    een gat in de aarde. Daarna sproeide 
    hij heel veel water in het gat, zodat de 
    aarde modderig werd.

Vervolgens bouwden we met behulp van de
kinderen een "U" vorm met grote stenen, en
bedekten de stenen met een handjevol modder.
Sommige kinderen vonden het heerlijk om in het
met modder gevulde gat te spelen, terwijl de
andere kinderen hielpen de Tabun af te bouwen.
Langzaam maar zeker zagen we dat de Tabun zijn
juiste vorm kreeg, en toen het af was, lieten we
de Tabun in de zon drogen.

Twee dagen later staken we er een vuur in aan en
bereidden pitas op een Sazjj (een omgekeerde
schotel bovenop de Tabun) en poften we
aardappels in het vuur. Het was voor iedereen
een zeer verrijkende ervaring!



5.Druivenbladeren vullen - Peuterleidster Amal

        Een ervaring die mij voor altijd bij zal blijven 
      van de peuterspeelzaal, is die van Warak Dawali 
      (gevulde druivenbladeren). Ik had nooit verwacht
      dat de allerkleinsten er zo van zouden houden.

         Het druivenladenseizoen is aan het begin van 
       de lente. Ik bracht de bladeren van mijn huis 
       mee naar de peuterspeelzaal en vulde ze met 
       rijst, terwijl de kinderen bij me zaten en naar het
       proces keken.
          Ze waren erg nieuwsgierig naar het 
        eindresultaat en wachtten geduldig tot de Dawali
        klaar was.

Toen ze het proefden, vonden ze het zo lekker, dat we nu druivenbladen 
plukken bij de buren, met de hulp van de kinderen. Dus we kunnen nu nog 
meer gevulde druivenbladeren bereiden en eten!



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. 

Direct  e   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  

mailto:info@internationaalhulpfonds.nl
http://www.internationaalhulpfonds.nl/
http://www.ein-bustan.org/

