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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, vertaalt 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. Zoals u kunt lezen, gaat het goed met
Ein Bustan. Men denkt aan uitbreiding, en oriënteert zich op samenwerking
met een lagere school voor een gemengde eerste klas.
Deze zomer werd, onder heftige protesten van de minderheden, de dubieuze
Nationaalwet aangenomen. Deze bepaalt o.a. dat alleen joodse burgers recht
op zelfbestemming hebben, en hebreeuws de enige voertaal wordt. De wet
ondersteunt discriminatie op vele gebieden, en vesterkt de vijandigheden en
het wantrouwen. 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. Over de praktische mogelijkheden om Ein Bustan te
ondersteunen, leest u onder in deze Nieuwsbrief.
Wij danken u voor uw belangstelling namens de werkgroep Ein Bustan in
Nederland
Cornelis Boogerd
Vally Cornelius

Opening van een nieuw schooljaar op Ein Bustan 2018
Dit jaar, net zoals vorig jaar, begon het schooljaar tijdens de feestdagen, waardoor Eid el Adha al in
de zomervakantie was gevierd en de Tishrei feestdagen meteen aan het begin van september werden
gevierd. We hebben veel nieuwe kinderen gekregen op de Dalia-kleuterschool en hebben nu 10
Arabisch sprekende en 19 Hebreeuws sprekende kinderen. Aan de andere kant zijn er op de Nissanpeuterspeelzaal nu 6 Arabische en 7 Hebreeuwse sprekende kinderen, dus is er een evenwicht
bereikt tussen de Joodse en Arabische sectoren waar we heel blij mee zijn, want dat is waar we het
hele jaar door naar streven. In de eerste paar maanden van het schooljaar, waren er tussen de
feestdagen door maar enkele schooldagen. In die korte tijd hielden we ons zo goed mogelijk bezig
met het kennismaken en gewend raken van onze staf met de kinderen, de jongere groep kinderen
met de oudere groep kinderen, de nieuwe kinderen met de gesettelde groep en de Hebreeuwse
sprekers met de Arabisch sprekers. Nu we drie maanden verder zijn, voel je dat de kinderen elkaar
al kennen, zich op hun gemak voelen in de kleuterklas en de omgeving en nieuwe vriendschappen
beginnen te vormen.

In september werd ons kleuterteam uitgebreid met Julius, een vrijwilliger uit Duitsland, die voor
een periode van tien maanden als onderdeel van een samenwerking tussen Ein Bustan en een
vereniging in Braunschweig, Duitsland, genaamd Stichting Oecumenische Leren, ons team kwam
versterken. Julius is vrijwilliger op de Dalia-kleuterschool en helpt waar nodig op de
peuterspeelzaal. Julius’ hulp is buitengewoon belangrijk; hij wandelt met de kleuterschool, helpt het
gebouw en de tuin verzorgen en onderhouden en is een onlosmakelijk onderdeel van het personeel
van de kleuterschool. We danken hem hartelijk voor zijn bijdrage, we zijn erg blij met zijn
aanwezigheid.
In de maand november verwelkomden we de herfst volgens onze traditie, met een gezamenlijke
viering. Het doel van de viering is om samen te komen voor een uitgebreide bijeenkomst voor de
hele Ein Bustan gemeenschap - alle families van de twee kleuterscholen, het voltallige personeel,

donoren, vrienden en leden van Ein Bustan, die ons door de jaren heen vergezeld hebben. Tijdens
deze viering lieten we de gezinnen verschillende kleuterschoolactiviteiten ervaren, vergelijkbaar
met wat de kinderen het hele jaar door beleven. De viering werd door het personeel van zowel de
peuterspeelzaal als de kleuterklas samen georganiseerd en voorbereid. Er waren verschillende
stands met creatieve activiteiten, allemaal met betrekking tot de herfst, zoals: een mobiel maken,
foto’s maken van herfstbladeren, een regenstok maken, het bereiden van soep en natuurlijk pitas
bakken op de Taboon-oven. Daarnaast hadden onze gezamenlijke kleuterscholen een verrassing
voor de kinderen voorbereid in de vorm van een toneelstukje over Gashmiel, de minister van de
regen. En tenslotte, zoals bij elke viering, nam iedereen deel aan een gezamenlijk diner gekookt
door de families.

Op dit moment hebben we veel werk voor de boeg. De kleuterschoolmedewerkers transformeren
inhoud tot verhalen en gedichten, zowel in Hebreeuws als Arabisch, voor Chanoeka en Kerst en
creëeren, in de geest van Waldorf, symbolen van de feestdagen, yoals kaarsen, dreidels
(speltolletjes) en meer. Naast de feestdagen zijn er ook andere aspecten die worden behandeld, zoals
de seizoenen, natuur en milieu, ambachten, vriendschap en meer.
We onderzoeken de mogelijkheid om uit te breiden en hebben daarvoor ook een team samengesteld.
In het afgelopen jaar is de vraag naar ons peuter- en kleuteronderwijs toegenomen, dus we
overwegen een nieuwe groep op te richten (een volwassen groep binnen de peuterspeelzaal).
Bovendien is er nog steeds behoefte aan een permanent vervolg voor onze kleuterklas, en daarom
zijn we ook druk bezig de mogelijkheden te bekijken om een “groeiende" tweetalige klas op te
zetten binnen een bestaande school.
We wensen iedereen een hele prettige vakantie, met veel licht, vreugde en geluk. Een gelukkige
Chanoeka en een hele fijne Kerst.
Wij, bij Ein Bustan wensen iedereen een vruchtbaar, vredig jaar, in broederschap en vriendschap.

Wat doen we in de peuter- en kleutergroep tegen het einde van het jaar?
Amal, een van onze peuterleidsters vertelt:
Ter voorbereiding op het lichtjesfeest (Chanoeka),
hebben we samen met de kinderen gekleurde was
op papier geplakt, en ook zand, glitter en oranje
linzen op dreidels (tollen) geplakt. De kinderen
vonden deze activiteiten erg leuk. We houdene ook
een dagelijks kringgesprek waar we speciale liedjes
zingen voor de feestdagen, zowel in het Hebreeuws
als in het Arabisch.
We zullen maandag een klein feestje vieren in de
peuterspeelzaal, voordat we op vakantie gaan.
Gelukkige Chanoeka! Merry Christmas! � �
Vrolijk kerstfeest! � �� �Vrolijk kerstfeest! � �
Eid Said voor iedereen! � �Vrolijk kerstfeest! � �

Esti, een van onze kleuterleidsters schrijft:
We hebben een feestelijke periode op onze kleuterschool. We zijn vooral druk met het
lichtfjesfeest.... er is veel werk aan de winkel wat betreft de voorbereidingen daarvoor.
We schuren tollen, maken tollen van karton en kaarsevet. We maken lampions voor op de
kleuterschool met behulp van nat vilt. We hebben zelf kaarsen gemaakt.

Tijdens ons kringgesprekuur hebben we een bakker sufganiot (donuts) helpen bereiden voor
Chanoekah. In ons verhaal, wat natuurlijk in beide talen wordt verteld, gaat het meisje op zoek naar
de zon, om haar lamp aan te steken, zodat zij haar vriend kan helpen zijn bal te zoeken.
Ter voorbereiding van Kerstmis, gaan we een Kerstboom opzetten en bakken speciale koekjes voor
Kerst. En natuurlijk zingen we kerstliederen in het Arabisch.
We hebben momenteel 29 kinderen op onze kleuterschool, nadat er onlangs een nieuw kind
bijgekomen is. De energie op de kleuterschool is vrolijk en levendig.
Er is veel werk te doen in de tuin. De moestuin groeit en we hebben veel knollen geplant. De
clementineboom geeft ons zijn vruchten, die we dagelijks eten. En morgen zijn we van plan zelf wat
te persen, vers gemaakt sap!
We wandelen onder alle weersomstandigheden en genieten er erg van.

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

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

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.

