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   De Werkgroep Ein Bustan in Nederland werd op 29 september 2006 
opgericht door Vally Cornelius en Cornelis Boogerd. De Werkgroep ondersteunt 
de Arabisch-Joodse vrije kleutersschool en school Ein Bustan in Israël vanuit 
Nederland. Behalve verschillende acties, informatie en bezoeken aan Ein 
Bustan geeft de werkgroep sinds 2007 een Nieuwsbrief uit met berichten, 
verhalen en achtergronden rond Ein Bustan. Deze wordt verzorgd door Cornelis
Boogerd in Nederland en Rachel Gottlieb van Ein Bustan in Israël. De digitale 
Nieuwsbrief wordt twee maal per jaar gratis rondgestuurd. Aanmelden kan bij: 
cboogerd@telfort.nl. De Nieuwsbrieven worden opgeslagen op de website van 
Ein Bustan onder het kopje "Nederlands". Zie: www.ein-bustan.org. 

    In de Nieuwsbrieven schreef ondergetekende verschillende context artikelen
over thema's rond Ein Bustan, zoals gescheiden onderwijs, vredespedagogie, 
religieuze vieringen en politieke achtergronden in Israël en het Midden-Oosten.
Sommige artikelen zijn in tijdschriften gepubliceerd (Vrije Opvoedkunst en De 
Seizoener.) De artikelen voorzien in Nederland in een behoefte, omdat veel 
mensen Ein Bustan volgen vanwege de politieke en culturele context waarin 
Ein Bustan werkt. Men hoopt dat Ein Bustan een ander perspectief biedt. 

   Voor de vrienden in Israël liggen de gevoeligheden op met name politiek 
gebied anders dan in Nederland. Men loopt er op eieren, en krijgt vanuit 
overheid en samenleving ook tegenwind. Één en ander deed mij besluiten, in 
overleg met Ein Bustan, om vanaf 2014 de context artikelen van de 
Nieuwsbrief te scheiden. Zij worden wel met dezelfde maillijsten rondgestuurd 
maar als gescheiden documenten. Dat heeft ook als voordeel dat mensen ze 
eventueel gescheiden kunnen doorsturen naar andere geïnteresseerden. 

   Deze situatie was de aanleiding om de artikelen nog eens terug te kijken, 
wat de vraag opriep of zij niet ook gescheiden als archief aangeboden kunnen 
worden. Antrovista was bereid dit archief op hun website toegankelijk te 
maken, waarvoor mijn dank. Hieronder vind u de betreffende artikelen. Zij 
worden steeds aangevuld na het verschijnen van de Nieuwsbrieven. Bij het 
doorlezen moet wel bedacht worden dat de artikelen geschreven zijn met 
tussenpauzes van een half jaar, en niet als een doorlopende tekst. Ik wens u 
veel leesplezier.               

                                                Cornelis Boogerd  - januari 2014   
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