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Voorbeeldbedragen: 25 m² = € 17,50, 75 m² = € 52,
100 m² = 70 m² en 150 m² = € 104. Uw gift is 100%
aftrekbaar van de belasting. Ga hier naar de actiepagina:
www.givethechange.nl/pages/greening-the-desert.

‘Greening the desert’
Wat heeft u liever in uw tuin: zand of groen? Wij gaan
voor groen, maar dan in Egypte!
In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij al over een
nieuw project van SEKEM in de Bahariya oase: het
vergroenen van 63 hectare woestijngrond door middel
van PIVOT's (circulerende irrigatiesystemen). Dit is
het begin van een nieuwe Sekemgemeenschap in
midden-Egypte.

Doneren kan o.a. met iDeal en creditcard. Uw naam is
nodig voor het verwerken van de transactie, maar als u
niet wilt dat hij op de site zichtbaar is, kiest u voor 'Niet
zichtbaar'.
Wilt u niet via internet doneren, dan kunt u een bedrag
op onze rekening overmaken o.v.v. 'pivot'. Wij zorgen
er dan voor dat het bij Give the Change terecht komt.

Voor het hele project is € 400.000 nodig, waarvan al
ruim de helft is opgehaald met certificaten, leningen en
schenkingen. Het mooie is dat elke bijdrage telt: met 1
euro kan 1,44 m² woestijngrond worden omgezet naar
landbouwgrond.

Uw enthousiasme is deze eerste dagen cruciaal! Op 14
oktober wordt er een bericht gedeeld met de achterban
van Triodos. Als de teller op die dag al goed onderweg
is, versterkt dit het enthousiasme voor de campagne en
zullen zij eerder aansluiten.

Nu zijn we een crowdfundingsactie gestart op
crowdgivingplatform Give the Change van Triodos
Foundation. Daarmee is het nog makkelijker geld voor
dit prachtige project te doneren. Wij vragen u en de
achterban van Triodos bij te dragen aan deze groene
revolutie. We beginnen klein, maar denken groot:
mocht het streefbedrag van € 4.000 vóór het verstrijken
van de einddatum worden bereikt, dan verhogen wij het
bedrag om te kijken hoe ver we samen kunnen komen.
Het liefst gaan we voor € 40.000! In de loop van
november zullen wij u laten weten waar we staan.

Wilt u meedenken over de campagne? Ideeën over
acties of wat u kunt doen zijn welkom. U kunt Paula
Zijp bellen op 030 6940 8408 (na 5 november) of
mailen naar paula.zijp@triodos.com.
Paula Zijp (Triodos Foundation) en Hendrik Jan
Bakker (Vriendenkring SEKEM)
Sekemdag 2019
Zaterdag 6 juli 2019 hielden wij onze jaarlijkse
Sekemdag. Veertig belangstellenden en leden waren te
gast bij de prachtige Stadsboerderij De Korenmaat in
Arnhem Zuid.

Om creatief in te steken, vragen wij u het bedrag te
doneren dat in Egypte nodig is voor het vergroenen van
de oppervlakte van uw eigen (vruchtbare) tuin. Is uw
tuin bijvoorbeeld 50 m² groot? Dan vragen wij u € 35
bij te dragen. Het is een mooi gebaar van dankbaarheid
voor alles wat hier wil groeien en voor een groene
revolutie in Egypte.
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Ine Looijmans en Carla Renders vertelden over het
maken en herstellen van bamboe blokfluiten voor de
Sekemschool in april van dit jaar. Dit is dankbaar werk
dat de Vriendenkring graag ondersteunt. Carla Renders
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Woo, de jonge Koreaanse euritmiste die sinds kort de
sociale
euritmie
in
SEKEM
verzorgt
en
gemeenschapsprojecten in SEKEM en aan de
Heliopolis Universiteit vormgeeft, aan een twintigtal
jongeren uit Egypte, Duitsland, Korea en Tunesië. Zij
namen deel aan een interculturele zomerschool van het
Center for Arab West Understanding en de Heliopolis
Universiteit.

is industrieel vormgever en werkte ook met de
docenten van het Vocational Training Center.
Yvonne Gerner vertelde over haar werk met Baba
Traoré voor het project Here Bugu (plaats van vrede)
nabij Mopti in Mali. Dat is al enkele jaren
oorlogsgebied. Here Bugu is ruim tien jaar geleden
opgericht na een bezoek van Baba en Yvonne aan
SEKEM en staat inderdaad bekend als plaats van vrede.
Door de oorlog is het werk moeilijk, maar des te
noodzakelijker.
Stichting Rondom Baba (Here Bugu), Stichting
Welzijn Wajir (dat projecten in de Keniaanse County
Wajir uitvoert) en de Vriendenkring SEKEM willen,
eventueel nog met andere verwante organisaties, een
evenement organiseren waarbij hun aanpak als
duurzaam alternatief voor ontwikkelingssamenwerking wordt gepresenteerd.
Wiekert Visser, verbonden aan de Heliopolis
Universiteit voor duurzame ontwikkeling in Cairo,
deed verslag van zijn onderzoek naar de watervoorziening van de ontginning van SEKEM in de oase
Bahariya. Dankzij irrigatie is landbouw daar mogelijk.
Het opgepompte water is fossiel water dat nauwelijks
wordt aangevuld. Voor de komende vijftig jaar is er
voldoende water voorhanden.

Hoewel de meeste deelnemers uit Egypte kwamen,
werd toch duidelijk hoe verschillend mensen uit
verschillende regio's met elkaar communiceren. “Mijn
meest waardevolle beleving was de openheid en de
acceptatie. Hier kon ik mijn gedachten en gevoelens
vrij uiten zonder angst te worden beoordeeld.
Bovendien heb ik een aantal bijzondere mensen
ontmoet, die een week geleden nog volslagen
vreemden voor mij waren”, zegt Heba Abdel-Razeq,
afgestudeerd aan de Heliopolis Universiteit en
inmiddels werknemer van een van de Sekembedrijven.

Ter afsluiting hielden we de jaarvergadering waarin de
statuten werden gemoderniseerd, Ellen Winkel de taak
van penningmeester op zich nam en Digna Donze en
Maaitie Vis afscheid namen als bestuurslid. Hugo
Stekelenburg meldde zich als aspirant-bestuurslid.
Hugo heeft ervaring met communicatie en fondsenwerving en is werkzaam voor de stichting voor vluchtelingstudenten UAF.

De deelnemers leerden het verhaal achter SEKEM en
van Ibrahim Abouleish kennen en ontmoetten enkele
mensen die Ibrahim vanaf het begin hebben bijgestaan
bij het realiseren van zijn ideaal. Daaronder waren
Angela Hofmann die de leiding over het
landbouwbedrijf heeft, Konstanze Abouleish die het
biodynamische katoenbedrijf NatrueTex leidt en
Ibrahims zoon Helmy die nu aan het hoofd van de
SEKEM groep staat.

Hendrik Jan Bakker (Vriendenkring SEKEM)
Interculturele dialoog voor duurzame ontwikkeling
Door de eeuwen heen is Egypte door zijn ligging als
schakel tussen Afrika en Azië een cultureel
ontmoetingspunt geweest. Cairo en Alexandria waren
kosmopolitische metropolen. Door het internet en de
globalisering is communicatie over grenzen heen
binnen ieders bereik gekomen. Maar begrijpen we
elkaar ook werkelijk? Realiseren we ons hoe sterk de
cultuur waarin we opgroeien onze manier van
communiceren beïnvloedt? Deze vraag stelde Nana
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Nana: “We werken niet naar een resultaat toe. Onze
verantwoordelijkheid als coaches is de schoonheid en
de kracht te ontdekken die in ieder individu besloten
ligt. In de woorden van Ibrahim Abouleish: het wekken
van de kracht van het individu.”
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naar SEKEM wilde komen. Voor onze docenten was
het een inspirerende ervaring om door Elisa te worden
meegenomen in het bijzondere gebied van de
pedagogische euritmie voor jonge kinderen. Wij zijn
Elisa erg dankbaar dat ze deze nieuwe wereld voor ons
wilde ontsluiten.

De week werd afgesloten met een presentatie van wat
de deelnemers hebben ervaren: hun potentie, talent en
groei, maar ook hun frustraties, uitdagingen en
worstelingen.
Nadine Greiss (SEKEM) en Hendrik Jan Bakker
(Vriendenkring SEKEM)

Nadat ze de gewoontes en bewegingen van onze
kinderen in het dagelijks leven en in de euritmielessen
zorgvuldig had geobserveerd, ging ze met de docenten
aan het werk met vragen als: hoe moet ik mijzelf en de
ruimte voorbereiden? Hoe bepaalt het verhaal het
verloop van de les? Hoe kan ik de ontwikkeling van de
kinderen met mijn bewegingen ondersteunen? Hoe
wordt muziek geïntegreerd? Hoe verbind ik mij tijdens
de les met de kosmische wereld? Deze en vele andere
vragen zorgden voor een levendige uitwisseling en
hielpen ons om euritmische gebaren en choreografieën
te ontwikkelen die passen bij de kleuterleeftijd van
Egyptische kinderen. Met de kleuterleidsters werkte
Elisa aan het ontwikkelen van gebaren die versjes en
liedjes en andere activiteiten in de kleuterklas op een
zinvolle manier ondersteunen.

Fondsenwerving
In september hebben Sigward von Laue (SEKEM en
Heliopolis Universiteit), Hugo Stekelenburg en Hans
Schut (Vriendenkring SEKEM) met fondsenwervers
Gina Pattison en Emma Scoones gewerkt aan een
nieuwe fondsenwervingsstrategie voor de SEKEM
Development Foundation (SDF) en de Heliopolis
Universiteit (HU). In de komende maanden wordt in
een pilotproject onderzocht of er partners te vinden zijn
die SEKEM voor langere tijd met substantiële
bedragen willen steunen. Wij benaderen daarvoor
familie- en bedrijfsfondsen, ook buiten Nederland.
Daarom zijn ook de Duitse en Oostenrijkse
vriendenkringen erbij betrokken. Er is een gezamenlijk
fondsje aangelegd om aanloopkosten uit te financieren.
Twee andere doelen zijn het beter onder de aandacht
brengen van de mogelijkheid geld aan de
vriendenkringen, SEKEM of de HU na te laten en het
ontwikkelen van een eigen crowdfundingsplatform
voor kleinere donaties. Voor dat laatste is de
samenwerking met Give the Change van Triodos
Foundation een pilot.

Martina Dinkel (SEKEM)
Babyrompertje uit SEKEM
Sinds kort kun je een heel bijzonder kraamcadeau
kopen bij Live Green Magazine: een babyrompertje
van biodynamisch katoen, gemaakt bij SEKEM in
Egypte. ‘Dromen is denken met je hart’. Een
levensmotto van waaruit SEKEM is ontstaan. Een
gedachtegoed dat blogger Sigrid Koeleman een warm
hart toedraagt. Het gaf haar de inspiratie een
babyrompertje te ontwikkelen met de opdruk 'I am the
Future'. Want niet alleen een pril mensje is een groot
wonder en onze toekomst, SEKEM in Egypte is dat
zeker ook!
Sigrid is de eerste in Nederland die textiel op de markt
brengt met het Demeterkeurmerk. Dit keurmerk is
vooral bekend van voeding. Het betekent dat het
product afkomstig is uit de biodynamische landbouw,
in dit geval van de biodynamische katoen van SEKEM.
Het ontstaan van dit groene paradijs in de Egyptische
woestijn is een verhaal vol hoop en té bijzonder om niet
te delen.

Euritmie met Egyptische kleuters
Wij zijn bijzonder dankbaar dat Elisa Betancor, een
zeer ervaren euritmiedocent aan het Waldorf Teacher
Training Center in Gran Canaria en de Universidad de
La Laguna in Tenerife, in de maanden april, mei en juni
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met degenen die dit allemaal helpen vormgeven en die
u een goed inzicht kunnen geven in hoe dit ideaal in
werkelijk kan worden omgezet. Omdat het symposium
op SEKEM zelf plaatsvindt, kunt u de theorie direct
aan de praktijk toetsen.

‘Duurzame ontwikkeling is 1 van de belangrijkste
uitdagingen voor de mensheid. Het betekent ons leven
zó in te richten, dat ook toekomstige generaties nog
waardig kunnen leven.’ (Ibrahim Abouleish)
SEKEM heeft zich ten doel gesteld om over veertig
jaar in Egypte 100%
biologische landbouw te
realiseren met 100% hernieuwbare energiebronnen,
100% eigen zaadteelt en een 100% circulaire economie,
waarbij alle producten het label ‘economy of love’
meekrijgen en waarbij de ware kosten in de
productprijzen zijn verrekend.

Prijzen: EUR 500 voor deelname aan het symposium.
Verblijf in het gastenverblijf van SEKEM EUR 68,00
voor een éénpersoonskamer of EUR 111,00 voor een
tweepersoonskamer per nacht. Transfer van het
vliegveld EUR 42,00. Met studenten en minder
vermogenden wordt in overleg een korting bepaald.
Het verdient aanbeveling van tevoren Ibrahim
Abouleish' autobiografie SEKEM, sociaal ondernemen
brengt de woestijn tot bloei te lezen.

Met dit babyrompertje draagt Live Green Magazine
een steentje bij aan dit fantastische levenswerk van dr.
Ibrahim Abouleish. Doe jij mee? Het rompertje is te
bestellen bij www.livegreenmagazine.nl.
Sigrid Koeleman (Live Green Magazine)

Aanmelden kan via
https://goo.gl/forms/hVT6tf7QynLu85UM2

SEKEM Symposium (10 – 14 november)

Social Initiative Forum 2019 (12 – 15 december)

“Diep in mijn binnenste leefde een beeld: Midden in
een zandwoestijn zie ik me water uit een bron scheppen.
Behoedzaam plant ik bomen, kruiden en bloemen en
drenk hun wortels liefdevol met het kostbare nat. Het
koele bronwater lokt dieren en mensen, die er zich
verkwikken en laven. Bomen bieden schaduw, het land
wordt groen. Bloemen verspreiden hun geur, insecten,
vogels en vlinders tonen hun overgave aan God, de
Schepper, als spraken ze de eerste soera van de koran.
En de mensen – die deze stille aanbidding van God
gewaar zijn – tonen zorg en respect voor al het
geschapene als weerspiegeling van de paradijstuin op
aarde”. (Ibrahim Abouleish, 1937-2017)

‘Unfolding Individual Potential for the Future’ gaat
over werken aan jezelf om een bijdrage te kunnen
leveren aan verbetering van de samenleving door een
holistische, sociaal relevante en kunstzinnige
benadering. SEKEM is een prachtig praktijkvoorbeeld
dat werkt aan een duurzame toekomst. Ook dit forum
vindt plaats op de SEKEM farm.

Hoe heeft het visioen van Ibrahim Abouleish
werkelijkheid kunnen worden? Hoe werkt sociale
innovatie en welke invloed heeft het op het leven van
de
medewerkers?
Hoe
kunnen
efficiënte
bedrijfsvoering, een gezond sociaal leven en een
levende cultuur in samenhang met elkaar ontwikkeld
worden? Hoe kan samenwerking tussen oost en west
leiden tot vrede en welvaart?

Nieuwe markten – nieuwe producten

Met Florian Oswald, Margaret Rasfeld, Ha Vinh Tho,
Ben Cherry, Joan Mele, Simone Helmle, Ousmane Aly
Pame, Aonghus Gordon, Alexander Schieffer en James
Sleigh.
Meer informatie en aanmelden: www.sif-egypt.org

SEKEM Demeter is de nieuwe merknaam voor de
Demeter-gecertificeerde producten van iSiS Organic.
Vorig jaar was de nieuwe productlijn al beschikbaar in
de Duitse SEKEM Online Shop en sinds kort ook in
Italië, Nederland (Odin/Estafette) en Slowakije.
SEKEM Demeter producten zijn ook verkrijgbaar in
Koeweit, de Emiraten en Jemen.

Om antwoorden te krijgen op deze vragen organiseert
SEKEM een vijfdaags symposium op de SEKEM farm
Vriendenkring SEKEM, Drebbelstraat 195, 2522 DA Den Haag, bankrekening NL76 TRIO 0212 4884 22, BIC code: TRIONL2U.
Giften zijn fiscaal aftrekbaar. E-mail: info@sekemvrienden.nl, website: www.sekemvrienden.nl. Bestuur: Hendrik Jan Bakker,
secretaris & eindredacteur (+31 6 4492 0544), Bert de Graaff, voorzitter (+31 6 5327 1035), Corien Hoek (+31 6 1343 6174), Ellen
Winkel, penningmeester (+31 6 2120 5816)
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