“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

ontwikkeling in egypte

gewaar zijn – tonen zorg en respect voor al het
geschapene als weerspiegeling van de paradijstuin op
aarde”. (Dr. Ibrahim Abouleish, 1937-2017)

De Vriendenkring SEKEM ondersteunt al jaren de
euritmie en het blokfluitonderwijs in de Sekemschool.
Wij hebben m.m.v. de Wilde Ganzen kunnen bijdragen
aan de El Fadjrschool voor kinderen met een beperking.
Dankzij een particuliere gift konden wij vijf jaar lang
de Community School voor straatkinderen financieren.
Met giften van leden van de Antroposofische
Vereniging, houders van obligaties van de SEKEM
Holding en anderen konden wij bijdragen in de ontwikkeling van de Heliopolis Universiteit. Wij ondersteunen
studenten van de universiteit (vaak leerlingen van de
Sekemschool) wier ouders het studiegeld niet kunnen
opbrengen. Wij dragen bij in de kosten van experts die
SEKEM verder helpen ontwikkelen. U kunt SEKEM
helpen door lid te worden van de Vriendenkring.

Hoe helpt u SEKEM bij het ontwikkelen van Egypte?
• Word lid van de Vriendenkring SEKEM. Mail naar
info@sekemvrienden.nl of bel 06 4492 0544.
• Doneer op onderstaand rekeningnummer. Giften zijn
fiscaal aftrekbaar.
• U kunt een periodieke schenking bij de notaris laten
vastleggen of SEKEM in uw testament opnemen. Wij
helpen u graag met de procedure.
• Ga zelf naar SEKEM voor inspiratie.
• Gebruik de SEKEM aanpak in uw eigen werk.
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door de kracht van de zon

winstmachine voor de directeuren en aandeelhouders
is, maar in dienst staat van allen!
Sekem heeft op 4 locaties landbouwgrond ontwikkeld:
het moederbedrijf bij Bilbeis nabij Cairo, in de Sinai
woestijn, in Minya in het zuiden van Egypte en in
Baharya in de westelijke woestijn. 800 kleine boeren
hebben zich als toeleveranciers in een bd-federatie
verenigd.

SEKEM is in 1977 ontstaan uit een visioen van oprichter
dr. Ibrahim Abouleish. Hij zag de noden van Egypte en
wat hij daaraan wilde doen. Hij wilde de woestijn met
behulp van mest en compost op een natuurlijke wijze
vruchtbaar maken. Hij wilde bomen planten en gezonde
voeding produceren. Veel arme Egyptenaren zouden er
werk moeten vinden. Hij wilde werken aan hun
persoonlijke ontwikkeling. Opleiding, kunst en cultuur,
medische voorzieningen, zorg voor de aarde en voor de
mens. Dit alles plaatste hij onder het motto SEKEM:
door de kracht van de zon.

SEKEM produceert geneeskrachtige kruiden, thee,
voedingsmiddelen en textiel, waarvan het grootste deel
nu lokaal wordt afgezet. Vooral de iSiS-thee is in
Egypte een begrip.

Bezoekers van SEKEM ervaren de inspirerende werking
van het geheel. Het wonder van een ontwikkelingsgemeenschap is dus mogelijk, waar de onderneming geen

tot innovatieve ondernemers op te leiden. SEKEM heeft
in veel opzichten een voorbeeldfunctie in Egypte.

CULTUUR
Kunst speelt een belangrijke rol in SEKEM. Door kunst
word je meer mens. Daarom oefent iedere leerling,
iedere student en iedere werknemer zich in
verschillende kunsten.
SEKEM oriënteert zich op de wetenschappelijke en
culturele verworvenheden van de Arabische wereld en
Europa en wil die vertalen naar de Egyptische context.
Antroposofie en islam zijn belangrijke bronnen van
inspiratie. SEKEM is ervan overtuigd dat Oost en West
elkaar kunnen bevruchten en zo beiden verder brengt.
Wij vinden het van groot belang dat SEKEM haar
voorbeeldfunctie kan blijven vervullen en nieuwe sociale
en culturele ontwikkelingsvragen die op haar pad komen
kan oppakken. Juist ook in de woelige tijd die Egypte
nu doormaakt op weg naar een nieuwe fase in haar
ontwikkeling.

WERKEN
Vasthoudend aan zijn visie, met een liefdevolle,
luisterende benadering van ieder vraagstuk en door
heel hard werken is er een bloeiende onderneming
ontstaan waar meer dan 2.000 mensen werk vinden en
worden opgeleid, waar zo’n 700 kinderen naar school
gaan, waar muziek wordt gemaakt en nog veel meer. De
winsten uit de onderneming worden ingezet om alle
sociale, onderwijskundige en culturele activiteiten
mogelijk te maken.

omringende dorpen. In 2012 is in Cairo de Heliopolis
Universiteit voor duurzame ontwikkeling geopend om
studenten niet alleen een vak bij te brengen, maar ook

LEREN
Het ontwikkelingswerk van SEKEM krijgt steeds weer
nieuwe impulsen doordat er nieuwe vragen ontstaan. Uit
een kleuterklas ontstond een school voor basis- en
middelbaar onderwijs. Voor straatkinderen die voor hun
ouders moesten werken werd een onderwijsprogramma
ontwikkeld dat hen betere vooruitzichten biedt. Op een
driejarige vakschool leren jongeren een vak en
ontwikkelen ook hun persoonlijke kwaliteiten om hun
weg in het leven te kunnen vinden. Kinderen met een
beperking krijgen de zorg die ze nodig hebben. Er is
microkrediet voor ondernemende mensen in de

