Beleidsplan Vriendenkring SEKEM 2020
Visie
Vriend zijn van SEKEM betekent met je hart verbonden zijn met het streven van SEKEM om een
bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van landbouw, tuinbouw, veeteelt, gezondheidszorg, onderwijs, kunst en wetenschap in Egypte.
SEKEM is een initiatief dat in 1977 door de Egyptenaar Ibrahim Abouleish (1937-2017) werd gestart. Het bestaat uit biodynamische landbouwbedrijven en bedrijven voor de verwerking van
landbouwproducten (de SEKEM Holding) en de SEKEM Development Foundation voor de bevordering van onderwijs, kunst en cultuur. SEKEM is geconcentreerd bij Belbeis en heeft haar
hoofdkantoor in Cairo. Andere landbouwlocaties bevinden zich in de Sinai-woestijn en bij Bahareya, Faiyum en Minya. SEKEM begeleidt ongeveer 800 zelfstandige ondernemers bij het toepassen van de biodynamische landbouwmethode. Nauw met SEKEM verbonden is de Heliopolis
Universiteit voor duurzame ontwikkeling (HU) in Cairo.
Duurzaamheid houdt voor SEKEM niet slechts in het verbeteren van wat er al is (schoner water,
vruchtbaarder aarde, betere lichamelijke gezondheid enz.) maar ook ruimte scheppen om iets
nieuws te laten ontstaan, zoals vrede en interesse voor de ander en de wereld. Dit streven overstijgt elke afzonderlijke religie of cultuur. SEKEM is hierin een voorbeeld voor de wereld.
Een belangrijke inspiratiebron voor SEKEM is de antroposofie, die de zichtbare en de onzichtbare wereld met elkaar verbindt. Daarmee krijgt het streven naar duurzaamheid een diepere betekenis. Ook de islam is een inspiratiebron voor SEKEM. Dit wil niet zeggen dat SEKEM een religieus initiatief is. Religie en levensbeschouwing doen ertoe; ieders religie of levensbeschouwing
wordt gerespecteerd.
Werkwijze
De Vriendenkring SEKEM onderhoudt nauwe contacten met SEKEM en de vriendenkringen in
Duitsland, Oostenrijk en Noorwegen en het SEKEM Fonds in Zwitserland. De vriendenkringen
leggen contacten met personen, organisaties en instellingen die interesse kunnen hebben voor
het streven van SEKEM naar een duurzame wereld, die van SEKEM willen leren of die SEKEM
verder kunnen helpen.
De Vriendenkring SEKEM heeft drie doelstellingen: (i) SEKEM onder de aandacht brengen van
het Nederlandse en Belgische publiek, (ii) SEKEM ondersteunen in haar ontwikkeling, met name
op het gebied van haar non-profit activiteiten onderwijs, gezondheidszorg en cultuur en (iii) in de
geest van SEKEM werken in Nederland en België.
Voor de tweede doelstelling laten wij ons leiden door concrete vragen uit SEKEM, vaak verzoeken om expertise of geld voor de financiering van projecten. Per werkjaar kunnen de activiteiten van de Vriendenkring SEKEM binnen de tweede doelstelling daarom sterk verschillen.
De vereniging vraagt haar leden een bijdrage van minimaal € 25,00 per jaar ter bestrijding van
algemene kosten, pr en uitgaven voor structurele projecten zoals het blokfluitenproject, de euritmie-opleiding etc. Ten behoeve van speciale projecten doet zij een extra beroep op haar leden,
fondsen en derden.

Werkplan 2020
Doelstelling 1: bekendmaken van SEKEM in Nederland
•
•
•

•

Promotie ten behoeve van de verkoop van de autobiografie van dr. Ibrahim Abouleish.
Organiseren van bijeenkomsten voor belangstellenden en speciale doelgroepen, zo mogelijk
met iemand uit SEKEM.
Leggen en onderhouden van contacten en zo mogelijk organiseren van gezamenlijke activiteiten met andere organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en duurzame
ontwikkeling.
Vanwege de coronamaatregelen zal er dit jaar geen reis naar SEKEM kunnen plaatsvinden..

Doelstelling 2: ondersteunen van projecten van SEKEM
•
•
•
•

•
•
•

Financieel ondersteunen van het opleiden van euritmiedocenten en de voorbereiding van euritmieproducties met een bedrag van € 3.000.
Financieel ondersteunen van minvermogende studenten van de Heliopolis Universiteit met
een bedrag van € 5.000.
Ondersteunen van het muziekonderwijs (in het bijzonder het maken en onderhouden van
bamboefluiten) op de Sekemschool. Bekostigen van materiaal en reiskosten.
Met de andere Europese vriendenkringen en de SEKEM Development Foundation verder
werken aan een fondsenwervingsstrategie met de onderdelen crowdfunding, benaderen van
grote familie- en bedrijfsfondsen en actief onder de aandacht brengen van de mogelijkheid
tot het nalaten van geld aan de Vriendenkring om te voorzien in de tekorten van de Sekem
Development Foundation.
Aantrekken van experts/coaches ter ondersteuning van het Vocational Training Center en de
HU.
Ondersteunen van muziekworkshops voor medewerkers van SEKEM en studenten van de
Heliopolis Universiteit.
Vergelijkbare initiatieven waar ook ter wereld met SEKEM in contact brengen om van elkaar
te leren.

Doelstelling 3: in de geest van SEKEM werken in Nederland en België
•
•
•

Samenwerking zoeken met initiatieven in Nederland en België op het gebied van duurzame
ontwikkeling en interculturele dialoog.
In samenwerking met het Grote Midden Oosten Platform ontwikkelen van een masterclass
door Helmy Abouleish en anderen voor migranten in Nederland.
Met stichting Rondom Baba, stichting Welzijn Wajir en de Iona Stichting voorbereiden van
activiteiten rond het thema 'een andere manier van ontwikkelingssamenwerking' waarbij Wajir (Kenia), Here Bugu (Mali) en Sekem model staan voor een nieuwe manier van ontwikkelingssamenwerking.

