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El

ln Shfara'm, een stadje ln het zuideliike gedeelte van Galilea, lsraël, wonen ongeveer 30,000 mensen, voor
het grootste deel Anbische moslims, chrtstenen en druzen. h dit stadje is sinds 2 M de eercte Arabische
Wadortschool, El Zeitoun (= de Olijfboom) gevestigd. Deze tweetalige school neemt alle kinderen op

of milieu. Daamee behoott El Zeitoun samen met Ein Bustan, een
joods-Arabisch Wadortschooltje in Hilf, tot de enige twee voltedig interculturcle Wadortschoten in tsraë!.

ongeacht hun achtergrond, religie

samen brood kneden
El Zeitoun is door een aantal oudeÍ5

Samen naar een verhaal

w"aÍonder tana Nasrallah

luiíeren

curriculum kan worden ingepast en hoe de verschillende Íeesten

plaas kunnen krijgen
gwierd kunnen worden binnen de school. Op deze manier wil

die er ook les geeft, gesticht Deze groep oudeÍs was van mening

van de diverse groepeÍingen in het land een

dat een school waar universele menseliike waarden verankerd ziin

en

in de opvoeding. een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan

El Zeitoun een brug vormen tussen de verschillende geloo{sge-

het

tot elkaaÍ bÍengen ran en begrip kweken voor de venchillen-

meenxhappen in lsraè|. "We probeÍen een plek te creëren waar

de bevolkingsgÍoepen binnen de lsraëlische maatschappij. Een
maatschappl die al tientallen jaren uiEen gedreven wordt door
r,ÍantÍouwen en bloedvergieten,

een andere culturele achtergrond accepteren en respecteren," vult

El Zeitoun kan bestaan omdatAÍabische gezinnen het welziin van

doen ontstaan tussen de leerlingen op onze scholen. Het uiteinde-

hun kinderen belangrijk vinden. Lana NasÍallah, die als lemres
verbonden is aan de school, vertelt hoe een gÍoep ouders bii

lilke doel is om samen met de twee scholen één intercultuÍele

elkaar kwam om te kiiken oÍ er misschien e€h aïtematief was voor
de scholing en opvoeding van hun kinderen. "Heel vaak íaren

hopen op deze wijze in lsraël een bijdrage te kunnen leveren aan
vredespolitiek."

kindeÍm trots ziin op hun eigen identiteil maar ook mensen met
Íally Zahor aan. "We willen b€grip, tolerantie en vriendschap

bovenbouw te vormen en ook om ouders samen te brengen. We

het de moeders die besloten dat de Waldorípedagogie het beste
aansloot bij wat wii ons voor onze kinderen wemten. En daaóij
moet ie nht vergeten dat in 2003 42 % van de kinderen in lsraël
een posttÍaumatisch stÍesssyndÍoom bleek te hebben. Kinderen

ls/en in lsraël in een soort hogedrukpan. De oudsï-enrèren dat

El Zeitoun voÍmt het levende bewijs van de vindingrijkheid, de
vxtbeslotenheid en de toewiiding die er binnen deze Waldorf

schoolgemeenschap-heerst. De veerkracht van de school heeft al

de Waldorfsdrcol hun kinderen een veilige omgeving biedt en

vaak geholpen bii het te boven komen van problemen en het overwinneÍr van weeEtanden. Het voÍige Íhooljaar stelde een ouder

onEtresst.'

de school in staat een stuk gÍond te pachten om een schoolge-

Vanaf het alleÍeerste begin was het de bedodiogrd.tgJeitoun
een brug zou slaan met de joodse gemeenschap in kibboets

bouw op te zetten. Vele handen hielpen bij de bouw zodat men

Harduf De l€eíkrachten van El Zeitoun werkten en werken samen
met collegal van de HardufWaldorf School aan het sameníellen

erin slaagde vorig iaar herfst de nieuwbouw te betrekken.
Er ziin nog heel wat spullen nodig voor dit nieuwe gebouw o.a.

airco's m een gummi vloe4 beide vereist door de lsÍaëlis(he regering om ertend te worden. En ook heeft men er nog koelkasten en

van het school cuÍdculum waarin ook plaats is ingeruimd voor
gezamenliike activiteiten van verschillende klassen van de twee

ovens nodig, evenals meubilair voor de klassen, zoals tafeltjes.

scholen. Zo speelt bijvooóeeld regelmatig een klas van El Zeitoun

stoelen en kasten, maar ook gordijnen en nog een heleboel meer.

een Hóre€uws stuk voor een Éai-van narAiii eri'spei-n'àeí-lÉ!
van Harduf e€n Arabisrh stuk voor leedingefl van El Zeitoun-
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Nadat ze aanvankelijk aan een kleuterklas le; gaf, is Lana dit jaaÍ
al weer met de 5e klas van de ondeóouw begonnen. Telkens ver-

diept ze zich erin hoe de Arabische cultuur binnen het Waldorf
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El Zeitoun maakl. het onmogelijke mogelijk
ln 2U)4 begon een initiatief in lsraël met een kleub*lasie in een gehuurde bendenetage van een
woning. De Bedoeïenen kleuterjuí had in het ioodse stadie Kiryat Tivon een Waldorí kleuteropleiding
gevolgd in het Hebteuws. Door de sfeer die zíi wiít E scheppen, kwam er al gauw een ttnrede kleuterklas bij. tn 2OO7 startte, dank zij de moed van een lerares middelbaar kunstonderwijs Àet een
WaHort bnrcnopleiding, de eerste klas van de onderfuuw. lnmiddels zijn er drie kleute*lassen en de
klassen

I

am 5-

Het onmogelÍke is mogeliik geworden in het zuidw€stelÍk deel
van Galilea, ergens tussen Haifa en Nazareth, want daar ligt de

Waldorf SchoolTamrat El Zeitoun (wat letteíijk 'de vrucht van de

oliifuoom' betekent). Het bijzondere aan de rhool is dat dit initiatief ontstond in hetArabische bwolkingsdeel van lsraèl dat
slechts 20% van de totale bevolking vormt. Een bevolkingsdeel

ook dat tientallen iaren op allerlei gebieden achtergesteld oí buitengesloten weÍd, wat deze mensen bang en wantrouwend had
gemaakt. EÍ was een duideliik gebrel aan zelÍveÍtrouwen en men
had minder initiatief- en vee*racht. ook moelen we niet vergeten

dat de nog altiid steÍk patriaÍchale stÍuctuur van de Arabische
gemeenschap een vrije ontwikkeling van het lndividu in de weg
staat. Todl, ondanks dat alleg

onrtond er in dit AÍabiÍhe pÍoyin-

ciestadie rÍanuit de Arabische bevolking een initiatieÍ voor een

Dc

oliifroom, rymbool van

El

Zeitoun

Waldorftdrool; een initiatief dus waaÍin de idee van de individuele
vriiheid van de mens centaal staat. Tot welke sociale of etÍlische
groep je ook behoort en oí je nou man oÍ wouw, meisie oÍ jongen

lsraë|, ja zelfs

b€nt, binnen dit WaldoÍfinitiatief kan iedereen een individuele
ontwikkelingsweg gaan.

Alle mensen die bij dit initiatief betÍokken zÍn, medeweÍkers,

Met vallen en opslaan gaan we door. Voorlopiq is er nog hulp
nodig uit het buiteflland. Het schoolgeld en her gEringe sub,sidiebedrag dat de sdrool ontvang! is niet genoeg om het bestaan van

ouders en belangstellenden, zii allen moesten voor en in zichzelÍ

de school te garanderen. Het aantal le€dingen per klas is nog

een gebied creëren waal ze de benauwende banden van vooroor-

bescheiden en een flink deel van de kinderen behoort tot de

delen en anden hindemissen konden sQken. Alleen op die mani€í
konden zij zich vanuit de groep waartoe ze b€horen - christenen,

B€doeienen waarvan 70% ondeÍ de armoedegrens leeft. De lera-

druzen, moslims - en arm oÍ rijk, vrij maken om die stap te zetten

sduf van materiaal oí

ondank alle tegenkrachtèn, in dit initiatieÉ
de eerste Arablsche vrijexhool in lsraèI.

we de mogelijkheid hebben om teksten van RudolÍ Steiner en

en vonden zii elkaa[

De school heeft inmiddels een

flieuw gebouw. Dat weÍd mog€lijk

door een vader die de waarde begreep van dit muhicultureel initiatief. ïoch heeÍt de school het niet gemaklcliik, omdat veel mensen El Zeitoun zien als een bedreíging van de eigen

tot buiten de grenzen van dit land tot ver in de hele

Arabische wereld.

reo nemen

tot nu toe geno€gen met een minimaal salarit de aan-

een investering in het gebouw leidt telkens
opnieuw tor piinlÍke financiële ingrepen. Heel graag ook zouden

andeÍe vakliteÍatuur te laten vertalen in het Arabixh. omscholing
en biisóoling van lerdren is voor onze ionge school van levensbelang maar vormt Íinancieel een reuzenprobleem. Uw hulp ontvanwij met warme dankbaaràeid in ons hart.

gen

institutiet

zodat er in de loop van de tijd heel wat pÍoblemen, bedreigingen
en vijandigheid moesten worden overwonnen. Gelukkig hebben
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de burgemeester en de onderwijsinspectie de waarde van dit

Uw bijdrr,gen

Waldorfinfialief ontdekt zodat de Íhool oíÍicieel erkend kan
worden.

wij, ouden en medewe*eÍs van de school rroor de
it dat dit Waldorfinitiatieí ons zal helpen om
de pijnlijke muren, zichóare en onzichtbarg tussen dè verschillenDe droom die
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to€koÍnst ko€sEren

de bevolkingsgroepen in lsraël en vooral die tussen ioodse en
Palestiins€ inwoneÍs, te slechten. ook dÍomen wii en an dat onze
Arabische school navolging kÍiigt in andere dorpen en steden in
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