JAARVERSLAG VRIENDENKRING SEKEM 2015
Trivia
Het bestuur bestond dit jaar uit Hendrik Jan Bakker (secretaris), Digna Donze, Bert de Graaff
(penningmeester en interim voorzitter), Marja Houwert en Maaitie Vis. Diverse pogingen om nieuwe
bestuursleden aan te trekken hadden geen resultaat.
Het bestuur vergaderde in 2015 zeven maal (2 februari, 6 maart, 22 april, 1 juni, 20 juli, 9 november
en 17 december). Op 16 september werd een verdiepingsbijeenkomst gehouden. Er verschenen
twee nieuwsbrieven.
In de financiële verslaglegging wordt de doelstelling 'SEKEM bekend maken' voortaan apart
gespecificeerd.
Nieuwe leden: Rita en Dries Grooters (Den Haag), Hetty Bordewijk (Den Haag), Roger Crijns
(Leidschendam), M.M. Halverhout (Arnhem), H.E. van Vuure (Hoorn), Jeroen Tan (Amsterdam), Ans
van der Pijll (Lekkerkerk), mevrouw M. Peelen (Broechem, België), Elly Castelijns (Nuenen), Etty Tjen
A Kwoei (Rotterdam), Alfred Beukelaar (Zevenhuizen), Theo Mennenga (Amsterdam), Greetje
Molenaar (Schiedam), Gerda Peters (Ziegenhagen, Duitsland).
Overleden: Hannie Halma, Hanneke Dreisen, Hans Peelen
Bedankt: Mevrouw M.L. van Zanden, de heer C. van Wageningen
Willem Lageweg, directeur MVO Nederland, is al jaren bekend met SEKEM en haalt SEKEM ook
regelmatig aan als voorbeeldproject voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sinds oktober
2015 is hij ambassadeur van de Vriendenkring. Er staat een statement van hem op onze website.
In oktober ontmoetten Bert de Graaff en Hendrik Jan Bakker Maximilian Abouleish, schoonzoon van
Helmy Abouleish. Hij is in SEKEM verantwoordelijk voor o.a. marketing en public relations. Hij was in
Nederland voor overleg met TNO en Commonland. Het was goed om iemand eens 'op eigen terrein'
te spreken.
Op 9 februari gaven Maaitie Vis en Hendrik Jan Bakker een lezing over SEKEM voor de Slow Food
afdeling in Den Haag. We stonden niet meer op beurzen. Dit is intensief maar levert weinig op. De
Facebookgroep heeft 114 leden en berichten worden regelmatig geliked. De Twitterpagina heeft 39
volgers.
Jaarvergadering 2015
Op zaterdag 27 juni 2015 werd de jaarvergadering voor het jaar 2014 gehouden. Het verslag treft u
hierbij ter goedkeuring aan. De jaarvergadering viel in een breder programma rond duurzaam
bodemgebruik waar SEKEM bij betrokken was. Op vrijdag 26 maart organiseerde Eosta (importeur
van verse biologisch geteelde groenten) een conferentie met de titel Celebrating Soil. Op zaterdag
hield de Vriendenkring een Tegenlicht meet-up met fragmenten uit de documentaire Groen Goud 2,
die door dr. Ibrahim Abouleish becommentarieerd werden. Op zondag 28 juni organiseerde NLS de
conferentie Vier de Aarde. Op beide dagen was 's avonds de euritmievoorstelling O Earth Earth o.l.v.

Elsemarie ten Brink te zien. Dankzij deze samenwerking en brede publiciteit mochten we ruim
honderd belangstellenden verwelkomen. Aan de jaarvergadering namen twintig leden deel.
Legaat Tineke Schilthuis
In 2014 overleed ons lid Tineke Schilthuis. Zij liet ons een aanzienlijk bedrag na. Het bestuur stelt
voor om dit te besteden aan een project in de geest van SEKEM in Nederland, een
uitwisselingsproject en een project in SEKEM zelf. Voor een project in Nederland wordt gedacht aan
een leergang duurzame ontwikkeling. Bij uitwisseling zou het kunnen gaan om leerkrachten voor de
Sekemschool en vakdocenten voor het Vocational Training Center (zie ook hieronder 'Experts
Sekemscholen en vakopleiding'). Een project in SEKEM zou het opzetten van een landbouwvakschool
op MBO-niveau kunnen zijn. Dat is in een pril stadium; er is op dit moment geen financieringsvraag.
Ontmoeting Europese Vriendenkringen in SEKEM
Van 25 t/m 28 maart vond rond het voorjaarsfeest in SEKEM een ontmoeting van bestuursleden van
de Europese vriendenkringen plaats. Maaitie Vis en Hendrik Jan Bakker vertegenwoordigden
Nederland. Arjen Schamhart was mee voor overleg over fondsenwerving voor het Core Program en
het Huis der Culturen. Voor maart 2017 is weer een bijeenkomst voorzien.
Het voorjaarsfeest was weer een grote happening waar nu ook de HU-studenten bij aanwezig waren,
die ook een toneelstuk opvoerden. Op woensdag hadden Arjen Schamhart en Hendrik Jan Bakker
een ontmoeting met dr. Dahlia Khalil over het Core Program. Donderdagochtend, vrijdag en zaterdag
kregen we rondleidingen langs de HU, de scholen, Ecotex, Lotus, de koeien en schapenstal en de
composthopen. Donderdag deden de vriendenkringen (Duitsland, Nederland, Oostenrijk en
Scandinavië – Zwitserland was niet vertegenwoordigd) verslag van het afgelopen jaar. Verder ging
het over de HU en het fundraisingproject. Zaterdag werden de initiatieven van de SEKEM
Development Foundation besproken. Zondag had Arjen Schamhart nog een bespreking op de HU,
interviewde Hendrik Jan Bakker studenten en observeerde Maaitie Vis de baby-care.
Studiebeurzen
Concrete cijfers over de verhouding tussen prestatiebeurzen en minvermogendenbeurzen konden
om redenen van privacy niet worden overgelegd. Daarom hanteren we net als de Oostenrijkse
vriendenkring voor onze fondsenwerving het Foster Parentsmodel. Ook in 2015 is het gelukt een
bedrag van € 5.000 aan de HU over te maken. Dat bedrag dekt ongeveer de studiekosten van 1
student voor 1 jaar. Wij steunen Mohamed Atja (1996) uit Alexandrië. Mohamed studeert farmacie
aan de Heliopolis Universiteit. Hij sloot zijn middelbare school met uitstekende cijfers af. Mohamed is
een van de studenten die op basis van een overeenkomst tussen het Egyptische ministerie van
onderwijs, de Children Cancer Foundation en een aantal Egyptische universiteiten recht hebben op
een gratis studie voor jonge mensen die met succes een kankerbehandeling hebben ondergaan maar
zelf geen studie kunnen betalen. De overheid stelt geen geld beschikbaar.
Experts Sekemscholen en vakopleiding
Materiële kosten voor lopende en nieuwe projecten worden voortaan door de SDF gedragen. Aan de
Vriendenkringen is gevraagd om experts te zoeken en hun reis te bekostigen. SEKEM heeft grote
moeite die te vinden. Het gaat om (Europese) experts die Egyptische docenten van de Sekemscholen
en de vakopleiding kunnen trainen. Ons bamboefluitenproject werkt al op die manier. Voor de

landbouwvakopleiding (op MBO-niveau) is contact gelegd met BD-landbouwopleiding
Warmonderhof (Groenhoven College). Experts voor het Core Program en de faculteiten en
uitwisselingskosten voor studenten komen ten laste van het Revolving Fund.
Bamboefluiten
In het najaar zijn 3 dames uit Eindhoven twee weken in SEKEM geweest. Uit SEKEM hoorden we
terug dat het een vruchtbaar bezoek was omdat veel nieuwe leerkrachten die nooit met muziek in
aanraking zijn geweest zo konden worden ingewerkt. Dit project vraagt blijvend onze aandacht
omdat er een groot verloop is onder de leerkrachten.
Ondersteuning Huis der Culturen / Core Program HU / Revolving Fund
Om het Huis der Culturen financieel te ondersteunen werden twee professionele fondsenwervers
aangetrokken: Arjen Schamhart en Erik Prins. Hun kosten worden voorgefinancierd uit een
gezamenlijk fonds van de SEKEM Development Foundation en de Duitse en Nederlandse
vriendenkringen. Iedere partner stort daar € 5.000 in. Daartoe werd een Memorandum of
Understanding opgesteld dat in maart 2015 werd ondertekend. De Nederlandse vriendenkring houdt
toezicht op de fondsenwervingsactiviteiten. Om te beginnen wordt het Core Program van de
Heliopolis Universiteit versterkt. De selectie van docenten vindt plaats in nauw overleg met dr. Dahlia
Khalil, verantwoordelijke voor het Core Program. Met financiële steun van Oxfam Novib werden in de
winter van 2015/16 dertig docenten van hogescholen en universiteiten uit Denemarken, Duitsland,
Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en natuurlijk Nederland uitgezonden. Zes van hen zijn werkzaam
bij de faculteit International Business and Communication van Hogeschool Zuyd in Maastricht. Vanuit
het Core Program zal het Huis der Culturen worden ontwikkeld.
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