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Gent, 28 juli 2017
Beste lezer,
We nodigen U van harte uit op een klein symposium over het unieke ontwikkelingsproject
in Egypte. Dit gaat door in het Congrescentrum van de Universiteit Gent,
Onderbergen 1 (in het centrum van Gent).
Het programma van het symposium ziet er als volgt uit:
Helmy Abouleish

09:30 u. Inloop en Ontvangst met thee en koffie.
10:00 u. Verwelkoming en Inleiding.

10:10 u. Lezing over
* door Helmy Abouleish, bestuursvoorzitter (CEO) van
en
zoon van de pionier-oprichter dr. Ibrahim Abouleish, gevolgd door een pauze en
gesprek - vragenbeantwoording.
12:20 u. Kennismaking met de Vriendenkring

.

12:30 u. Einde.
* De lezing van Helmy Abouleish gaat door in het Engels. Hij houdt een uiteenzetting over het ontstaan
en de ontwikkeling van Sekem en besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan de volgende twee
thema’s:
- hoe de wederzijdse bevruchting van westerse en oosterse spiritualiteit (antroposofie en islam) tot
een toekomstgerichte, interculturele samenwerking heeft geleid;
- welke associatieve economische overleg- en samenwerkingsvormen in en rond Sekem zijn
gerealiseerd of uitgeprobeerd en welke resultaten die hebben opgeleverd.
Meer informatie over

:

In 1977 besloot de uit Egypte afkomstige dr. Ibrahim Abouleish vanuit Oostenrijk, waar hij al twintig jaar
woonde, definitief naar zijn vaderland terug te keren. Hij was naar Europa gekomen om te studeren, was
gepromoveerd, bij een farmaceutisch bedrijf werkzaam geweest, getrouwd en vader van twee kinderen
geworden. Daar was hij ook met de antroposofie in contact gekomen. In 1975 werd hij geconfronteerd
met de sociale ellende waarin Egypte in de voorbije twintig jaar
verzeild was geraakt. Daaruit ontstond zijn ‘droom’: hij wilde de
cultuurverworvenheden die hij zich in Europa eigen had gemaakt,
met zijn eigen islamitische achtergronden verbinden om daaruit in
Egypte iets geheel nieuws en vruchtbaars te laten ontstaan.
Ibrahim Abouleish
1937 - 2017
Na enkele zware pioniersjaren is de onderneming van dr. Abouleish
een veelzijdig succes geworden. Midden in de woestijn realiseerde
hij het Sekem-project, een bloeiende mensengemeenschap met biodynamische landbouw, economische
bedrijven die levensmiddelen, geneesmiddelen en kleding (alles van biologische kwaliteit) produceren,
een medisch centrum, scholen (ook voor ontwikkelingsgestoorde kinderen), kunstzinnige en technische
opleidingen, en sinds kort zelfs een eigen universiteit.

Het is er dr. Abouleish vanaf het begin om te doen geweest zoveel mogelijk mensen maximale
ontplooiingskansen te bieden en de economische ondernemingen van Sekem op een nieuwe,
associatieve basis vorm te geven. Veertig jaar lang heeft hij zijn ‘droom’ in de woestijn, die aanvankelijk
door vrijwel iedereen als onrealiseerbaar werd bestempeld, waar kunnen maken. Ibrahim Abouleish is
op 15 juni 2017, kort na zijn tachtigste verjaardag overleden.

Helmy Abouleish werkte van meet af aan enthousiast mee aan de ‘droom’ van zijn vader. Hij is al
sinds 1986 bestuursvoorzitter (CEO) van de Sekem-onderneming en sinds het recente overlijden van
zijn vader de eindverantwoordelijke van het gehele project.
Sekem bewijst dat een ideaal in praktijk te brengen is, ook als de omstandigheden in het begin verre
van gunstig zijn: een stuk onvruchtbare woestijn, geen praktische ervaring met landbouw, geen markt
voor biologische producten, een groot gebrek aan vormingsmogelijkheden en medische zorg, en een
arme bevolking die berustte in haar lot. Inmiddels zijn ruim duizend hectare woestijn omgezet in
vruchtbare landbouwgrond, verrichten meer dan tweeduizend mensen zinvol werk in het project,
genieten ongeveer zevenhonderd kinderen en jongeren er onderwijs en opleiding, en zijn er al zo’n
twaalfhonderd studenten aan de Heliopolis Universiteit.
Sekem heeft zich als voorbeeldproject voor duurzame sociale ontwikkeling al vele jaren in een
wereldwijde belangstelling mogen verheugen. In 2003 ontving dr. Abouleish de ‘Right Livelihood
Award’, ook bekend als de 'Alternatieve Nobelprijs'. Meer informatie over Sekem is te vinden op
www.Sekem.com en op www.sekemvrienden.nl.
Praktisch:


Aanmelding voor het symposium is noodzakelijk. Dat kunt U doen via de webstek
www.AE-Vereniging.org; klik rechts op Sekem.



Deelname aan het programma kost € 12 (voor studenten € 8). U dient deze direct na uw
aanmelding te betalen op de bankrekening van de Æ-Vereniging BE90 5230 8023 4132 met
vermelding ‘Sekem’. Het aantal plaatsen is beperkt; in geval van overboeking ontvangt U een reeds
betaalde bijdrage uiteraard integraal terug.



Als U met de auto komt, kunt U gebruik maken van de parkeergarage ‘Michiel’ vlak tegenover het
Congrescentrum.



De vernieuwde autobiografie van dr. Ibrahim Abouleish ‘Sekem – Sociaal Ondernemen brengt de Woestijn
tot Bloei’ zal als primeur op het symposium beschikbaar zijn (prijs: € 20, normaal € 25). Het is ook in
voorverkoop bij www.clubgroen.nl aan dezelfde voorwaarden te bestellen.



Helmy Abouleish komt voor drie dagen naar Benelux en zal behalve in Gent ook als spreker
optreden in Midden-Delfland, op de Veluwe en in Amsterdam. Voor het gehele programma zie
www.sekemvrienden.nl.

Wij hopen U op 30 september 2017 in het Congrescentrum te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
Mia Stockman

Myriam van Wesemael

Johan de Schacht

Luuk Humblet

“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 aan, 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

v.u.: Luuk Humblet, L. Steenstraat 52 Gent

