
Schoonmaak-campagne! 
 
 

Het AEI heeft als uitgangspunt om jongeren en vrouwen op de bezette Westelijke Jordaanoever te 
stimuleren om over het eigen erfgoed, identiteit en waarden na te denken, en deze effectief over te 
brengen. Als deel van een inter-religieus (moslim-christelijk) leerproject, dat al jaren loopt, heeft het AEI 
nu het plan om een community campaign te organiseren rond het thema ‘hygiene’. Op en vanuit 
scholen zullen leerlingen een aktiviteit bedenken, uitvoeren en propageren om de directe leefomgeving 
schoon te houden en de waardering voor hygiene te bevorderen.  
 
In overeenstemming met de ethische uitgangspunten van dit project wordt aandacht gegeven aan zowel 
hygiene als waarde (met zijn associaties met innerlijke en uiterlijke ‘schoonheid’) als hygiene als praktijk 
– zoals de omgeving schoonhouden.  
 
Voorafgaand aan de aktiviteit zullen docenten religie en sociale studies met de scholieren spreken over 
de meerdere betekenissen van hygiene in islam en christendom. Ook worden met de leerlingen de 
praktische uitgangspunten van een campagne doorgenomen.  
 
AEI zal de campagne organiseren met klassen teenagers op naar schatting 10-15 scholen in Bethlehem 
en Ramallah en omgeving. Op drie plaatsen in de omgeving van Bethlehem gaan we uitgebreider met 
deze klassen aan de slag: Artas (ten zuiden van Bethlehem), Walajeh  (westen) en Al-Khass-Numan 
(oosten). Voor een deel bevinden zich die dorpen in gebieden C, onder directe Israelische militaire 
controle, waar het Israelisch leger onder meer illegale dumpingplaatsen tolereert.  
 
In genoemde plaatsen organiseren en vieren we een opruimdag, met na het werk culturele optredens 
van onder meer een meisjeskoor dat een paar jaar geleden speciaal voor het inter-religieuze 
scholenproject is opgericht. Verder zullen naast docenten en ouders AEI’s vrouwengroepen een aktieve 
rol in de campagne spelen en zullen lokale media worden aangesproken. Gemeentelijke 
vuilnisophaaldiensten worden uitgenodigd logistiek en met menskracht mee te werken.  
 
De kosten van dit project worden begroot op € 5.100,-. Aan geinteresseerden kan een specificatie van deze 
kosten worden overlegd 
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