MAAK KENNIS MET HET
PALESTIJNSE LANDBOUWDORPJE
WADI FUKIN

OPZET
Aan de hand van een film over de landbouw in het Palestijnse
dorp Wadi Fukin (uitgesproken Wadi Foekien) maken de
leerlingen kennis met korte-keten-landbouw. Aanvullend
verkennen ze de ‘Agenda 2030 van de Verenigde Naties over
Duurzame ontwikkeling’ en onderzoeken ze hun eigen gedrag
inzake duurzame ontwikkeling.

DOELGROEP
2de en 3de graad secundair onderwijs

Online leskoffer
'Palestina in de klas'

LESTIJD
1 lesuur

MATERIAAL
Beamer, scherm, laptop met internet verbinding
Reportage Wadi Fukin:
https://www.youtube.com/watch?v=LDdsmfuD_VM

V.U.: PALESTINA SOLIDARITEIT, VIERWINDENSTRAAT 60, 1080 BRUSSEL

EINDTERM(EN)/LEERPLANNEN

3de graad: context 4 van de
vakoverschrijdende eindtermen: omgeving en
duurzame ontwikkeling
2de graad: alle finaliteiten
Duurzaamheid
7.12 De leerlingen handelen met het oog op
duurzame ontwikkeling.
7.13 De leerlingen lichten de betekenis en het
belang van duurzame ontwikkeling toe
doorstroom finaliteit en dubbele finaliteit:

ruimtelijk bewustzijn;
9.4 De leerlingen onderzoeken economische
processen op verschillende ruimtelijke
schaalniveaus.
9.5 De leerlingen reflecteren over
ruimtelijke gevolgen van demografische en
economische processen op verschillende
ruimtelijke schaalniveaus.
arbeids finaliteit:
ruimtelijk bewustzijn;
9.3 De leerlingen beschrijven kenmerken
en ruimtelijke gevolgen van mondialisering.
9.4 De leerlingen beschrijven
demografische processen en ruimtelijke
gevolgen ervan in verschillende regio's
van de wereld.

Lesgang
Achtergrond voor de leerkracht
Wadi Fukin is een dorp in de regio van Bethlehem, het is het enige
dorp waar de mensen vanuit een vluchtelingenkamp zijn kunnen
terugkeren naar hun gronden. Ze hebben het oorspronkelijke dorp
heropgebouwd na ongeveer 30 jaar in een vluchtelingenkamp te
hebben doorgebracht.
Zij zijn het bewijs dat terugkeer mogelijk is en een positieve impact
heeft op hun socio-economische status, op het bewaren van de
Palestijnse cultuur en op eeuwenoude landbouw.
Maar ook vandaag nog worden zij bedreigd: boeren kunnen hun
grond niet altijd bereiken, er is waterschaarste en vervuiling.
Checkpoints en de muur schenden het recht op vrijheid en land
wordt gestolen voor de bouw van Israëlische kolonies. Jongeren
verliezen het contact met hun geschiedenis en cultuur.
Wadi Fukin was vooral een dorp van landbouwers. Maar door de
confiscatie dan meer dan drie vierde van het grondgebied van het
dorp is dat niet meer mogelijk. De boeren die er nog wel zijn,
beschermen de gronden en de aloude Palestijnse landbouwcultuur
door de grond niet braak te laten liggen en een (vaak gezonder en
ecologisch) alternatief te bieden voor de Israëlische producten die
de Palestijnse economie vernielen.
Inleiding
Schets waar Wadi Fukin ligt (kaart-wereldbol) en geef een korte
beschrijving.
Wadi Fukin is een Palestijns landelijk dorp 8 km ten zuidwesten van
Bethlehem op de grens met Israël. 'Wadi' is Arabisch voor vallei Wadi Fukin ligt nu in een vallei omringd door heuvels. De laatste
decennia bouwde Israël op de omringende heuvels illegale kolonies
voor joodse kolonisten zodat het dorp nu ingesloten is door deze
kolonies. Hun land wordt gestolen voor de bouw of uitbreiding van
nieuwe Israëlische kolonies.

Inwoner Wadi Fukin staat voor één van de kolonies die het
dorp omringen.

Werken met filmmateriaal
De leerlingen bekijken de film over de korte-keten-landbouw in
Wadi Fukin.

Vraag de leerlingen naar de algemene indruk die het filmpje op hen
maakt. Ga vervolgens dieper op een aantal elementen in aan de
hand van onderstaande vragen.
Waarover ging de film?
Welke vragen komen in je op?
Wat heb je bijgeleerd?
- De boeren van Wadi Fukin bewerken de landbouwgronden om een
inkomen te hebben en de gronden te beschermen tegen confiscatie.
Doordat Israël al vele gronden illegaal in beslag nam en de
Palestijnse markt overspoelt met goedkope gesubsidieerde groenten
en fruit uit Israël en uit de illegale kolonies, kunnen steeds minder
boeren overleven. Velen stoppen met landbouw om in Israël als
arbeider te gaan werken. Onbewerkte gronden worden dan weer
gestolen door Israël om kolonies verder uit te breiden.
- Door in te zetten op korte-keten-landbouw (consumptie eigen
bevolking en lokale marktjes) helpen ze het milieu: geen of weinig
energie voor transport, geen bewaarmiddelen, …
Wat vind je van de werkwijze van de landbouwers van Wadi Fukin?
Waar zie je mogelijkheden?
Wat kan jij hier zelf doen in het kader van korte-keten-landbouw?
Wat is het voordeel van het planten in serres ? wat is het nadeel?
In de Palestijnse gebieden regent het helemaal niet in de zomer
en in een deel van de lente en van de herfst. Hoe kunnen zij aan
landbouw doen?
Waar komt bronwater vandaan en welk effect heeft betonnering
hierop?
Noem moeilijkheden waar boeren in Palestina mee te kampen
hebben, je kan inspiratie opdoen uit het filmpje maar mag ook
andere voorbeelden toevoegen. Bestaan deze ook in België?

Uitbreiding naar Agenda 2030 van de Verenigde Naties over
‘Duurzame ontwikkeling’
Vertel dat de aanpak van de landbouw in Wadi Fukin kadert in een
initiatief van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling. De
lidstaten van de Verenigde Naties hebben zich in ‘Agenda 2030’
geëngageerd om de nodige initiatieven en beslissingen te nemen om
onze planeet en maatschappij op een duurzame koers te brengen. Er
zijn 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen: de Sustainable
Development Goals.

De leerlingen verkennen de domeinen
(p.3 van
https://www.sdgs.be/sites/default/files/content/brochure_sdgs_nl_
nr.pdf ).
Aan welke domeinen kan het project van Wadi Fukin gelinkt
worden. Licht toe!
De leerlingen bekijken de 17 doelstellingen op p.5.
Aan welke doelstellingen draagt het project van Wadi Fukin toe?
Licht toe!
De leerlingen lezen de 17 doelstellingen.
Voor welke doelstellingen ken jij al concrete acties?
Welke impact hebben die acties voor jouw levenswijze/gedrag?
Welke concrete acties zie jij nog wenselijk/noodzakelijk?
Welke impact zouden die hebben op jouw levenswijze/gedrag?

Extra info
-Reportage over Wadi Fuki en de ilmpact van de Israëlische kolonies
(Engelstalig)
https://www.youtube.com/watch?v=fdAOF0cX9zs
-Verhaal en geschiedenis
www.wadifukin.weebly.com
https://www.friendsofwadifoquin.com/

Wadi Fukin als project bij Palestina Solidariteit
https://palestinasolidariteit.be/projecten/boerenproject-wadi-fukin/

