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ِبْسِم الل�ِه الر�ْحَمِن الر�ِحيِم

 الَْحْمُد لِل�ِه رَب الَْعالَِميَن

 الر�ْحَمِن الر�ِحيِم 

يِن َمالِِك يَْوِم الد

ي�اَك نَْستَِعيُن  ي�اَك نَْعبُُد َوإِ  إِ

رَاَط الُْمْستَِقيَم اْهِدنَا الص

اليَن   ِصرَاَط ال�ِذيَن أَنَْعْمَت َعلَيِْهْم َغيِْر الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم َوَ� الض�

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, 
de Meest Genadevolle.
Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.
De Heerser op de Dag des Oordeels.
U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.
Leid ons op het rechte pad.
Het Pad van degenen aan wie U gunsten heeft geschonken, 
niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden

Ik denk dat de moslims de Nederlandse samenleving net zo 
liefhebben als niet-moslims. Moslims hebben het hart op de juiste 
plek en willen graag hun eigen steentje bijdragen aan de samenleving. 
Moslims willen op alle onderdelen participeren. Daarnaast is de 
moslimgemeenschap een blijvend onderdeel van de Nederlandse 
samenleving, wil zich hier vestigen en verder ontwikkelen. Maar daar 
moeten ze wel de kans voor krijgen. Er moet wel erkend worden dat 
moslims ook onderdeel zijn van deze samenleving, dat moslims ook 
net zo goed kunnen bijdragen aan allerlei onderdelen en dat moslims 
ook goed kunnen participeren, goed kunnen meebewegen, goed 
kunnen meekomen in de samenleving. We merken in de praktijk dat 
moslims vaak aanlopen tegen vooroordelen, bijvoorbeeld tijdens 
sollicitatiegesprekken. Moslims moeten met een 1-0 achterstand 
proberen om op gelijke hoogte te komen. Ik roep hierbij ook de 
sollicitanten op om zich daar niet bij neer te leggen en door 
te gaan tot zij het eindniveau bereikt hebben.

������DIT�JAAR�GEEN�SUIKERFEEST

EID�AL-FITR
Op 12 en 13 mei 2021 vieren moslims in Nederland het einde van de 
ramadan. Er wordt gevierd dat zij zich hebben gehouden aan het gebod 
van God om te vasten en dat zij weer terug kunnen naar hun leven voor 
de komst van de vastenmaand ramadan. 

‘Eid al-Fitr’ is ‘het feest van 
het ontvasten’. 

Maar het feest dat zij vieren is niet ‘het Suikerfeest’, zoals veel mensen 
het nog noemen, maar ‘Eid al-Fitr’ wat ‘het feest van het ontvasten’ 
betekent. Tijdens dit feest wordt inderdaad veel zoetigheid 
geconsumeerd zoals de term Suikerfeest suggereert, Eid al-Fitr is in het 
Arabisch een meer passende benaming voor deze religieuze viering. 
Moslims die niet Arabisch zijn hebben in hun eigen taal ook termen om 
de viering te omschrijven.
 
RAMADAN
Op sociale media en in het nieuws wordt bij de start van de 
vastenmaand veel aandacht besteed aan de ramadan, maar veel 
niet-moslims zijn (nog) niet bekend met de betekenis van ramadan. 
‘Ramadan’ is de naam van de negende maand van het islamitisch jaar. Het 
vasten tijdens de ramadan is één van de vijf zuilen van de islam en een 
gebod van Allah. 

‘De drie monotheïstische 
godsdiensten delen 

het vasten’.
In de Koran wordt overigens benoemd dat God het vasten niet alleen 
aan moslims heeft geopenbaard, maar ook aan ‘de volkeren voor ons’. 
Met deze woorden wordt gerefereerd aan christenen en joden. Elk volk 
dat een openbaring heeft gekregen van God heeft geboden gekregen en 
één van de geboden die de drie monotheïstische godsdiensten delen is 
het vasten.
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IDENTITEITSCOÖRDINATOR
 

َواْعتَِصُموا ِبَحبِْل الل�ِه َجِميًعا َوَ� تََفر�قُوا

En houd jullie allen stevig vast aan het 
Koord van Allah en wees niet verdeeld’

Bekend maakt bemind. Op het moment dat je veel over elkaar weet dan 
begrijp je elkaar ook beter. Informatie over de islam dien je te verkrijgen 
vanuit de moslims zelf, diegenen die daar kennis over hebben. Niet 
vanuit de sociale media, want dat zorgt meestal voor polarisatie, vooral 
op het moment dat je niet de juiste informatie krijgt. Soms voelen de 
moslims zich niet meer thuis in Nederland en dat vind ik heel erg 
zorgelijk. Er is een groep die zich hier niet meer thuis voelt door wat er 
allemaal gebeurt in de media, in de politiek. Elke keer komt er iets, 
bijvoorbeeld het niqaabvervod en bedreigingen jegens moskeeën. Mijn 
boodschap: de moslims horen gewoon bij de Nederlandse samenleving. 
Als de moslims als deel van de Nederlandse samenleving gezien worden 
dan hebben we het probleem eigenlijk al opgelost, maar op het moment 
dat de moslims als een aparte groep worden gezien kunnen zij nooit 
volledig participeren in de samenleving. En dat terwijl we zien dat de 
mensen in de moslimgemeenschap ontzettend hun best doen. Je ziet nu 
inderdaad burgemeesters met een islamitische achtergrond, mensen in 
de Tweede Kamer die moslim zijn. Dat is alleen maar fijn, want wij zijn 
gewoon onderdeel van de Nederlandse samenleving.

BlIJF DRoMeN. BlIJF ACHTeR JE DRoOm 
StAAN En BlIJF DAARVOoR StRIJDEn.

LAtEn WE ElKAAR HElPeN En StEUNeN, 
WANt DAT HEbBeN WE VAN ElKAAR 
NoDIG, VOoRAL IN DEzE MoEILIJKE TIJDEn.



NORDIN�TALHAHOUI
IMAM�MOSKEE�EL�FATH�AMERSFOORT

De moslimgemeenschap speelt een hele belangrijke rol in Utrecht. 
Ze zijn medeburgers en hebben een zeer actieve rol hier in de 
samenleving. Ik zie zelf dat er veel energie komt vanuit de moslims. 
Niet alleen maar voor de moslimgemeenschap, maar voor de hele 
samenleving. En zij dragen bij aan de samenleving, aan vrijheid, aan 
rechtvaardigheid en ook aan het bestrijden van uitsluiting, 
discriminatie, polarisatie en radicalisering. De ambities van de 
moslimgemeenschap zijn groot. Moslims willen participeren 
binnen de samenleving en doen dat graag op alle niveaus. Zowel 
op politiek niveau als op maatschappelijk niveau als op sociaal 
niveau. Op allerlei fronten zie je moslims vooruitgang boeken en 
voor de komende generatie zal het alleen maar beter gaan 
worden. Elke samenleving kent uitdagingen voor minderheden 
zoals discriminatie en vooroordelen. Dat werkt een gezonde 
samenleving en burgerschap tegen. 

‘Moslims in de provincie Utrecht, 
maar ook in heel Nederland, 

krijgen nog steeds veel te maken 
met vooroordelen en 

discriminatie’.

MOSLIMDISCRIMINATIE�IN�DE�PROVINCIE�UTRECHT
Moslims in de provincie Utrecht, maar ook in heel Nederland, krijgen nog 
steeds veel te maken met vooroordelen en discriminatie. Bijvoorbeeld 
tijdens sollicitatiegesprekken, op sociale media, maar ook wanneer zij 
zich moeten verdedigen als er een incident plaatsvindt in de wereld 
waar een moslim bij betrokken is. Hiermee wordt teniet gedaan aan de 
actieve participatie van de moslimgemeenschap in de maatschappij en 
hun wil om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving. 
Daarbij kan gedacht worden aan hoogleraren, Tweede Kamerleden en 
schooldirecteuren die deel uitmaken van de moslimgemeenschap.

MONITOR�DISCRIMINATIE�������PROVINCIE�UTRECHT
Uit de Monitor Discriminatie 2020: Provincie Utrecht blijkt dat in 2020 
bij Art.1 Midden Nederland 26 keer melding is gedaan van discriminatie 
op grond van godsdienst, waarvan 21 keer een melding van discriminatie 
op grond van godsdienst tegen moslims. Het grootste deel van de 
meldingen op grond van godsdienst in 2020 betreft dus 
moslimdiscriminatie.

De Monitor 2020 wordt later dit jaar verwacht.�
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يَاُم كََما كُِتَب َعلَى يَا أَي�َها ال�ِذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَيُْكُم الص

 ال�ِذيَن ِمن قَبْلُِكْم لََعل�ُكْم تَت�ُقوَن 

ْعُدوَداٍت  أَي�اًما م�

O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was 
voor hen vóór jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen

De islamofobie in Nederland en de bedreigingen aan moskeeën zijn 
pijnlijk om mee te maken. Moslims hebben over het algemeen een dik 
schild en houden zich staande binnen de maatschappij, maar het is niet 
fijn wat er in de media wordt verteld over de islam. Het voedt de 
islamofobie. Ik wil hierbij iedereen oproepen die berichten links te laten 
liggen en juist een bericht van vrede en liefde te verspreiden. De 
moslimgemeenschap is namelijk een vredelievende gemeenschap. De 
naam zegt het al, islam is vrede. Islam is overgave aan Allah. Islam is de 
ander liefhebben. Delen met een ander. En dat is ook één van de doelen 
van de ramadan. Als wij vasten voelen we mee met de armen. Hoe zij de 
dagen doorbrengen zonder eten, drinken en al die andere lusten die wij 
zo gemakkelijk kunnen vervullen. Dus de islamitische gemeenschap, waar 
dan ook ter wereld, is vredelievend, reikt handen uit naar andere 
volkeren en wil heel graag zichzelf ontwikkelen en een bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van de wereld. De islamitische gemeenschap staat 
midden in de Nederlandse maatschappij, maakt onderdeel uit van de 
Nederlandse maatschappij. 

HOUD VAN ElKAAR, HOUD ElKAAR VASt 
En WeES Er OoK VOoR ElKAAR.

WE ZIJN ALlEmAAL BrOeDErS ZoALs ALlAH 
BeSCHRIJFt IN MIJN GeKOzEn AYA UIT DE 
KOrAN. WIJ KOmEn ALlEmAAL UIT ADAM En EVA 
OnGeACHT OnZe KLeUR Of OnZe HErKOmSt.
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