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Meester Sekalli hield voet bij stuk en alle leerlingen gingen naar de grote stad om verder te leren. Uiteindelijk heeft 

mijn klasje twee hoogleraren, een onderwijzer, longchirurg, rechter en een hoge EU-ambtenaar voortgebracht. Ik denk 

nog vaak aan hem terug. Niet alleen omdat ik veel aan hem te danken heb, maar ook omdat zijn credo niet aan leeftijd 

gebonden is. Het hele leven is één grote leerschool.

Mijn vader vertrok naar Nederland omdat hij een betere toekomst voor zijn kinderen wilde, zoals zovele mannen uit 

Marokko en Turkije. Toen hij werk en huisvesting had gevonden, werd het gezin herenigd, zoals dat met vele gezinnen 

gebeurde. We moesten een vreemde taal leren en onze weg zien te vinden in een onbekende samenleving. En de Neder-

landers kregen nieuwe buren met andere gewoonten. ‘Onbekend maakt onbemind’ luidt het Nederlands spreekwoord. 

Dat gold lange tijd, en wederzijds.

De rol die SPIOR vervult in de samenleving, vergelijk ik met die van meester Sekalli vroeger. Om je weg te vinden in je 

nieuwe vaderland is allereerst kennis nodig. Kennis van de taal en van de wetten en regels die er gelden. Leren omgaan 

met de vrijheid die je hebt om te worden wie je wilt zijn, met behoud van je culturele identiteit. Je buren leren kennen, 

om er achter te komen dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn. Om dit leerproces te ondersteunen, heeft SPIOR 

bruggen geslagen. Bruggen tussen mensen en instanties. Bruggen die vanaf beide oevers betreden kunnen worden. Op 

die bruggen vinden mooie ontmoetingen plaats, maar ook stevige confrontaties. Dat is niet erg zolang mensen bereid 

zijn naar elkaar te luisteren en respect hebben voor elkaar.

Die toekomstdroom van de eerste generatie arbeidsmigranten is voor velen uitgekomen. Hun kinderen deden het al veel 

beter, hun kleinkinderen studeren nu aan de universiteit. In twee generaties zijn enorme sprongen gemaakt. Dat neemt 

niet weg dat er soms nog gevoelens van onbegrip zijn. Gevoelens die vaak te maken hebben met tradities, normen en 

‘Kennis is zonneschijn en een gebrek aan kennis is als wandelen in het donker’, zei meester Sekalli vroeger, 

op mijn lagere school. Hij bracht ons de liefde voor leren bij. Dat was een hele prestatie, want de omstandig-

heden waren verre van ideaal. We zaten in een piepklein, snikheet klaslokaal en niet alle ouders vonden on-

derwijs nodig. Het dagelijkse leven was al een harde leerschool genoeg. Ze konden de hulp van hun kinderen 

op het land eigenlijk niet missen.

Voorwoord
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waarden. Juist in die discussies heeft SPIOR haar meerwaarde bewezen. Of het nu gaat om onderwijs, vrouweneman-

cipatie of huwelijksdwang, SPIOR weet mensen te bereiken. Juist dat maakt hun adviezen aan gemeente en andere 

instanties waardevol. Het zijn adviezen met respect voor alle betrokkenen, adviezen die men ook landelijk op waarde 

weet te schatten.

‘Onbekend maakt onbemind’ gaat al lang niet meer op, integendeel. Dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen, 

actief burgerschap vraagt om alertheid. SPIOR heeft de afgelopen 25 jaar een gidsfunctie vervuld en zal dat de komende 

tijd blijven doen. Maar ook SPIOR is een lerende organisatie en zal de inbreng van de jongeren nodig hebben om hun 

werkwijzen en adviezen effectief en invloedrijk te houden.

Voor jongere generaties is diversiteit al een vanzelfsprekendheid. Zij kunnen vertellen hoe inspirerend het is, om in een 

klas of de collegebanken te zitten met de hele wereld. Zij weten hoe je van meerwaarde kunt zijn voor internationaal 

georiënteerde bedrijven. Zij staan midden op de brug, middenin de samenleving. Zou het niet mooi zijn als juist zij het 

stokje van meester Sekalli overnemen?

Ahmed Aboutaleb,
Burgemeester van Rotterdam

In de 25 jaar van haar bestaan heeft SPIOR veel kunnen realiseren op allerlei terreinen. Dat was alleen mo-

gelijk dankzij de inbreng, steun en samenwerking van de aangesloten organisaties en vele maatschappelijke 

partners. In dit deel geven 25 betrokkenen uit de achterban, gemeente en partnerorganisaties een beeld van 

diverse aspecten van het werk van SPIOR door de jaren heen.

Een blik op 25 jaar SPIOR
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Later kwam er de mogelijkheid om op de openbare ba-

sisschool islamitische lessen te verzorgen. Het was niet 

makkelijk om dat op te bouwen. Langzaam maar zeker is 

het gegroeid en nu is het landelijk georganiseerd. SPIOR 

heeft ook een heel grote rol gespeeld in de geestelijke 

verzorging. Op initiatief van SPIOR kwamen er geeste-

lijk verzorgers in gevangenissen in Rotterdam, Den Haag, 

Dordrecht. Nu werken ruim 60 geestelijk verzorgers bij 

gevangenissen in Nederland en enkele bij Defensie. Dus 

dat is iets wat door SPIOR bereikt is.

Er zijn mensen nodig die de Nederlandse taal goed beheer-

sen, de Nederlandse situatie goed kennen. Daarom is het 

belangrijk dat de jongere generatie in besturen deelneemt. 

Maar je kunt een gemeenschap niet dwingen bepaalde 

mensen te kiezen, alleen adviseren. Onderwijs is een van 

de belangrijkste thema’s in de samenleving, ook binnen de 

moslim gemeenschap. Er moet meer voorlichting worden 

gegeven aan ouders, zowel mannen als vrouwen. Zodat 

ouders bijvoorbeeld verschillende scholen bezoeken, niet 

alleen islamitische, maar kijken welke school in de buurt 

de beste is voor hun kind. Zodat onze kinderen doorstro-

men naar het hoger onderwijs en ze een gelijke positie 

krijgen binnen deze samenleving. Onze jongeren komen 

af en toe in de kranten vanwege criminaliteit, dat doet me 

pijn. Daar moet goed aandacht aan worden besteed.

Tegenwoordig gaan weinig allochtonen terug naar eigen 

land wanneer ze ouder worden. Ik heb hier kinderen en 

kleinkinderen, ik kan niet meer terug naar mijn land, 

dat is niet meer hetzelfde als 41 jaar geleden. Het is niet 

meer zo dat ouders door hun kinderen worden verzorgd 

wanneer ze ouder worden. Er zijn wel verzorgingshui-

zen maar er wordt weinig rekening gehouden met de is-

lamitische achtergrond. Daar zou SPIOR iets in kunnen 

betekenen.’

Arif Yakışır was betrokken bij de oprichting van SPIOR vanuit de Gültepe moskee, zat in het bestuur en 

werkte enige tijd bij SPIOR, via de Stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond. Hij is voorzitter van de 

Turks Islamitisch Culturele Federatie. ‘Het proces om SPIOR op te richten begon al in 1985. Het ging erom 

een eenheid te vormen als moslim gemeenschap,  zodat de belangen beter behartigd zouden worden. Boven-

dien was het voor de gemeente en andere instellingen makkelijker om met één organisatie te kunnen spre-

ken. Bijvoorbeeld in het moskeebeleid begin jaren negentig. Het belangrijkste is eenheid. Toentertijd was 

dat nog niet vertoond, dat verschillende nationaliteiten een eenheid vormden. Ik denk dat SPIOR een goed 

voorbeeld is in Europa, dat er onder de moslim gemeenschap eenheid is. 

Arif Yakışır

‘Het belangrijkste is eenheid’
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De groep met islamitische achtergrond was ook voor mij 

relatief vreemd en nieuw. Ik was erin geïnteresseerd daar-

mee in contact te komen. Daar is het steunen van SPIOR 

uit voortgekomen. SPIOR was betrokken bij de moskee-

dialoog, zo noemde ik het. Ed van Thijn1, zei later tegen 

me: “Wat jullie daar deden in Rotterdam, zou in Amster-

dam in die tijd niet mogelijk geweest zijn”. Ik heb daar 

thema’s geagendeerd zoals de positie van vrouwen, sek-

sualiteit, waarvan ik dacht: die zijn van belang als je wilt 

integreren in de Nederlandse samenleving. Ik denk dat 

zij merkten: het gemeentebestuur wil ons erbij betrekken 

maar dan moeten we hen serieus nemen. Ik heb gezegd: 

we moeten ook hun kijk serieus nemen. Wat ik me ook 

nog goed herinner, is dat je overal moskeegebouwtjes zag 

ontstaan, in oude scholen en verlaten panden. Toen heb-

ben we een plan de campagne gemaakt, dat moest toch 

een beetje gefatsoeneerd worden. Daar kwamen ook fi-

nanciële middelen voor vanuit die gemeenschappen. Nu 

zie je gelukkig ook mooie moskeeën verschijnen in de 

grote steden. 

SPIOR stond eigenlijk model voor hoe heel veel emanci-

patie in Nederland tot stand kwam. Ik denk dat belan-

genbehartiging in de tweede fase gekomen is, eerst moet 

je sterk zijn. Dat SPIOR zich verder ontwikkeld heeft tot 

gesprekspartner van de gemeente, dat is sterker geworden 

in de loop van de jaren. Bij oplopende maatschappelijke 

spanningen is het cruciaal dat je een netwerk hebt van be-

trouwbare mensen die invloed hebben op de verschillende 

gemeenschappen. Ik denk dat dat ook de belangrijkste 

verdienste van SPIOR geweest is. 

Ik geef veel colleges op hogescholen en universiteiten. Het 

aantal vrouwen vooral van Marokkaanse en Turkse af-

komst dat jurist of dokter wordt, dus in twee generaties, 

dat is fenomenaal. Dus ik ben een optimistisch mens.’

Hans Simons was van 1982 tot 1989 wethouder voor de PvdA, met de portefeuille Welzijn, Onderwijs en Cul-

turele Minderheden. ‘Het simpele feit dat je een wethouder minderheden had en een ambtelijke afdeling die 

daar specifiek de zorg voor had, geeft aan dat het nog geen vanzelfsprekendheid was. In 1982 bracht de WRR 

een rapport uit met als centraal motto “integratie met behoud van eigen identiteit”. Dat was het mantra in het 

Nederlandse minderhedenbeleid. Dat past ook in de Nederlandse traditie van het respecteren van minderheden. 

Dat integratie met behoud van identiteit zou ik eigenlijk vandaag nog de slogan vinden, ik vind het prachtig.

Hans Simons  

‘Integratie met behoud van identiteit 
zou ik eigenlijk vandaag nog de slogan vinden’

1 Destijds burgemeester van Amsterdam.
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Later ben ik betrokken geweest bij het organiseren van 

een iftarmaaltijd en kerstdiner voor een verzorgingshuis 

en moskee Al Wahda. Dat was een moment van in contact 

komen met mensen met een andere achtergrond. De voor-

malig directeur, Ibrahim Spalburg, heeft toen iets verteld 

over de Ramadan. Hoe hij dat naar voren heeft gebracht, 

heeft me geraakt. Voor ons is het een traditie maar voor 

een buitenstander komt het heel anders over. 

SPIOR heeft een hele duidelijke ontwikkeling doorge-

maakt. Eerst was het een platform in oprichting, van 

losse organisaties. Dan moet men het nut en belang van 

samenwerken gaan begrijpen. Het is nu breed opgezet. 

SPIOR heeft een professionele uitstraling en een belang-

rijke positie in Rotterdam gekregen. Alle omstandigheden 

in aanmerking nemend, vind ik het een droom dat SPIOR 

nog steeds bestaat. Ik denk dat SPIOR soms bewust op 

de achtergrond blijft. Want op een gegeven moment is 

het maar beter om niet te reageren. Ik denk dat SPIOR 

daarin de juiste keuzes heeft gemaakt, toentertijd met Pim  

Fortuyn en dergelijke. 

Mijn toekomstvisie voor SPIOR is te laten zien dat wij, 

moslims, een deel van de maatschappij zijn. Het is nu het 

moment om te tonen: wij helpen ook met de verbetering, 

de bouw van de maatschappij, met het oplossen van pro-

blemen. Niet alleen eigen problemen, maar ook problemen 

van maatschappelijke aard. SPIOR mag nog explicieter 

naar buiten optreden. Dan wordt de waarde van SPIOR 

zichtbaarder voor de buitenwereld.’

Abderrahman Bouaiss was betrokken bij de oprichting van SPIOR. Ook gaf hij een korte periode islamitisch 

godsdienstonderwijs op een openbare basisschool via SPIOR. Nu is hij actief voor moskee Al Wahda, die aan-

gesloten is bij SPIOR. ‘Ik was betrokken bij een stichting in Maassluis en toen kregen wij een uitnodiging 

voor de oprichting van SPIOR. Dus ik heb meegedaan aan de eerste vergaderingen met een aantal moskeeën. 

Het was toentertijd een heel bijzonder initiatief, om islamitische organisaties onder te brengen in een koe-

pel. Vooral organisaties van verschillende culturen, dat was heel bijzonder. Dat moment dat ik bij de eerste 

bijeenkomst daar aanwezig was, is een moment dat ik niet zo makkelijk zal vergeten. Je komt mensen tegen 

die onbekend zijn, maar met een gemeenschappelijk doel, samen voor het belang van de moslims. Iedereen 

komt met een eigen mening, ervaringen, ideeën en hoe ga je dat allemaal met elkaar bundelen, die kracht, 

om er iets van te kunnen maken. 

Abderrahman Bouaiss

‘Nu tonen: wij helpen ook met de bouw van de maatschappij’
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Er was wel eens crisis, omdat een imam zich versprak. 

Dan konden we via SPIOR tot een goed gesprek komen. 

Media hebben ook wel uitspraken van imams verdraaid 

door de montage totaal op zijn kop te zetten. Een vitale 

rol heeft SPIOR gespeeld na 9/11, ook Theo van Gogh. 

Toen was er ongeloof lijk veel maatschappelijke onrust. 

Mensen vroegen zich af: wat gaat er met ons gebeuren, 

kunnen mijn kinderen nog wel naar school? Als dat soort 

angst en twijfel groeit, moet je als gemeente er voor kun-

nen staan. Burgemeester Opstelten heeft in die periode 

een belangrijke rol gespeeld. Hij heeft moskeeën bezocht 

om de moslimbevolking een hart onder de riem te steken: 

we laten elkaar niet los, jullie horen er net zo goed bij. 

Frequente contacten zijn belangrijk, en de waarheid zeg-

gen, dat leidt tot veel waardering en begrip, over en weer. 

SPIOR doet dingen niet uitsluitend voor moslims maar 

ook voor andere mensen. Dat kan nog nadrukkelijker. 

Ibrahim Spalburg heb ik zelf aangetrokken naar de ge-

meente. Dat was toen wat, een moslim, een Surinamer, 

die op het stadhuis rondliep. Maar Ibrahim had heel veel 

kwaliteiten, waaronder humor. Ik vind het uniek dat 

een vrouw directeur is geworden, in een cultuur waarin 

mannen het voor het zeggen zouden hebben. Dat vind ik 

richting Marianne maar ook richting de organisatie een 

felicitatie waard. Een mijlpaal is ook dat SPIOR toenade-

ring heeft gezocht tot kerken, humanisten, alle levensbe-

schouwingen in Rotterdam. Gelukkig komt de liefde van 

twee kanten. Al die stromingen snappen dat ze met elkaar 

in gesprek moeten zijn. Blijf in contact met de omgeving. 

Wees trots op je eigen achtergrond maar onderschrijf de 

gemeenschappelijke waarden en normen, blijf daarop ha-

meren. En blijf humor houden!’

Willem Tuijnman was enkele decennia werkzaam bij de Gemeente Rotterdam, in de jaren ’80 als hoofd van 

het Bureau Migranten. ‘Zo’n 27 jaar geleden stelde wethouder Simons vast dat het opbouwwerk te weinig deed 

voor moslims. Het opbouwwerk had er begrip voor dat er wat moest veranderen, heel veel zelfs, maar kreeg 

het niet voor elkaar. Toen is de gemeenteraad ermee akkoord gegaan om te proberen tot een overkoepelende 

moslimorganisatie te komen. Ali Ünal had een soort federatief verband weten te vormen. Ik vind het nog 

steeds uniek dat er een organisatie kan zijn met mensen met wortels in zo veel verschillende landen. Andere 

gemeenten waren daar wel eens jaloers op, ook ministeries vonden dat een vrij unieke situatie. Toen de Sovjet-

Unie uit elkaar viel, kwamen waarnemers uit Rusland kijken hoe we hier met moslimgroepen omgingen. 

Willem Tuijnman

‘Blijven hameren op gemeenschappelijke waarden en normen’
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Het grootste belang van SPIOR was om de moslim ge-

meenschap bij elkaar te houden. Toentertijd en nog steeds 

is er van moslims in de wereld, moslims onder elkaar en 

moslims tegenover anderen, verzet, onrust geweest. Men 

heeft geprobeerd om de mensen van Rotterdam bij el-

kaar te houden. Als er iets was, werd er een bijeenkomst 

belegd om erover te praten en naar oplossingen te zoe-

ken. In Amsterdam en elders kwamen er demonstraties 

en noem maar op maar hier heeft men geprobeerd eerst 

gezamenlijk een oplossing te bedenken en dan naar bui-

ten te komen. Dat is altijd gelukt. Dat vond ik heel sterk 

van SPIOR.

SPIOR heeft ook de islamitische vrouwen bij elkaar  pro-

beren te brengen. Het was een soort mannenwereld: die 

gaan naar de moskee, hebben alles te vertellen. Dat was 

een hele mijlpaal, om de vrouwen uit dat isolement te ha-

len. Die vrouwen waren de westerse wereld niet gewend. 

Zij deden alles binnenshuis. Het is door SPIOR gekomen 

dat de islamitische vrouwen hier in beweging zijn geko-

men. Belangrijk ook van SPIOR is het islamitisch onder-

wijs op de openbare scholen. Dat zijn belangrijke dingen 

die SPIOR heeft kunnen bewerkstelligen. Zonder SPIOR 

was dat misschien niet mogelijk.

Mijn wens is dat SPIOR nog lang in staat blijft de belan-

gen van moslimorganisaties te behartigen. SPIOR is een 

organisatie die bij de gemeente kan komen. Ik kan ook bij 

de gemeente komen maar ik moet een andere weg bewan-

delen. Maar SPIOR heeft die ingang met al die mensen. 

Dat SPIOR dat blijft bewaken voor ons moslims is zeer 

belangrijk. Wie er ook zit, of ze mij kennen of niet, dat 

maakt niets uit, het gaat om het belang van de islamiti-

sche gemeenschap in Rotterdam.’

Hasan Khan is voorzitter van de Shane Mustafa moskee. Hij was betrokken bij de oprichting van SPIOR en 

tevens enkele jaren bestuurslid. ‘Ik werd door Ali Ünal en Arif benaderd. Ik weet nog dat ik een financiële 

bijdrage heb geleverd voor de oprichting bij de notaris. De bedoeling was om alle moslims in Rotterdam 

in die koepel te verenigen. Dat is toen aardig gelukt. In het begin waren er 15 of 16 organisaties betrokken 

maar er was contact met meer organisaties. SPIOR is begonnen met Marokkaanse, Turkse en een Surinaamse 

organisatie, mijn organisatie. Daarna zijn ook Somaliërs gekomen, Oost-Europeanen, noem maar op. Zo is 

het langzaam aan uitgebreid. De beginperiode is de mijlpaal van SPIOR geweest omdat men op het idee is 

gekomen om de moslims in Rotterdam te verenigen.

Hasan Khan

‘Gezamenlijk een oplossing bedenken en dan naar buiten komen’
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Het aardige van SPIOR is dat ze altijd de verschillende 

aangesloten clubs bij het publieke leven van Rotterdam 

hebben georganiseerd. Ze hebben een hele goede en effec-

tieve brugfunctie. Overigens is Rotterdam de enige plaats 

in heel Nederland die zoiets heeft, dat heeft bijzondere 

voordelen gehad. Na de aanslagen in Amerika ben ik met 

Opstelten samen bij een aantal moskeeën langs geweest, 

beginnend bij de Annasr. Dat kon alleen omdat dat met 

hulp van SPIOR is georganiseerd. 

Niet alles komt natuurlijk van SPIOR, maar het is voor 

allerlei dingen aangesproken en heeft dat ook zelf als taak 

beschouwd. Ook later ben ik SPIOR op veel plekken te-

gengekomen. Het heeft bijvoorbeeld bijgedragen aan dis-

cussies over het verschil in opvoeding van meisjes en jon-

gens. Ze doen er heel veel aan om het gesprek op gang te 

brengen. SPIOR blijft heel interessant, omdat het mensen 

kan helpen om zich als burger van deze stad voluit te ont-

wikkelen. Ik ben ook homoambassadeur van Rotterdam 

en in een gesprek ontdekten wij dat SPIOR ook homosek-

sualiteit bespreekbaar maakte. Dat vond ik opmerkelijk. 

Een aantal jaar geleden kwam in een studie over moslims 

in Rotterdam naar voren dat 85 procent van de vrouwen 

in Afrikaanderwijk psychosomatische klachten had. In 

normale mensentaal betekent dat dat die vrouwen onge-

lukkig zijn. De actieradius van die vrouwen blijft heel 

klein. Toen hoorde ik van SPIOR dat ze bezig waren om 

gesprekken met die vrouwen te organiseren. Gelukkig is 

er iemand met een entree om daar wat te doen. 

Ik zie ze eigenlijk al die jaren zich als koepel dienstbaar 

opstellen aan de organisaties, met een voorzichtige voor-

trekkersrol. Dat bestaat er vooral uit dat je op een onbe-

vangen manier verbindingen met anderen durft en kan 

aangaan, zoveel mogelijk contacten legt waar mensen wij-

zer van worden en waardoor hun wereld verruimd wordt. 

Het is een wonder dat ze die 25 jaar hebben volgehouden 

en dat is ook een bewijs van nut. Ze moeten vooral vol-

houden, mijn steun hebben ze.’

Herman Meijer was raadslid en van 1994 tot 2002 wethouder voor GroenLinks in Rotterdam. ‘Mijn voor-

ganger, Vermeulen, had het initiatief genomen tot het moskeebeleid. Tijdens de stadsvernieuwing kwamen 

gevaarlijke toestanden naar voren van moskeeën in oude garages of oude winkels. Het was duidelijk voor de 

gemeente dat er waardige plekken voor de eredienst moesten komen. Dat heeft geresulteerd in drie markante 

moskeeën: de Kocatepe, de Mevlana en de Essalaam. Ook andere huisvesting voor moskeeën is gerealiseerd in 

die tijd. Daarin was het contact met SPIOR essentieel.

Herman Meijer

‘Op een onbevangen manier verbindingen durven aangaan’
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Omdat Rotterdam SPIOR had, zijn wellicht ergere din-

gen voorkomen, omdat we voortdurend met elkaar in 

gesprek zijn gebleven. Het levert misschien niet altijd het 

grote resultaat op dat je voor ogen hebt, maar je kunt 

gezamenlijk optrekken. Dat hebben we vaak gedaan. Met 

burgemeester Opstelten, dat was natuurlijk in een roerige 

tijd, hebben we veel dingen samen kunnen oplossen. De 

aanslagen in Amerika hebben een enorme terugslag te-

weeg gebracht en onzekerheid, ook onder moslims zelf. 

Eigenlijk begon het al in de tijd van de Rushdie-affaire. 

We probeerden er van alles aan te doen maar er zijn ook 

momenten waarop je moedeloos bent. Er is een enorme 

angst bij mensen naar binnen geslopen die je heel moei-

lijk ongedaan kan maken.

 

Ik vond dat de moslim gemeenschap zich moest ontwik-

kelen en dat ze hun stem moesten laten horen. We hebben 

ook iets toe te voegen aan de Nederlandse samenleving. 

Op het gebied van onderwijs, opvoeding, vrouweneman-

cipatie, jeugd, al die onderwerpen. Ik denk dat de kracht 

ligt bij jongeren. Er zijn ook jongeren die heel erg ge-

frustreerd zijn door wat ze ervaren, dat ze niet voor vol 

worden aangezien. Daar moeten we alert op blijven. Ik 

denk dat SPIOR daar ook een rol in kan spelen, om radi-

calisering tegen te gaan en om jongeren andere perspec-

tieven te bieden. Ik denk dat SPIOR een rol moet spelen 

om opvoeders en jongeren zelf aan te spreken en te wer-

ken aan de verbetering van de situatie. Niet alleen, maar 

in samenwerking met het onderwijs. Daarbij kan ook 

het moslim zijn een rol spelen, daar moet je gebruik van 

maken als kracht. Je moet rekening houden met elkaar 

en samenwerken, maar dat eigene niet zomaar weggooi-

en. Dat heeft ook zijn waarde, maakt mensen gelukkig.  

Anders wordt het allemaal zo vlak. De wens is natuurlijk dat  

SPIOR blijft bestaan en dat de kennis die is opgebouwd 

aangewend kan worden in het belang van de samenleving.’

Ibrahim Spalburg is in verschillende hoedanigheden altijd betrokken geweest bij SPIOR, van 2001 tot 2012 

als directeur. ‘Ik werkte bij de gemeente, het Bureau Migranten, en hield me bezig met de moslim gemeen-

schap. Wethouder Simons zei toen: “Ik wil graag met de moslim gemeenschap in gesprek. Ze zitten allemaal 

in die gebouwtjes, alles is op slot, er is geen communicatie over en weer”. Toen is het eigenlijk begonnen, dat 

de moslims zich georganiseerd gingen voorbereiden op die gesprekken. De gemeente heeft dat aangemoe-

digd, want dan hadden ze een aanspreekpunt. 

Ibrahim Spalburg

‘Voortdurend met elkaar in gesprek blijven’
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SPIOR mag niet afhankelijk zijn van het geld van ande-

ren, niemand geeft geld voor niks. Bij bestuursverkiezin-

gen koos iedereen uit de eigen groep, niet op inhoud. 

Daar heb ik tegen geprotesteerd, nu is er een roulatiesys-

teem. Dat is een verbetering maar het gaat erom dat we 

stemmen op wie SPIOR het beste kan bedienen, ongeacht 

etnische achtergrond. 

We moeten deel uitmaken van de samenleving en tege-

lijkertijd onze eigen kleur behouden. Op onze eigen ma-

nier, niet gestuurd van buiten. We proberen met elkaar 

een goede discussie te voeren binnen de moskee en andere 

zelforganisaties. Veel dingen zijn verkeerd vertaald en uit 

de context gehaald. Dat betekent niet dat het geloof niet 

goed is, de mensen doen het niet goed. Als je buurman 

honger heeft, is wat jij eet onrein. Er staat niet “moslim”, 

gewoon “jouw buurman”, punt. SPIOR moet eraan bij-

dragen dat mensen correct worden geïnformeerd. 

Ik ben altijd voorstander van vrouwenemancipatie. Er 

wordt heel makkelijk geroepen: “het is tegen het geloof”. 

Ik zeg: “Meneer, onze profeet was werkzaam voor zijn 

vrouw Khadija, hij was in dienst van een vrouw. Dus hoe 

kom je daar bij?” Altijd was daar ook de rol van SPIOR. 

Het kantoor van SPIOR was een voorbeeld dat mannen en 

vrouwen samen kunnen functioneren zonder problemen. 

Dat lijkt misschien niet bijzonder maar is het wel. Je kan 

niets met een groot verhaal om magisch te veranderen, je 

moet systematisch mensen laten groeien in die richting. 

Ik denk dat SPIOR onmisbaar is voor de islamitische ge-

meenschap hier. SPIOR heeft een functie om ons samen 

te brengen, al die organisaties, klein of groot, Pakistaans, 

Turks of Marokkaans, Surinaams, Oost-Europees. Je kan 

altijd een beroep op ze doen. Het is net als een ouder of 

grote broer die achter je staat. Als je hulp nodig hebt, 

klop je aan. SPIOR is een schat van personen die altijd 

bezig zijn om samen te brengen en te helpen.’ 

Javaid Asghar Ginai is actief bij het Pakistaans Islamitisch Centrum, en was bij de oprichting van SPIOR. ‘Ik 

werkte in het Van Dam ziekenhuis. Mensen hoorden dat er een Pakistaanse dokter was en kwamen bij mij. Zo 

kwam ik in contact met de Pakistaanse gemeenschap. Ik werd actief voor de toenmalige Moslim Organisatie 

Nederland. Daar ontmoette ik Ibrahim Spalburg, die werkte voor de gemeente Rotterdam. De gemeente had 

behoefte aan een aanspreekpunt. Tijdens aankoop en verbouw van onze moskee hebben we regelmatig wegwij-

zing gekregen. Als ik bepaalde dingen wil weten, bel ik nog steeds gewoon een van de medewerkers van SPIOR. 

Javaid Asghar Ginai

‘Een grote broer die achter je staat’
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Ook via SPIOR kwamen verzoeken om betere huisvesting 

binnen, ze bemiddelden bij geschillen en maakten ge-

meentelijke taken duidelijk bij hun achterban. Het werd 

heel nadrukkelijk gezien als een ruimtelijk ordenings-

vraagstuk. Begrip kweken voor de algemene regelgeving, 

dat alle gebouwen in de stad daaraan moeten voldoen. 

SPIOR kon duidelijk maken dat de regels niet zomaar 

gemaakt worden maar voor bijvoorbeeld veiligheid of 

ruimtelijke ordening. Het mooie van dit beleid was dat 

het een combinatie was van handhaving en zoeken naar 

locaties. Een van de beleidsdoelen was om tot een aantal 

grotere, mooie en toekomstbestendige moskeeën te ko-

men. Ik hoor van collega’s die in de discussie over inter-

naten bezig waren dat zij ook met SPIOR hebben samen-

gewerkt. Dus die rol is nog steeds belangrijk. 

Gemeente en SPIOR  vertegenwoordigen verschillende be-

langen. Je hoeft het ook niet altijd met elkaar eens te zijn, 

maar begrip voor elkaar hebben en met elkaar samenwer-

ken is belangrijk. Ik heb het altijd een heel prettige sa-

menwerking gevonden. Het is als ambtenaar altijd prettig 

als je een aanspreekpunt hebt. Als het goed functioneert 

en de verhoudingen goed zijn, werkt dat prettig als ad-

visering bij het onderhandelen met al die verschillende 

organisaties.

 Het was een mooie, langdurige klus, met hele intensie-

ve periodes. In 2001 was de grote inhaalslag gedaan en 

konden de lijnorganisaties het overnemen. Op het einde 

heb ik een discussie opgezet over de maatschappelijke rol 

van moskeeën. Ik merkte dat die vrij groot was of kon 

zijn. Dat kun je als samenleving en als gemeente benut-

ten. Huisvesting is een jasje, dat zijn de stenen. Wat er 

binnen gebeurt is veel belangrijker. SPIOR kan daarin 

goed verder stimuleren, dat die organisaties ten bate van 

de samenleving kunnen functioneren. Later ben ik ge-

vraagd om iets te doen aan emancipatie van moslimman-

nen. Mijn uitgangspunt was: dat moeten de mannen zelf 

doen. Als eerste ging ik naar Ibrahim Spalburg. Hij zei: 

“dan moet je die en die nemen”. Zo heb ik een groepje 

gevormd en hebben we een voorstel voor een programma 

opgesteld. Maar SPIOR heb ik als eerste benaderd.’ 

Maaike Groen was vanaf 1993 projectleider huisvesting moskeeën en werkt nog altijd bij de Gemeente  

Rotterdam. ‘In de stadsvernieuwing kwam men moskeeën tegen met slechte huisvesting en de gemeente wil-

de dat structureel aanpakken. Basis van de werkzaamheden was een beleidsnota “Moskeeën in Rotterdam”. 

SPIOR is voor mij essentieel geweest als intermediair en om thuis te raken in dat wereldje, vooral in de 

beginfase.  

Maaike Groen

‘De maatschappelijke rol van moskeeën kan groot zijn’
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Bij moskeeën had men de goede wil maar kende de taal en 

netwerken niet. Ze kenden alleen hun eigen gemeenschap 

goed. Het is geen verwijt maar een constatering van de 

situatie toen. Ook ontbraken de contacten tussen gene-

raties. Hoe konden we ervoor zorgen dat besturen ook 

rekening gingen houden met de vraag van jongeren en 

vrouwen? SPIOR is het aangewezen orgaan om die men-

taliteitsverandering te realiseren. Als SPIOR het niet doet, 

dan houdt het op. Je ziet nu bij moskeeën veel jongeren, 

er zijn zelfs moskeeën waar vrouwen voorzitter zijn. Dat 

zijn goede ontwikkelingen. 

Tegenwoordig gaat het om meer dan alleen vergunningen 

of dergelijke. Wat doe je als organisatie in je wijk aan so-

ciale activiteiten? Veel moskeeorganisaties beschikken over 

grote gebouwen waarvan ze maar een klein deel daadwer-

kelijk gebruiken. Als je die nu openstelt voor ouderen in de 

wijk, als ontmoetingsplek, een soort buurtcentrum, voor 

moslims en niet-moslims. Dat is mijn ideaalbeeld, die con-

tacten opzoeken. Ik zie daarin een rol voor SPIOR. SPIOR 

kan niet alles oplossen. Houd je niet bezig met alles wat 

op je afkomt, beperk je tot de zaken waar je goed in bent. 

De periode rondom de opkomst van en moord op Pim 

Fortuyn was heel heftig. Op zo’n moment heeft de Rot-

terdamse samenleving behoefte aan een organisatie of ie-

mand die opstaat en zegt “dit is ernstig, maar we hebben 

elkaar nodig, we zijn allemaal Rotterdammers”. SPIOR 

heeft die rol toen op zich genomen. Moslims toonden op-

recht: dit keuren we af. Als de overheid zegt: jij moet dit 

en dat doen, dan komt er verzet. Maar als SPIOR dat doet, 

is het een soort zelfref lectie. Toen ik voorzitter was, werd 

ik bij moskeeën verwelkomd als een van hen. Dat is een 

bevoorrechte positie. Maak er gebruik van.’

Alaattin Erdal was begin jaren ’90 actief bij Stichting Akyazılı en werd voorzitter van SPIOR. Hij was daarna 

jarenlang gemeenteraadslid voor het CDA en is sinds 2010 portefeuillehouder in de deelgemeente Charlois. 

‘Het was in een turbulente periode: de directeur vanaf het begin was weg en er was onenigheid tussen ver-

schillende groepen over de vertegenwoordiging binnen SPIOR. Er meldden zich ook steeds nieuwe organi-

saties aan, maar het was nog een taboe dat andere dan moskeeorganisaties lid konden worden. Daarnaast 

had de gemeente verwachtingen van SPIOR. Het was een uitdaging om daarin te manoeuvreren zonder de 

organisaties te vervreemden. Ik heb er veel van geleerd. De grootste meerwaarde voor mij is geweest dat ik 

de diversiteit binnen de moslim gemeenschap heb leren kennen. 

Alaattin Erdal

‘Het is een bevoorrechte positie’
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De tweede boeiende ervaring was tijdens het bewind van 

Leefbaar Rotterdam. Er werd discussie gevoerd over de 

hoogte van minaretten en überhaupt over moskeeën. 

Toen ben ik SPIOR bijgevallen. Ik herinner me nog een 

zitting op het stadhuis met wethouder, alle ambtenaren 

en hotemetoten, waar SPIOR goed vertegenwoordigd 

was. Op hun verzoek heb ik ook iets gezegd. Toenmalig 

wethouder Pastors heeft zijn voorstel uiteindelijk laten 

varen. Ik vind het prettig dat men een paar mooie mos-

keeën heeft neer kunnen zetten, er kunnen er misschien 

nog een paar bijkomen. In die periode hebben ze goed 

overleefd door ook af en toe zich in te houden, want ze 

hadden wel kunnen ontploffen. Ik vind dat SPIOR toen 

met name heeft getoond wat het waard was. 

Het is van belang dat protestanten, katholieken, moslims, 

humanisten samenwerken. Dat die verhoudingen goed 

zijn, er geen concurrentie of verdachtmakerij over en 

weer ontstaat. Dat moslims en andersdenkenden elkaar 

goed verstaan. Er bestaan nog wel misverstanden, ook 

over de islam. Ik ben altijd ervan uit gegaan dat islam, 

jodendom en christendom zustergodsdiensten zijn, ze ge-

loven in dezelfde God. Er zijn bepaalde uitleggingen in 

Koran en Bijbel die elkaar ontmoeten, dat is soms heel 

verrassend. Dat moet meer gestimuleerd worden, dan 

merken mensen ook dat ze dichter bij elkaar staan en niet 

zo ver verwijderd van elkaar. Op den duur zie ik wel iets 

moois geschieden maar dat zal tijd vragen.

De modernisering van de islam is een noodzakelijkheid. 

Dat geldt trouwens voor alle godsdiensten, die moeten 

met hun tijd mee. Soms doen moslims dat wel aardig, ze 

hebben niet zo’n conf lict bijvoorbeeld tussen geloof en 

wetenschap, dat kunnen ze makkelijker overbruggen dan 

christenen. Het zou raadzaam zijn wanneer moslims aan 

maatschappelijke maar ook aan natuurwetenschappelijke 

discussies meer deelnemen, dat ze daar een eigen geluid 

laten horen.’

Hans Visser was vanaf 1979 directeur van de Stichting voor Kerkelijk Sociale Arbeid (KSA) en predikant van 

de Rotterdamse Pauluskerk. In 2007 ging hij met emeritaat. ‘Ik heb altijd ernaar gestreefd om goed te com-

municeren met moslims. Zodra ik hier kwam, heb ik contact gezocht, eerst met Akyazılı, later werd SPIOR 

opgericht. In de jaren tachtig zijn we erin geslaagd om te komen tot godsdienstonderwijs op openbare scho-

len. Wij zagen SPIOR als bondgenoot. Op wonderbaarlijke wijze lukte het met z’n drieën samen te werken. Ik 

heb wel eens wat herrie gehad want er zijn altijd wel weer lui die niet van moslims houden. Maar dat konden 

we allemaal overwinnen. Dat is heel succesvol verlopen, door hele goede verhoudingen. 

Hans Visser

‘Op den duur zie ik wel iets moois geschieden’ 
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SPIOR is groot geworden door de moslim gemeenschap 

in Rijnmond bij elkaar te brengen. Dat vind ik een be-

langrijke mijlpaal, dat mensen met een verschillende kijk 

op de islam bij elkaar aan tafel kunnen zitten om de ge-

zamenlijke problematiek op te lossen. Een van de belang-

rijkste gebeurtenissen is misschien wel de moord op Pim 

Fortuyn geweest en de maatschappelijke spanning in die 

tijd. Daarin heeft SPIOR een belangrijke rol gespeeld, zo-

wel naar de gemeente als naar de moslim gemeenschap. 

Belangrijk is ook dat SPIOR begonnen is met godsdienst-

onderwijs op openbare basisscholen. En de uitzending van 

geestelijk verzorgers naar het gevangeniswezen, wat door 

de inzet van SPIOR gevormd is tot hoe het nu is. SPIOR 

is initiator geweest voor een aantal landelijke ontwikkelin-

gen. Ik ben recent door die groep van geestelijk verzorgers 

uitgenodigd voor een studiedag. De mensen die wij aan 

het begin hebben begeleid, hebben zichzelf ontplooid en 

hebben veel plezier in hun werk. Dat is mooi om te zien. 

SPIOR heeft nu een hele belangrijke rol in de discussie 

over de “moskee-internaten”, die wij overigens studiecen-

tra noemen, als intermediair tussen de instellingen en de 

Gemeente Rotterdam. 

Ik zie een duidelijke toegevoegde waarde in de commu-

nicatie met name naar de Gemeente Rotterdam maar ook 

richting andere instellingen. SPIOR is vaak de brug. Het 

is goed dat SPIOR veel dingen oppakt maar ze moeten 

selectief zijn, om de juiste projecten en programma’s met 

de moslim gemeenschap uit te voeren. Jongeren hebben 

daarin vooral aandacht nodig. Daarin moet SPIOR haar 

kracht gebruiken. De behoeften bij de aangesloten orga-

nisaties veranderen. SPIOR is bezig met de transformatie 

naar een soort kennisorganisatie. Daarin moeten ze zeker 

niet de behoeften van de moslim gemeenschap vergeten. 

De kracht van SPIOR is de verbinding met de achterban. 

Daar moeten ze het goede evenwicht in vinden. Ik heb 

daar wel vertrouwen in. Een speler als SPIOR moet blijven 

bestaan in mijn beleving.’

Fikri Demirtaş is voorzitter van Vereniging ABI, aangesloten bij SPIOR, en was in de jaren ’90 bestuurslid bij 

SPIOR. ‘SPIOR had in die periode een belangrijke toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van de moslim 

gemeenschap. Zeker ook voor nieuwe groepen moslims, Bosnische moslims, Somalische moslims. De moslim 

gemeenschap heeft zich ontwikkeld in de loop der jaren. Van huisjes waar we gebeden hebben zijn we over-

gestapt naar mooie, grote gebouwen. SPIOR heeft in veel gevallen in de communicatie een rol gehad. Ook in 

de aankoop in 1989 van een voormalig kerkgebouw voor onze moskee, de Merkez moskee.  

Fikri Demirtaş

‘SPIOR is vaak de brug’
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Heel veel intensiever was het in de periode dat we het gods-

dienstonderwijs meer body hebben gegeven. Daar heeft 

SPIOR een belangrijke verantwoordelijkheid op zich ge-

nomen. En we hebben dat Platform Levensbeschouwelijke 

en Religieuze organisaties opgericht, daar heeft SPIOR ook 

een belangrijke rol in gespeeld. Ik heb SPIOR altijd ervaren 

als een organisatie die naar de eigen organisatie een stand-

punt in wil nemen en een brug slaat naar anderen. Ze zijn 

meer begonnen als een echte belangenorganisatie, van “sa-

men tegen de buitenwereld”. De kwaliteit van Ibrahim en 

Marianne is dat ze dat opengebroken hebben. Dat kan al-

leen maar als dat mensen zijn die dat ook willen oppakken. 

Op een bepaald moment zijn we met het tegengaan van 

gedwongen huwelijken aan de slag gegaan en daar heeft 

SPIOR een hele belangrijke rol in gespeeld. Het leefde al 

binnen SPIOR. Met elkaar versterk en ontwikkel je dat. 

De verantwoordelijke bij de GGD, Marcia Albrecht, werk-

te heel goed samen met SPIOR. We waren er allemaal van 

overtuigd dat geweld niet mag. Het heeft veel opgeleverd: 

het onderwerp is geagendeerd, er is meer kennis en infor-

matie gekomen. Ik ben ervan overtuigd dat ze ook in de 

eigen achterban heel goed werk hebben gedaan. Dat ze de 

moed hadden om bijeenkomsten te organiseren en zo’n 

onderwerp bespreekbaar te maken, dat is gewoon  ontzet-

tend belangrijk geweest.

Ik vind het heel belangrijk dat er een platform is van 

mensen in die religie, dat ze ook met elkaar het gesprek 

kunnen voeren en dat ze een aanspreekpunt zijn. Om dat 

bij elkaar te houden, dat is op zichzelf al belangrijk. En 

daar vanuit een bijdrage te leveren aan de stad. Ik denk 

dat daar nog wel een weg in te gaan is omdat er nog veel 

spanning onder de tafel ligt. Men trekt zich terug in eigen 

kring en vermijdt de confrontatie, ook als het er om gaat 

om elkaar te snappen in levensbeschouwelijke overtuigin-

gen. Het is belangrijk voor de stad dat die eilandjes ook 

af en toe doorbroken kunnen worden.’

Jantine Kriens was in de jaren ’80 werkzaam bij de afdeling onderwijs van de Gemeente Rotterdam. Vanaf 

2002 was zij raadslid voor de PvdA en van 2006 tot 2013 wethouder, waarna zij directievoorzitter bij de 

VNG werd. ‘Je had toentertijd het Bureau Migranten. Daar werkten Ibrahim Spalburg en Gerard Burger. 

We waren altijd in gesprek over de positie van leerkrachten en van moskeeorganisaties. Dat botste af en toe 

ook. Desondanks vond ik het heel belangrijk dat het initiatief werd genomen om de moskeeën te verbinden. 

Jantine Kriens  

‘De moed om zo’n onderwerp bespreekbaar te maken 
is ontzettend belangrijk geweest’
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We hebben ook een keer iets georganiseerd over stem-

men. Toentertijd leefde onder vrouwen heel sterk het idee 

dat stemmen haram was, dat het niet mocht vanuit de 

godsdienst. Toen hebben we een themadag georganiseerd, 

met verzen uit de Koran en uitspraken van geleerden en 

dergelijke en zijn we ook naar een politieke bijeenkomst 

gegaan. Dat vind ik erg belangrijk, dat mensen bewust 

zijn. Het gaat er bij emancipatie om dat je je bewust bent 

van de keuzes die je hebt, waarom en hoe en dat je uitein-

delijk de keuze mag maken die jij belangrijk vindt. Dat 

is echte emancipatie. 

Er was ook het thema burgerschap. Vanuit de islam ken-

nen wij dat ook, alleen we noemen het anders. We zijn 

khaliefa, zaakwaarnemers op de aarde. Allah heeft de aar-

de gemaakt, alles erop gezet wat wij kunnen gebruiken 

en nodig hebben, heeft richtlijnen gegeven hoe we met 

elkaar om moeten gaan, dus wij moeten zijn schepping 

goed beheren. De islam is niet zo vreemd als vele mensen 

denken, niet achterlijk en in overeenstemming met de 

wetenschap. Zelfbewust zijn als moslim en staan voor wat 

je bent. Dat is volkomen in overeenstemming met heel 

veel doelen van de overheid. Ik gun het SPIOR dat ze dat 

goed voor het voetlicht kunnen brengen. Want dat is hun 

identiteit en hun sterkte.

SPIOR betekent iets voor organisaties en voor individuen. 

Ze hebben een goede naam, hebben zoveel dingen ge-

daan, staan overal bekend. Een individu heeft niet die 

kennis en al die contacten. Ik draag ze een warm hart toe 

en ik hoop dat ze blijven bestaan. Ik hoop dat ze zichzelf 

kunnen zijn en dat ze sterk zijn. Niet alleen voor de mos-

lims, maar voor het belang van Rotterdam.’

Salima Roelse is voorzitter van de moslimvrouwenstichting Dar al-Arqam, aangesloten bij SPIOR. ‘Wij be-

staan sinds 1992 en hebben in de loop van de jaren heel veel projecten uitgevoerd, ook met SPIOR. Emancipa-

tie, integratie, daar geven wij ook onze invulling aan, uitwisseling tussen religies, dat soort dingen. Vrouwen 

moeten niet alleen emanciperen maar ook de mannen erbij betrekken. Als het in onze gedachtegang en capa-

citeiten paste, deden we mee. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld aan “Bewust, bekend, bekwaam” meegedaan. 

Nu is er een project, “Girl Power”, voor hooggeschoolde meiden die onder hun niveau werken of helemaal niet 

aan de bak komen. Mijn ervaringen met SPIOR zijn positief en daarom verwijs ik ook mensen naar ze door. 

Salima Roelse  

‘Echte emancipatie is je bewust zijn van de keuzes die je hebt 
en de keuze mogen maken die jij belangrijk vindt’
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SPIOR is signalerend waar wij soms weinig binnenkrijgen. 

Er was ooit een serie incidenten bij moskeeën. Die organi-

saties meldden zich niet maar met SPIOR hebben we daar 

wel contact over gehad. De ervaring was altijd goed met 

SPIOR. SPIOR heeft een hoge mate van continuïteit. Vol-

gens mij is het een godswonder dat het één is gebleven, 

want als je zoveel diversiteit achter de schermen hebt, is het 

heel moeilijk om gemeenschappelijk naar buiten te treden. 

Ibrahim Spalburg heeft ooit tegen mij gezegd dat hij bezig 

was om vrouwenemancipatie veel nadrukkelijker te agen-

deren binnen SPIOR, in de zin van vrouwen in het bestuur, 

werkgroepen en in leidinggevende posities. Dat is gelukt, 

want Marianne is nu directeur geworden. Maar toen hij 

ermee begon, was dat een heel delicaat onderwerp. Je moet 

ongemakkelijke discussies juist opzoeken. Dat vergt moed. 

Bijvoorbeeld overlast van jongeren. Als je dat soort onder-

werpen niet oppakt, creëer je ruimte voor obscure bewe-

gingen om dat uit te benen. Je moet het benoemen en het 

erover hebben. Volgens mij gebeurt dat steeds meer. 

Ik doe nu een project rond islamofobie samen met SPIOR. 

Ik weet geen landelijke partner die zo sterk en continu is. 

We hebben islamofobie als een van de eersten echt op de 

agenda gezet. Lange tijd was het een non-issue. Terwijl de 

politiecijfers laten zien dat het al een tijdje zorgwekkend 

is. In 2008 was er een daling van gewelddaden met een 

racistische achtergrond terwijl het geweld tegen moslims 

steeg. Antisemitisme en islamofobie moeten niet een ex-

clusief probleem zijn van joden of moslims, dan heb je 

pas echt een probleem. Maar het zou goed zijn als ge-

loofsgemeenschappen zich ook breder profileren. Ik denk 

dat SPIOR daar nog een wereld te winnen heeft. Niet 

alleen op islamitische issues, maar ook in de breedte van 

wat je zou kunnen noemen diaconie, met onderwerpen 

als armoedebestrijding, emancipatie, homoseksualiteit. 

Het gebeurt wel, maar op de een of andere manier is dat 

nog weinig zichtbaar. Dat ligt niet alleen aan organisaties 

zoals SPIOR, dat ligt ook aan framing in de media.’

Cyriel Triesscheijn is sinds de oprichting in 1983 directeur van RADAR, het Rotterdamse anti-discriminatie-

bureau. ‘SPIOR schudde als nieuwe organisatie destijds het subsidieveld enigszins op. Met name met Platform 

Buitenlanders Rijnmond (PBR) gaf dat spanning. PBR was een beetje de linkse arbeidersbeweging en SPIOR 

verenigde zich op basis van religie. Nu hebben ze samen het kenniscentrum diversiteit opgericht. Dat is een 

hele markante ontwikkeling. Tien jaar geleden had iedereen gedacht “dat kan je vergeten”.

Cyriel Triesscheijn

‘Je moet ongemakkelijke discussies juist opzoeken’
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Wij willen goed contact met bewoners van dit gebied, 

maar hoe doe je dat? SPIOR geeft altijd advies. Dat doen 

ze prima. Bijvoorbeeld in de maand ramadan gaan we al-

tijd even langs de buren, dan zeggen we: “de ramadan na-

dert, het is te verwachten dat het een beetje druk wordt, 

met name parkeren van de auto’s en zo”. Dan praat je met 

de mensen en dan zeggen ze: “we begrijpen het”. Dus dat 

helpt. Ik heb zeker waardering voor onze buren. 

SPIOR is goed voor Rotterdam, niet alleen voor de mos-

lim gemeenschap. Alle burgers van Rotterdam zijn ei-

genlijk één. Ik wil graag dat alle burgers van Rotterdam 

tellen als één, dat is voor mij het belangrijkste. Dat er 

verschillende groepen samenwerken binnen SPIOR is ze-

ker een voordeel. Ieder mens heeft een eigen visie, als je 

bij elkaar komt, kun je veel van elkaar leren. Ons doel is 

dat we nog meer een eenheid gaan vormen en mensen 

bewust maken van allerlei problemen die in het land spe-

len en ook in Rotterdam. Aandacht geven aan de jeugd, 

scholing, werkloosheid, dat is eigenlijk ons doel in de toe-

komst, onze eerste prioriteit. Wat ik zelf belangrijk vind, 

is dat jongeren een baan kunnen vinden en stageplaatsen. 

Daarin hebben we SPIOR zeker nodig, om contact te leg-

gen  met bedrijven, dat soort dingen.

Ik wens gezondheid voor alle mensen die bij SPIOR wer-

ken. En geduld. Geduld is een schone zaak. Je hebt altijd 

te maken met allerlei drukte en als je geduld hebt, vind 

je altijd een weg. Door blijven gaan, dat doen ze nu ook, 

maar gewoon doorzetten. Wat er ook gebeurt, blijven 

doorgaan, dat is het beste. Sommige mensen willen altijd 

ja krijgen als ze iets vragen maar je kunt ook verwachten 

dat je nee krijgt. Daarom zeg ik: geduld. Misschien wordt 

het nee later een andere ja.’

Mhmed Moussa is bestuurslid van de Othman moskee, aangesloten bij SPIOR. ‘Ik ben nu ruim zes jaar be-

stuurslid van deze moskee. Wij hebben regelmatig contact met SPIOR. Ze helpen ons bij allerlei zaken, over 

dingen die in de wijk spelen. SPIOR is echt een stevige organisatie en ze doen ook heel goed hun werk. Ze 

staan dichtbij. Als je ergens mee zit, je hebt hulp nodig, ga je niet twijfelen of je wel of geen hulp zal vragen. 

Ik twijfel er geen moment aan dat ze gaan helpen. Ze staan altijd klaar voor je.  

Mhmed Moussa

Als je bij elkaar komt, kun je veel van elkaar leren’
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Als ik een oproep doe bij mijn eigen kerkelijke achter-

ban, dan gaan die mensen wat doen. Maar als ik dat bij 

moskeeën zou doen, werkt dat niet. Ik zie dat SPIOR 

daar een hele duidelijke rol in heeft. Een aantal jaren ge-

leden hebben we gezamenlijk een ambtenarencursus op-

gezet. Niet om de Koran, de Bijbel of het humanistisch 

gedachtegoed uit te leggen, maar wat dat doet in het 

dagelijks leven van mensen. Aan het begin vroegen we 

onder meer om het aantal kerken, moskeeën en tempels 

in Rotterdam te schatten. Het aantal kerken werd altijd 

schromelijk onderschat en het aantal moskeeën helemaal 

overschat. 

Sinds 2001 is de noodzaak van de dialoog nog groter 

geworden, toen is het contact intensiever geworden. We 

praten heel veel met elkaar, dat is ook goed. Moslims zijn 

buitengewoon gastvrij als je bij hen op bezoek gaat en 

zijn dan ook in grote getale aanwezig maar de omgekeer-

de beweging is lastiger. Dat vind ik wel een uitdaging 

voor de toekomst. Recent heeft SPIOR de spirituele ma-

rathon georganiseerd. We hebben met een groep mensen 

van allerlei religies en levensbeschouwingen de 5 kilome-

ter gelopen tijdens de Rotterdamse marathon. Er liepen 

Sikhs mee, Hare Krishna, humanisten, het was heel leuk, 

dat je gewoon eens iets totaal anders met elkaar doet.

Het verschil met onze achterban is denk ik dat er veel 

kritischer gekeken wordt. Als een moslim ergens in de 

wereld iets raars doet, wordt er gelijk naar alle moslims 

gekeken. Ik had een kerk op Zuid waarvan de predikant 

het heel belangrijk vond om in dialoog te gaan. Maar de 

gemeenteleden waren heel negatief. Toen hebben we ze 

in contact gebracht met de Bosnische moskee. Ze hadden 

een bepaald beeld van hoe een moslim er uit ziet, en dat 

kregen ze niet. Dat vond ik heel vermakelijk, dat je ziet 

dat die vooroordelen ter plekke worden bijgesteld.’

Hanny de Kruijf is directeur van de Stichting KSA-GCW, de protestantse organisatie voor maatschappelijk 

activeringswerk in Rotterdam. ‘Het contact bestond al toen ik bij KSA kwam werken via mijn voorganger 

Hans Visser. We kregen als KSA geld van de gemeente Rotterdam voor maatschappelijk activeringswerk. De 

humanisten hadden dat vroeger ook. SPIOR had op een gegeven moment ook een aanvraag bij de gemeente 

gedaan en kreeg dat niet. Dat vonden wij raar, want zij doen hetzelfde werk, alleen voor een andere doel-

groep. Toen hebben we een federatie opgericht om fondsen te werven. Dat vond ik wel bijzonder, die solida-

riteit onderling. 

Hanny de Kruijf

‘Vooroordelen die ter plekke worden bijgesteld’
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Later heeft SPIOR een mandaat gekregen van het Minis-

terie van Justitie voor islamitische geestelijke verzorging 

in gevangenissen in Zuid-Holland. SPIOR is actief geweest 

voor besnijdenis van moslim kinderen en islamitisch on-

derwijs op openbare scholen. Ook heeft SPIOR een heel 

mooi boek gepubliceerd over de problematiek van ge-

dwongen huwelijken. Enkele maanden geleden waren er 

negatieve berichten in de media over internaten. Toen 

heeft SPIOR ook een actieve rol gehad als spreekbuis. 

SPIOR speelt een hele goede rol om de moslim gemeen-

schap in de Nederlandse maatschappij te laten integreren, 

bekendheid te geven over de Nederlandse maatschappij, 

normen en waarden. En aan de andere kant óver moslims. 

Zo wordt wederzijds begrip, kennis en acceptatie gecre-

eerd. SPIOR bouwt een brug tussen de moslim gemeen-

schap en anderen, maar ook tussen verschillende mos-

lims onderling. SPIOR heeft dit jaar de eerste spirituele 

marathon geregeld, op mijn verzoek. Dat was een groot 

succes, met ruim 50 dames en heren van alle geloven, 

etniciteiten, leeftijden. SPIOR mag trots zijn op dit soort 

activiteiten. Gezonde activiteiten, letterlijk en figuurlijk.

De moskee is niet alleen maar een gebedsplaats. Er komen 

wekelijks honderden mensen, die beter opgevoed kunnen 

worden, met Nederlandse en menselijke normen en waar-

den. Ik zou willen dat SPIOR daarin een nog actievere 

rol speelt. We zien hoe mensen met elkaar omgaan in de 

crisis: we wijzen beschuldigend naar elkaar. De economi-

sche crisis, daar kunnen we wel uitkomen, maar het mag 

geen maatschappelijke crisis worden. SPIOR en andere 

organisaties die bruggen bouwen hebben een rol om dat 

te voorkomen. Ik wens SPIOR veel wijsheid en alertheid. 

Wijsheid om feiten en emoties te onderscheiden, goede 

beslissingen te nemen, in het belang van de hele maat-

schappij. Verder dan ons neusje kijken, dat is belangrijk. 

Er is geen maatschappij mogelijk zonder sacrifice en com-

promise. Alertheid betekent proactief betrokken blijven.’

Iftekhar Ali Chishti was imam van het Pakistaans Islamitisch Centrum. Later werd hij via SPIOR islamitisch 

geestelijk verzorger in penitentiaire inrichtingen. ‘Ik kwam naar Nederland in 1987 en SPIOR is opgericht 

in 1988. Ik heb de eerste overleggen over SPIOR bijgewoond, in de oude Mevlana moskee. Ik denk dat SPIOR 

een van de beste organisaties is in Nederland die een moslim gemeenschap vertegenwoordigt en echt contact 

heeft met alle soorten moslims. Bij SPIOR zie ik ook in het bestuur en personeel echte diversiteit. Mannen, 

vrouwen, verschillende leeftijden, etniciteiten, vaardigheden. Mijn visie is dat een boeket met verschillende 

bloemen het mooiste is. Variatie, zo heeft God de mensen ook gemaakt. Alle mensen zijn bloemen van een 

boeket.

Iftekhar Ali Chishti

‘Een boeket met verschillende bloemen is het mooist’ 
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Ik ben er trots op dat de geestelijke verzorging in gevan-

genissen is gelukt maar tegelijk vind ik het  jammer. Het 

liefst zou ik willen dat imams in gevangenissen niet nodig 

waren, dat er minder mensen met een islamitische achter-

grond in de gevangenissen zitten. Regelmatig lees ik in de 

krant dat moslimjongeren minder naar de moskee gaan. 

Aan de andere kant lees ik berichten over problemen met 

jongeren. Dan denk ik aan hoe ik ben opgevoed, hoe ik 

probeer mijn kinderen op te voeden. In de moskee heb-

ben ze mij echt niet geleerd om je buren te pesten, maar 

juist om respect voor ze te hebben en ze te helpen, om 

niet rond te hangen maar om dienstbaar te zijn aan de 

maatschappij. Als meer jongeren naar de moskee gingen 

en zouden leren wat de islam is, zou er minder problema-

tiek op straat zijn. Het is een probleem dat wij met z’n 

allen moeten aanpakken. Iedereen heeft een eigen taak, 

het begint in het gezin. Als ik iets kan gebruiken om mijn 

kind op te voeden, moet ik dat gebruiken, of dat nou een 

Nederlands gebruik is of niet. 

SPIOR heeft belang voor de aangesloten moskeeën en or-

ganisaties. Dat ze er terecht kunnen voor professionele 

begeleiding met problemen en wensen die ze hebben. 

SPIOR kan nooit alle moslims vertegenwoordigen, maar 

wel een vrij grote groep in Rotterdam-Rijnmond en ze 

hebben vrij veel positieve invloed, doen goede dingen. 

Het klinkt misschien raar, maar ik zou SPIOR wensen dat 

het niet meer nodig zou zijn. Dat zou betekenen dat mos-

lims ingeburgerd zijn, dat alles goed loopt. Maar het is 

nog wel nodig om voor bepaalde rechten op te komen en 

om bepaalde projecten te doen. Doorgaan voor kwaliteit 

en niet opgeven.’

Enes Srndic werd in Bosnië opgeleid tot imam, kwam naar Nederland als vluchteling en werkte als tolk in het 

Nederlands leger voor de vredesmacht in Bosnië. Daarna werkte hij enkele jaren bij SPIOR. Nu is hij werk-

zaam als rijksambtenaar. Als vrijwilliger is hij betrokken bij Bosnische moskee Selam. ‘Ik zal nooit vergeten 

dat ik op mijn eerste of tweede dag bij SPIOR al mee mocht naar de toenmalige burgemeester Opstelten. Hij 

zei “ja, in Rotterdam mag je gelijk bij de burgemeester op audiëntie”. Ik was projectleider en coördinator 

geestelijke verzorging. Ik heb het zeer positief ervaren, ook de gevarieerde contacten. Dan spreek je met de 

gemeente over projecten, dan weer met een moskee die problemen heeft op het gebied van huisvesting.  

Enes Srndic

‘Het begint in het gezin’
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SPIOR heeft veel gedaan om het thema te agenderen bij 

de achterban. Ik ben ook betrokken geweest bij de ste-

delijke aanpak van huiselijk geweld en heb daarin de sa-

menwerking voortgezet. Prostitutie, loverboys, huiselijk 

geweld, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, het zijn 

heel erg spannende onderwerpen, met heel veel facetten. 

SPIOR was een stevige partner in de preventie. SPIOR 

kreeg zoveel mensen bij elkaar, dat was bijzonder. 

Er werken mensen die goed in staat en bereid zijn om 

bruggen te bouwen. SPIOR staat natuurlijk voor de mos-

limgroepen maar keek altijd naar de gedeelde waarden, 

en van daaruit de samenwerking aangaan. Het begint met 

begrip te hebben voor elkaars perspectieven en dan kijken 

hoe je elkaar daarin vindt. Het helpt heel erg als je om 

tien uur ’s avonds eens met een lastige situatie zit, je el-

kaar dan ook kunt bereiken. Dat vertrouwen moet je op-

bouwen. Op het moment dat je gekwalificeerde mensen 

hebt die zo’n belangrijke rol kunnen spelen dan moet je 

dat zichtbaar waarderen. Dat hoeft niet alleen met geld, 

dat kan ook op andere manieren. Je wilt de identiteit van 

dit soort organisaties niet aantasten, dat is de drijfveer en 

motivatie om te doen wat ze doen. Het mooi zijn als de 

toegevoegde waarde meer programmatisch wordt inge-

schakeld door de overheid en niet alleen op projectbasis. 

Wat ik altijd kenmerkend heb gevonden bij SPIOR, naast 

de kennis, ervaring en bekwaamheid, was de bevlogen-

heid. De thema’s waarmee ik ervaring heb in de samen-

werking, daarvoor moet je het nodige doorbreken en een 

lange adem hebben. Daar heb ik hun mensen met heel 

veel bevlogenheid in zien werken. Zonder die ziel gaat 

dat niet. Dat maakt dat je ook andere mensen aan je ver-

bindt.’

Marcia Albrecht werkte voor de GGD Rotterdam-Rijnmond als ketenregisseur jeugdprostitutie en eergere-

lateerd geweld. ‘Ik kwam in 2005 naar Rotterdam om de aanpak rond prostitutie en loverboys op te zetten. 

We hadden ook veel met zowel slachtoffers als daders met een moslimachtergrond te maken. Dat vroeg een 

bijzondere aanpak binnen de grote aanpak. Toen ben ik onder meer bij SPIOR terecht gekomen. Wat ik met-

een heel erg leuk vond bij SPIOR, is dat zij open stonden voor zo’n moeilijk onderwerp. Tegelijk waren ze 

heel duidelijk in: dit zijn wij, hier staan wij voor, dit zijn onze grenzen en hier willen we kijken naar waar 

we verbindingen kunnen leggen met elkaar. Het was een hele plezierige manier van samenwerken. 

Marcia Albrecht

‘Zonder die ziel gaat het niet’
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SPIOR heeft in de afgelopen 25 jaar en met name na 11 

september heel duidelijk laten zien dat moslims burgers 

zijn van Nederland, die gewoon meedoen in deze maat-

schappij. Moskeeën hebben meegedaan aan allerlei pro-

jecten waarvan SPIOR initiatiefnemer is geweest. Als er 

wat speelt in de regio, krijgen we een brief van SPIOR: 

dit is gaande, houden jullie hier rekening mee, willen 

jullie daaraan meedoen? Op die manier verbindt SPIOR 

en is het gezicht van moslims in het Rijnmondgebied. De 

overheid en partners weten SPIOR heel goed te vinden. 

Als je elke moskee persoonlijk moet benaderen is het een 

ander verhaal. 

In mijn tijd hebben we een convenant gesloten met het 

Contactorgaan Moslims en Overheid, voor het gods-

dienstonderwijs op openbare scholen, om dat landelijk te 

trekken. Ik ben blij dat ik daar een handtekening onder 

mocht zetten. We hebben ook ramadantenten georga-

niseerd. We vragen onze achterban: nodig je buren uit. 

Maar je moet het voorbeeld geven. Nu doen ze het zelf. 

Een van de belangrijkste dingen uit die tijd vind ik de 

aanpak van gedwongen uithuwelijken. Marianne vroeg 

mij: wat vind je hiervan? Ik heb toen gezegd dat we dat 

natuurlijk moesten doen. We hebben daar in moskeeën en 

andere centra discussie over gevoerd. Er is een heel mooi 

boek uitgekomen. In samenwerking met Tariq Ramadan 

is dat vertaald en verspreid in zeven Europese landen. 

Zolang er moslims in Nederland leven met een achter-

stand en er onbegrip wordt gekweekt tussen verschillende 

bevolkingsgroepen, heeft een organisatie als SPIOR be-

staansrecht. Als oud-voorzitter weet ik hoe moeilijk het 

is om binding te houden met meer dan 60 organisaties. 

Maar er is altijd loyaliteit met SPIOR en andersom, vanuit 

SPIOR met de aangesloten organisaties. Wanneer het er 

op aankomt, weten we elkaar te vinden.’

Zekeriya Budak is voorzitter van de Sociaal Culturele Islamitische Vereniging in Schiedam en werkzaam als 

geestelijk verzorger in penitentiaire inrichtingen. Eerder was hij jongerenvoorzitter bij de Ayasofya moskee en 

van 2004 tot 2007 bestuursvoorzitter van SPIOR. ‘Er zijn overstijgende problemen of verzoeken die niet elke 

moskee afzonderlijk kan beantwoorden. Daarom is een overkoepelende organisatie nodig, die kan inspringen 

op behoeftes van moslims enerzijds en anderzijds gehoor kan geven aan wat van de islamitische gemeenschap 

verwacht wordt. Moskeebestuurders hebben gewoon een baan en daarnaast, omdat hun hart bij de moskee ligt, 

besturen ze. Bij SPIOR hebben we, God dank, mensen die er hun werk van hebben gemaakt. Als onze organi-

satie een probleem heeft, weten wij dat SPIOR te vertrouwen is en dat zij veel ervaring hebben en wijsheid.

Zekeriya Budak

‘Laten zien: moslims zijn burgers die gewoon meedoen’  
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Elke school in Nederland heeft de verplichting om kin-

deren kennis te laten maken met verschillende levensbe-

schouwingen. Ons aanbod is aanvullend. Wij geven le-

vensbeschouwelijke verdieping, oriëntatie op het omgaan 

met waarden en normen. Als je daar bewuster van wordt, 

kom je als kind sterker in de wereld te staan. Je leert je ei-

gen keuzes te maken en niet alleen maar iets doen omdat 

een ander het zegt. Onderwijs is meer dan kennisvakken, 

rekenen en taal, ook morele vorming. Dit onderwijs doen 

we voor de ouders en zij moeten kunnen kiezen. De plu-

riformiteit in de samenleving moet in onze sector juist tot 

uitdrukking komen. Dat zou niet kunnen zonder SPIOR. 

We hebben alle vijf levensovertuigingen nodig. Dus als 

één een probleem heeft, is het in het belang van de vier 

anderen om te helpen. 

Twee jaar geleden wilde het bestuur van de openbare scho-

len in Rotterdam, BOOR, onze vorm van onderwijs terzij-

de schuiven. We hebben daartegen met vereende krachten 

samengewerkt. SPIOR heeft daar in eerste instantie het 

voortouw in genomen, met name Mesut en ook Ibrahim. 

Ze stonden vooraan in de rij van actievoerders, dat vond 

ik heel positief. We hebben gelukkig kunnen duidelijk 

maken dat de scholen ons niet zomaar terzijde kunnen 

schuiven, omdat er een wettelijk recht van ouders is. En 

we hadden het tij mee dat er nieuwe bestuurders kwamen 

bij BOOR die ons wel een warm hart toedragen. Ik hoop 

dat SPIOR ook in andere gemeenten meer voet aan de 

grond krijgt. Dat zou er op duiden dat we ook die ouders 

beter in hun behoeftes tegemoet komen. 

Er zijn vaak vooroordelen tegenover minderheden, over 

dat ze fundamentalistisch zouden zijn of extreem of 

in een beperkte hoek zouden zitten. Maar SPIOR vind 

ik echt een hele open organisatie die de democratische 

waarden in de Nederlandse samenleving onderschrijft en 

ertegen ageert als ze geschonden worden. Ze laten zien 

dat dat heel prima kan vanuit het moslimgeloof. Daarom 

werk ik altijd heel prettig met ze samen, je zit wat dat be-

treft op één golf lengte. Ik heb nooit het gevoel dat ik op 

eieren moet lopen of denk: sjongejonge, zouden ze maar 

wat meer opschuiven.’

Jan Beijer is coördinator bij Stichting HVO Primair, verantwoordelijk voor de lessen humanistisch vormings-

onderwijs op openbare basisscholen, en bestuursmanager bij het Dienstencentrum GVO en HVO waarin alle 

denominaties samenwerken. ‘De samenwerking tussen de denominaties is geïntensiveerd toen we vier jaar 

geleden landelijke subsidie kregen. CMO is de zendende instantie voor het islamitisch onderwijs, SPIOR de 

uitvoerende. 

Jan Beijer

‘We zitten op één golflengte’
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Het is bijzonder dat ze erin geslaagd zijn om zo’n groot 

aantal organisaties bij elkaar te houden en de onderlinge 

samenwerking zo goed te stimuleren. Hiernaast zit een 

Turkse moskee, daar komen we ook vaak, net als de Paki-

staanse en Surinaamse. De Koran en profeet brengen ons 

samen. Toch zijn we soms een soort eilandjes. Ik hoop op 

meer samenwerking en meer begrip voor elkaar. Zo kun-

nen we ook de rest van de samenleving tegemoet treden. 

SPIOR heeft meer openheid kunnen creëren bij organisa-

ties die vrij gesloten waren.

 

Waar je ook bent, je draagt een boodschap uit door het 

gedrag dat je laat zien. De islam heeft me geleerd om an-

deren te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. 

De islam heeft me geleerd om iedereen te respecteren 

ongeacht geloof, cultuur, achtergrond. Als je het verge-

lijkt met een paar jaar geleden is er veel discriminatie 

en geen begrip voor elkaar. Wij moeten elkaar gaan zien 

als aanvulling, niet als een last. Ik moet Piet zien als 

aanvulling en hij mij. Een samenleving waarin iedereen 

wordt geaccepteerd. Ik denk dat Rotterdam wel die kant 

opgaat. Je ziet moskeeën en islamitische organisaties die 

ook heel veel voor de maatschappij beginnen te doen, 

om overlast van jongeren te verminderen, voor eman-

cipatie van ouderen, om vrouwen uit sociaal isolement 

te halen. 

SPIOR is voor ons een aanspreekpunt hier in Rotterdam, 

dat hebben we nodig, het geeft ons een heel goed gevoel 

en een stimulans om verder te gaan. Als je met bepaalde 

dingen zit, heb je een contactpersoon bij wie je terecht 

kan. In politieke ontwikkelingen zoals rondom het slach-

ten, zie je ook dat SPIOR een hele belangrijke rol speelt. 

Wij zijn daar heel erg blij mee. De aanwezigheid van  

SPIOR maakt het voor ons makkelijker. SPIOR heeft ook 

op nationaal en internationaal niveau bekendheid ver-

worven met haar werk. Als SvVP wensen wij SPIOR nog 

meer succes, bekendheid en uitbreiding.’

Mohamed Talib is voorzitter van de Stichting voor Vernieuwing en Participatie, aangesloten bij SPIOR. Hij 

werkt als begeleider bij Bureau Jeugdzorg in Den Haag. ‘Het besturen is vrijwilligerswerk. Je moet er hart 

voor hebben. Het komt ook voort uit mijn islamitische identiteit: help anderen, help jezelf. Onze ervaringen 

met SPIOR zijn uitstekend, zowel met de medewerkers als met de inhoud. SPIOR heeft altijd een luisterend 

oor naar ons toe en denkt mee. De organisatie is transparant, professioneel en duidelijk. De ondersteuning 

die SPIOR biedt, is niet weg te denken. SPIOR houdt ons ook scherp met de thema’s die zij agenderen. 

Mohamed Talib

‘We moeten elkaar als aanvulling zien’
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We weten dat er vooroordelen leven, zowel aan de isla-

mitische als aan joodse kant. Het is belangrijk om dat te 

doorbreken, om elkaar de hand toe te steken. We wonen 

hier samen in Rotterdam. Wat ik eigenlijk zou willen is 

een project samen met SPIOR waarin we proberen voor-

oordelen in onze wederzijdse groep te bestrijden. Er zijn 

heel veel raakvlakken tussen het jodendom en de islam 

en iedereen die dat wil weten, weet dat. Maar het is niet 

alleen dat. Op het moment dat je vanuit je eigen identiteit 

de ander ziet als een werkelijk persoon, een persoon die 

misschien met jou van mening verschilt of soms ook wel 

andere idealen heeft of andere doelen probeert te berei-

ken, maar gewoon als een persoon, kun je een individuele 

relatie leren opbouwen. Ik denk dat je daar sterker uit-

komt, dat het ook voor de islamitische wereld in Rotter-

dam belangrijk zou zijn om die stap te maken. 

Ik ervaar het contact met alle verschillende mensen in  

SPIOR als heel waardevol en warm en vertrouwenwek-

kend. Ik herken bij SPIOR enthousiasme, integriteit en 

hoop op de toekomst. Dat geeft mij energie om op die 

manier samen te werken. Er is voor mij niets anders mo-

gelijk dan hun idealisme te echoën. Ik denk dat ze het 

goede nastreven. Ik hoop dat ze dit vasthouden, dat ze 

ondanks alles wat ze tegenkomen in de wereld hun ei-

gen idealisme volhouden en niet vervallen in cynisme. Ik 

hoop voor ze dat ze veel mensen tegenkomen waarmee ze 

hun ideaal kunnen realiseren, met Gods hulp.’

Albert Ringer is rabbijn bij de Liberaal Joodse Gemeente in Rotterdam en tevens krijgsmachtrabbijn. ‘Ik 

ben nu vijf jaar bij deze gemeente. We komen elkaar regelmatig tegen in allerlei samenwerkingsverbanden 

in Rotterdam. Gewoonlijk is het heel makkelijk om wederzijds contact te leggen. Jodendom en islam hebben 

zoveel raakvlakken dat als je naast elkaar zit, je al snel in gesprek raakt over van alles en nog wat. En dat heeft 

geleid tot een aantal dingen die we samen hebben gedaan. Zo zijn we samen naar de Tweede en Eerste Kamer 

gegaan rond de rituele slacht. Je merkt in dat gesprek dat je samen sterker staat. Dat creëert saamhorigheid 

en het is heel moeilijk om daar tegenin te gaan. Verder had SPIOR een programma voor jongeren met een les 

over discriminatie. Ik ben een aantal keer gevraagd om die les te geven. Dat was heel boeiend en bijzonder. 

Albert Ringer

‘Je merkt in het gesprek dat je samen sterker staat’
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SPIOR heeft een hele goede motor, de islam, om verande-

ringen te brengen. Met die religieuze bagage doen ze wat 

in deze samenleving nodig is. Ik heb bijvoorbeeld voor 

meisjes en moeders via SPIOR een bijeenkomst over part-

nerkeuze uitgevoerd. SPIOR gaat ook in op wat de islam 

daarover heeft gezegd. En dat is: je moet zelf kiezen. Wij 

hebben onze cultuur naar Nederland gebracht, we zijn 

moslims maar weten eigenlijk niet veel over de rechten 

van vrouwen vanuit islamitisch perspectief. Om bijvoor-

beeld gedwongen huwelijken tegen te gaan moeten we 

veel kennis hebben van onze religie. Want zeggen: “dit 

zijn de regels van Nederland, je moet of je krijgt straf”, 

dat helpt niet binnen Afghaanse gezinnen. Tijdens dat 

programma van SPIOR merkte ik dat ook hoogopgeleide 

vrouwen hun rechten niet kenden. Ze zeiden: “Wij heb-

ben 30 jaar geleden ja gezegd, dat was geen goed ja, want 

we wisten niet dat we het recht hadden van de islam om 

een eigen keuze te maken”. Dat was heel mooi, omdat de 

moeders nu hun dochters de kans geven om een goed ja te 

zeggen. Onze meisjes waren zo blij. Dat programma van 

SPIOR komt met gevoel, het raakt je. 

SPIOR is een organisatie met waarde, die resultaat terug-

geeft aan de hele samenleving. Ik wil graag dat ze bloeien. 

Hier heb ik mensen van de hele wereld gezien, alle kleu-

ren, alle geloven. Ik heb gezien dat er voor alle religies 

plaats is in Rotterdam. Kennis maken is de beste manier 

om met mensen om je heen beter om te gaan. Dat je ziet: 

boeddhisten hebben ook goede ideeën. Dat is een taak 

van SPIOR en ze kunnen dat. Ze hebben vertrouwen op-

gebouwd, dat is het belangrijkste.’

Jamila Tellayee is voorzitter van de Stichting Voice of Afghan Women, sinds twee jaar aangesloten bij SPIOR. 

‘Ik zocht naar programma’s voor vrouwen en voor Afghaanse mensen. Nu doe ik mee aan programma’s van 

SPIOR rond partnerkeuze, ontmoeting tussen moeders van Afghaanse en Nederlandse afkomst en “Girl po-

wer!”, dat meisjes hun eigen kracht vinden. En het voorleesprogramma, dat gaat om taalbeheersing maar ook 

over cultuurvorming. SPIOR werkt projectmatig, resultaatgericht en duurzaam. Persoonlijke contacten zijn 

belangrijk. Wij zijn vluchtelingen, nieuw in Rotterdam. Ik heb alleen mijn identiteit meegebracht: ik ben 

Afghaan, vrouw en moslim. Binnen SPIOR word je geaccepteerd met alle drie. Binnen SPIOR kun je je veilig 

voelen. Ze zijn een professionele maatschappelijke organisatie met heel goede methodieken, veel ervaring en 

netwerken. Maar ik geef ook aan SPIOR, vanuit mijn kennis en ervaring.

Jamila Tellayee

‘Met de religieuze bagage doen wat in deze samenleving nodig is’
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Publicatie ‘Hand 
in hand tegen 
huwelijksdwang’, 
overhandiging aan 
minister Vogelaar 
en wethouder 
Kriens

1988  1992  1994  1998  2002  2004 2005

1988 1989  1993  1996  2001  2003  2005

12 september 1988
oprichting SPIOR, 
door 16 moskeeën

Gemeentelijke 
beleidsnota 
‘Moskeeën in 
Rotterdam’, 
formele start 
programma huis-
vesting moskeeën

Oprichting Al 
Gitaan, Stichting 
Moslimbesnijde-
nissen Rijnmond, 
vanuit SPIOR

Start pilotproject 
islamitische gees-
telijke verzorging 
in penitentiaire 
inrichtingen in 
Zuid-Holland

Gemeente-
lijke beleidsnota 
‘Huisvesting van 
moskeeën’, einde 
programma

Rapport ‘De 
maatschappelijke 
rol van de 
Rotterdamse 
moskeeën’ door 
het Centrum voor 
Onderzoek en 
Statistiek

Oprichting 
Stichting Islami-
tische Geestelijke 
Verzorging vanuit 
SPIOR

Opening 
Mevlana moskee, 
eerste nieuwbouw 
moskee in 
Rotterdam

Start islamitisch 
godsdienst onder-
wijs op openbare 
basisscholen in 
Rotterdam

Opening 
kantoorpand 
Heemraadssingel 
door minister-
president Lubbers

Project werving 
moslim pleeg-
ouders i.s.m. 
Centrum voor 
Pleegzorg

Start stedelijke 
huiswerkbege-
leiding

Pilot ontmoeting 
in levensbe-
schouwelijk vor-
mingsonderwijs 
openbare scholen

Start inbur-
geringstraject 
imams zonder 
verplichting in-
burgering, i.s.m. 
Albeda College

Start project ‘Pre-
ventie loverboys 
moslim gemeen-
schap Rijnmond’

Onderzoek peda-
gogisch klimaat 
in moskeeën 
Verwey-Jonker 
instituut, met 
ondersteuning 
SPIOR

Stedelijke iftar 
in Burgerzaal 
& tent op 
Binnenrotteplein 
ter gelegenheid 
van het Ramadan- 
feest - start jaar-
lijkse Ramadan-
activiteiten 

Start aanpak 
‘Hand in hand 
tegen huwelijks-
dwang’

Gemeentelijke 
notitie ‘Ruimtelijk 
moskeebeleid 
2004’; later 
teruggetrokken

Start stadsdebat-
ten ‘Islam en 
Integratie’

Statutenwijziging 
t.b.v. roulerend voor-
zitterschap SPIOR en 
regioaanpak

Europese Campagne 
tegen Gedwongen 
Uithuwelijking in 7 
landen, i.s.m. 
Gemeente Rotterdam 
en Tariq Ramadan

‘Hand in hand tegen 
huwelijksdwang’ 
onderscheiden als suc-
cesproject emancipatie 
door Min OCW en 
genomineerd voor 
Rotterdamse Suze 
Groenewegprijs

Mede-oprichter 
Platform Levensbe-
schouwelijke en Re-
ligieuze organisaties 
Rotterdam

Godsdienstig en 
humanistisch 
vormingsonderwijs 
op openbare scholen 
wordt landelijk 
georganiseerd en 
gefinancierd; voor het 
islamitisch onderwijs 
wordt het CMO 
zendende instantie en 
SPIOR werkgeversor-
ganisatie

Start cursus ‘Werken 
met overtuiging’ 
voor Rotterdamse 
ambtenaren, i.s.m. 
KSA en Humanistisch 
Verbond Rotterdam

Mede-oprichter 
Rotterdams Kennis-
centrum Diversiteit, 
samen met PBR

Start aanpak ‘Rot-
terdam got’s talent!’, 
tegen voortijdig 
schoolverlaten – 
deelnemer aan 
Oranje Fonds 
programma ‘Kansen 
voor jongeren’

Eerste vrouwelijke 
directeur

‘Hand in hand 
tegen huwelijks-
dwang’ onder-
scheiden met 
Dubai/UN Habitat 
International Award 
for Best Practices to 
Improve the Living 
Environment

Ingebruikname 
Essalaam moskee, 
tweede nieuw-
bouw moskee in  
Rotterdam

Start ‘Aanpak sociaal 
isolement moslim-
vrouwen in Rot-
terdam’, i.s.m. GGD 
Rotterdam-Rijnmond

Ontwikkeling training 
‘Wajaw’, i.s.m. Hoge- 
school Inholland, 
gericht op tegengaan  
maatschappelijke 
uitval jongeren

Islamitisch geestelijk 
verzorgers in peniten-
tiaire inrichtingen in 
dienst van Ministerie 
van Justitie

Rapport ‘De deur 
gaat naar twee kanten 
open’, inventarisatie 
activiteiten voor kin-
deren in islamitische 
organisaties en aan-
sluiting pedagogische 
wijkinfrastructuur

Start pedagogisch 
scholingstraject mos-
keedocenten, i.s.m. 
Hogeschool Rotter-
dam - onderscheiding 
met Gemeenteprijs 
Polarisatie en Radica-
lisering van Min BZK

Start onderzoek 
gericht op ontwik-
keling monitor 
islamofobie, i.s.m. 
RADAR en CIDI, 
met steun van Open 
Society Foundations

SPIOR organiseert 
landelijke sectordag 
godsdienstig en 
humanistisch vor-
mingsonderwijs

Publicatie nieuw  
lesmateriaal islami-
tisch godsdienston-
derwijs

Initiatiefnemer en 
organisator Eerste 
Spirituele Marathon 
Rotterdam

SPIOR 25 jaar, 
66 aangesloten 
organisaties 

In vogelvlucht 

Islamitisch Godsdienst Onderwijs

2006  2007  2008  2009  2010  2012 2013

2006    2008  2009    2012 

Mede-oprichter 
Stichting Intercul-
turele Alliantie, 
voor diversiteits-
training in het 
onderwijs, samen 
met CIDI, ISBO, 
RADAR, COC en 
CEJI
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We kijken in deze publicatie niet alleen terug, maar ook vooruit. We vroegen 25 moslims van (bijna) 25 jaar 

oud en met een binding met Rotterdam wat het voor hen betekent Rotterdamse moslim te zijn. Ook vroegen 

we hen naar hun dromen, wensen en verwachtingen voor de toekomst.

Een blik op de toekomst
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Ik sta zeker stil bij mijn islamitische achtergrond. Ik ben 

bezig om me steeds verder te ontwikkelen. Omdat ik via 

SPIOR lesgeef over de islam op een openbare basisschool 

vind ik het ook leuk en belangrijk om uit te kunnen leg-

gen waarom bepaalde dingen zo zijn. De oudere generatie 

weet vaak de reden van bepaalde zaken niet, de nieuwe 

generatie leert ook het waarom en wat het betekent.

Binnen Rotterdam heb je alles binnen handbereik en er 

zijn best wel veel mogelijkheden waaruit je kan kiezen. 

Dat vind ik positief. Ik heb veel vrienden die moslim zijn 

maar ook veel vrienden die dat niet zijn. Wat fijn zou 

zijn, is als mensen niet zoveel vooroordelen hadden, dat 

ze mensen niet in hokjes gingen plaatsen. Maar dat ze 

meer met een neutrale blik iemand willen leren kennen. 

Dus niet op basis van wat ze denken en zo vaak heb-

ben gezien in de krant. Niet alles wat je leest en hoort, 

klopt ook. Geef de mensen in je omgeving een kans. Het 

zou een stuk vrediger zijn, want wanneer je elkaar leert 

kennen, kan je elkaar ook beter begrijpen. Geen voor-

oordelen onderling zou ik heel fijn vinden. Veel mensen 

proberen dat al jaren waar te maken, ook SPIOR.

Er is ook zoiets als een self fullfilling prophecy. Als je iets heel 

vaak hoort, dan ga je je daar ook naar gedragen. Daar 

moeten de jongeren niet in trappen. In de media kunnen 

er heel veel negatieve berichten zijn over moslims. Maar 

de jongeren zouden juist het tegenovergestelde moeten 

laten zien, dat de islam helemaal niet zo is, ze moeten 

zich juist sterker voelen. Persoonlijk wil ik graag een 

voorbeeld zijn voor de nieuwe generatie, mijn enthou-

siasme gebruiken om jongeren te motiveren. Als ik het 

kan, dan kunnen jullie het ook. Geef niet op en geloof 

in jezelf.’

Hülya Yaylak werd in Rotterdam geboren, haar ouders in Turkije. Ze heeft bijna haar Lerarenopleiding 

Maatschappijleer afgerond en is daarnaast dit jaar begonnen met de Lerarenopleiding Engels. ‘Mijn moeder 

werkt op een middelbare school en mijn vader werkt voor Hollandia, zij maken onderdelen voor bruggen en 

dat soort dingen. Vooral mijn ouders hebben me gestimuleerd. Zij hebben altijd veel advies gegeven en ook 

het goede voorbeeld. Bij ons thuis werd er altijd veel gelezen en werden veel culturele activiteiten bezocht. 

We communiceren altijd veel met elkaar. Zij zijn voor mij een groot voorbeeld.

Hülya Yaylak

‘Geef niet op en geloof in jezelf’
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Als klein meisje ging ik met mijn broers en zussen op de 

zondagen naar de moskee om de Arabische taal en Koran-

verzen te leren. Toen we hiermee gestopt waren, werd het 

opdoen van islamitische kennis thuis wel enigszins ge-

stimuleerd maar moesten we het verder zelf oppakken.  

Omdat ik van mijn ouders de islam al meekreeg, stond ik 

niet echt stil bij het moslim zijn. Er wordt een begin ge-

maakt, je krijgt kennis mee, echte bewustwording komt 

pas als je ouder bent. Ik heb de studie nu weer opgepakt.

Ik zou jongeren willen meegeven zo vroeg mogelijk isla-

mitische kennis op te doen. Ik denk dat velen dit uitstel-

len, waardoor het er niet van komt. Ik zou willen zien 

dat jongeren hun geloof op de eerste plaats zetten en zich 

minder richten op een studie alleen omwille van hun toe-

komstige carrière. Het belang van bewustwording, liefde 

voor en kennis van de Koran, profeten, geleerden, islami-

tische wetenschappen en geschiedenis wordt niet altijd in-

gezien. Ik denk dat we juist hierdoor sterke, evenwichtige 

individuen kunnen worden en meer kunnen bijdragen 

aan de gemeenschap dan alleen het hebben van een goede 

carrière. Ik wil hiermee niet zeggen dat het nastreven van 

financiële zekerheid slecht is, maar ik vind het jammer 

dat we hierbij andere essentiële zaken opzij schuiven.

Ik bevind me voornamelijk onder moslims. Mijn familie, 

de meeste vrienden en veel van mijn patiënten zijn mos-

lim: degenen die Berbers spreken, komen bij mij terecht. 

Gaandeweg heeft mijn sociale kring zich zo ontwikkeld, 

dit is geen bewust proces geweest. Maar moslims zijn on-

derling ook zeer verschillend. Ik probeer zoveel mogelijk 

te leren van de mensen in mijn omgeving. Mijn droom 

is dat elk individu en de moslim gemeenschap als geheel 

werkt aan de beeldvorming van de islam in Nederland 

door het tonen van barmhartigheid, respect en vele andere 

principes die we geleerd hebben van onze geliefde profeet 

(vrede zij met hem). SPIOR zou hierin een belangrijke 

rol kunnen spelen. We kunnen zelf heel veel doen om de 

beeldvorming positief te beïnvloeden.’ 

Nassira Ajarai is geboren en opgegroeid in Rotterdam, haar opa kwam als eerste van de familie uit Marokko 

naar Nederland. Ze studeerde psychologie is nu werkzaam als psychologe bij Indigo. ‘School en werken, dat 

was eigenlijk nummer één voor mijn ouders. Bij ons was het heel vanzelfsprekend om zoveel mogelijk uit 

jezelf te halen en steeds het hoogste proberen te bereiken.

Nassira Ajarai 

‘Tonen van barmhartigheid en respect’
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Mijn islamitische identiteit betekent heel veel voor me, het 

bepaalt mijn karakter en gedrag. Als mijn vrienden vragen 

wat de ramadan betekent, is dat voor mij: je eigen grenzen 

beter leren kennen. Kan je je zelf onder controle houden? 

Het is meer dan met de armen meevoelen, wat vaak als 

eerste reden wordt meegegeven. In Rotterdam voel ik me 

als moslim volledig thuis. Elke keer wanneer ik terugkeer 

naar Rotterdam, krijg ik een grote grijns op mijn gezicht. 

Ik ben heel blij dat ik hier mijn religie met een gerust hart 

kan volgen. Op elke hoek weet ik wel waar ik kan bidden. 

Ongeacht of het een Marokkaanse, Turkse of een Pakis-

taanse moskee is: je wordt met open armen ontvangen. Die 

multiculturele samenleving verbindt mij met Rotterdam.

Mijn droom voor de toekomst van moslims in Nederland 

is dat men de islam accepteert als een groeiende religie. In 

hoofdlijnen hoop ik gewoon dat de verschillende gemeen-

schappen veel beter met elkaar kunnen opschieten en met 

elkaar kunnen leven in Nederland. Het lijkt mij goed als 

we kamerleden hebben, die vanuit een moslim politieke 

partij onze stem laten horen. In de moslim gemeenschap 

zijn er uiteenlopende meningen en verschillen. Maar het 

zou mooi zijn als we datgene dat ons bindt, de islam, als 

visie voor de toekomst hanteren. 

Ik heb een seizoenskaart bij Sparta en daarnaast zit ik als 

vrijwilliger in het bestuur van de supportersvereniging 

van Galatasaray. Mijn taak als bestuurder is eigenlijk ook 

de jongeren meer omgangsvormen en gedragsnormen 

mee te geven. Een positieve benadering is de sleutel tot 

succes om jongeren op de goede weg te helpen. Onze reli-

gie is ook zo tot stand gekomen. Niet in een keer en door 

met de vuist op tafel te slaan, maar door meerdere malen 

vertellen en geduld tonen. Ik geloof dat er in moslim jon-

geren heel veel toekomst kan zitten als de boodschap goed 

wordt overgebracht.’

Akif Emili is geboren en getogen in Rotterdam, volgde de duale opleiding Bestuurskunde en Overheids-

management in Den Haag en werkte bij het Ministerie van Justitie, als jongerenwerker in Feijenoord en als 

projectmedewerker bij SPIOR. Momenteel is hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. ‘Mijn ouders komen 

uit Turkije. Mijn vader heeft daar ook bestuurskunde gestudeerd. Hij wilde zichzelf ontwikkelen en werk 

vinden dat bij zijn studie aansluit. Hij beheerst het Nederlands perfect. Ik vind het heel knap voor iemand 

die de taal vanaf nul heeft moeten leren. Hij is mijn grootste voorbeeld. 

Akif Emili 

‘Een positieve benadering is de sleutel tot succes’
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Heel veel mensen inspireren mij, sommigen qua studie, 

sommige qua idealen, gewoon dingen waarvoor ze willen 

gaan om ze te bereiken. Bijvoorbeeld mijn vader die altijd 

gaat voor zijn gezin. Mijn ouders stimuleren mij en mijn 

zusje om ons zoveel mogelijk te ontwikkelen.

Met mijn geloof ben ik dagelijks bezig, de hele dag. Met 

alles wat je doet moet je eigenlijk bewust zijn met je ge-

loof, dankbaar zijn voor wat je hebt gekregen. Ik vind het 

wel jammer dat ik mijn geloof niet helemaal praktiseer. 

Maar ik denk dat wanneer je ouder wordt, je een eigen 

wending geeft aan je geloof. Je moet je geloof in je dragen, 

als jij maar weet waar je het voor doet, daar gaat het om. 

Mijn ouders hebben mij heel vrij gelaten in het geloof. 

Ze hebben de basis uitgelegd en het aan mij overgelaten. 

Daardoor heb ik het zelf onderzocht, zelf de Koran ge-

pakt, zelf gelezen, zelf ben ik boeken gaan bestellen, zelf 

mensen opgezocht. Dan komt het uit jezelf, met dwang 

lukt het niet. Een mooie ontwikkeling zou ik vinden als 

er meer lezingen zijn voor jongeren en dat dit ook goed 

gepromoot wordt, dat iedereen die interesse heeft bereikt 

wordt. Maar ook informatieve lezingen over de islam voor 

niet-moslims.

Ik vind dat je eigen houding bepalend is. Als je zelf vindt 

dat je wordt gediscrimineerd als moslim, trek je dat ook 

naar je toe, dat negatieve. Als je actief bent en in de samen-

leving participeert, dan accepteren niet-moslims dat ook.  

Wat ook belangrijk is, dat mensen alleen spreken over dat-

gene waar ze kennis over hebben. Als jij niet kan uitleggen 

waarom je iets doet, breng je het geloof in kwaad daglicht. 

Zo ontstaat er afstand van moslims. Dat moeten we voor-

komen door te weten waar we voor staan. Wat ik jongeren 

wil meegeven is dan ook dat ze standvastig moeten zijn 

in hun handelen en 100 procent achter hun keuzes staan. 

Dat is heel belangrijk.’ 

Canan Kaya werd in Leeuwarden geboren en heeft een Turkse achtergrond. Op haar zesde verhuisde ze naar 

Rotterdam met haar ouders. Ze studeerde Commerciële Economie aan de Hogeschool Rotterdam en vervolgt 

haar studie volgend jaar met de master Communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

‘In Leeuwarden heb je niet veel allochtonen, in Rotterdam heb je juist veel verschillende culturele achtergron-

den. Dat geeft verbinding, mensen snappen elkaar en ik vind het gewoon een hele leuke stad. 

Canan Kaya  

‘Je moet je geloof in je dragen’
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Ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Ik ben hier 

altijd geweest, dus Rotterdam betekent veel voor mij. In 

een andere stad zou ik niet zomaar gaan wonen, tenzij ik 

naar een ander land ga. Ik heb hier alles wat ik nodig heb. 

Rotterdam is een grote stad, een mooie stad. Rotterdam 

heeft heel veel culturen, het is gewoon multicultureel. Elk 

geloof heb je in Rotterdam, dus het is niet moeilijk om 

ermee te leven. Als je maar één geloof had en jij was een 

van de weinigen die dat niet had dan zou het wel moei-

lijk zijn. Maar er zijn heel veel verschillende culturen. De 

meeste mensen respecteren elkaar, zoals het ook hoort. 

Daarom vind ik het ook niet moeilijk om als moslim in 

Rotterdam te leven. Als het in een dorp was, dan zou het 

wel iets moeilijker zijn. Maar in een grote multiculturele 

stad als Rotterdam is het gewoon makkelijker.

Met mijn geloof ga ik op een heel normale manier om. 

Het is gewoon een automatisme geworden in mijn leven,  

ik denk er niet eens bij na. Ik ben gelovig opgevoed, daar 

ben ik blij om. Het geloof, de islam heb ik van mijn ou-

ders mee gekregen en ik wil me er ook zelf 100 procent 

op richten.

Omdat ik zelf gelukkig geen problemen heb ervaren als 

moslim in Rotterdam, weet ik eigenlijk ook niet wat er an-

ders zou moeten. Ik wil blijven voetballen, sporten totdat 

ik echt niet meer kan en ik wil graag ook een eigen bedrijf 

hebben. Ik ben gewoon heel tevreden, ik heb alles wat ik 

wil, daar ben ik gewoon dankbaar voor.’

Chahid Mossaoui werd in Nederland geboren uit Marokkaanse ouders en woont in de Afrikaanderwijk. Hij 

studeert Commerciële Economie aan de Hogeschool Inholland nadat hij eerder de MBO opleiding voor on-

dernemerschap afrondde. Daarnaast speelt hij zaalvoetbal op het hoogste niveau in Nederland. ‘Ik geef ook 

zaalvoetballes aan kinderen op scholen. Dit om het zaalvoetbal wat bekender te maken, want het is niet zo 

heel erg bekend omdat het niet op tv komt. Er melden zich ook heel veel meisjes aan daarvoor, omdat ze dat 

gewoon leuk vinden. Ik speel al vier jaar voor dezelfde club in Rotterdam. 

Chahid Mossaoui 

‘De meeste mensen respecteren elkaar, zoals het ook hoort’
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Mijn drijfveer om klaar te staan voor de ander is onder 

andere het geloof. Hoe zorg je ervoor dat je iets voor je-

zelf betekent maar ook voor de mensen in je omgeving? 

Daarnaast krijg ik inspiratie van rolmodellen: de profeet, 

vrede zij met hem, en mijn moeder. Ze was vroeger heel 

actief in de buurt. 

Rotterdam is echt mijn stad. Heel veel mensen die ik 

ken, komen uit Rotterdam. Die hebben me gemaakt tot 

wie ik nu ben. Maar iets betekenen voor een ander is 

niet gebonden aan een plek. Mijn eigen moskee, moskee  

Othman, heeft een heel speciaal plekje voor mij. Een keer 

per maand komen we met vriendinnen bij elkaar om over 

het geloof te praten en om te kijken of we iets voor el-

kaar kunnen betekenen. Wat voor mij heel belangrijk is, 

is het vinden van rust in de dingen waar je je mee bezig 

houdt. Sta je achter alle keuzes die je maakt? Hoe leer ik 

van mijn fouten? 

Eigenlijk zijn er voor mij persoonlijk nooit belemmeringen 

geweest. Je moet wel durven vragen. Als er iets is, ga dan 

zelf op zoek naar oplossingen, toon initiatief. En praat po-

sitief over je geloof, want het is een prachtig geloof. Het ge-

loof beperkt ons nergens in, dat doe je echt zelf! Als je uit-

legt dat je iets vanuit je geloof doet, dan begrijpen mensen 

dat. Het is heel belangrijk om begrip voor elkaar te hebben. 

Dat kan alleen als je oprecht interesse in elkaar toont. 

Mijn boodschap: kijk waar je talenten zitten, kijk waar 

je gelukkig van wordt en werk daar naar toe. Het gaat 

niet om het resultaat, maar om de inspanning. Als je echt 

doorzettingsvermogen hebt om iets te bereiken, en in je-

zelf gelooft, en heel veel doe’a (smeekbede) doet, is heel 

veel mogelijk. Dat is echt het belangrijkste, op Allah ver-

trouwen en positief blijven. En droom! Dromen zijn heel 

belangrijk. Mijn dromen zorgen ervoor dat ik daar kom 

waar ik wil zijn.’

Ouafa el Ouasghiri is een geboren en getogen Crooswijkse. Haar ouders komen uit Marokko. Ze bevindt zich 

in de afrondende fase van haar studie Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast werkt ze bij het 

waterschap in Ridderkerk en maakt ze veel tijd vrij voor vrijwilligerswerk. Samen met een vriendin richtte 

ze de stichting Unite for Basic Rights op. ‘Waar we voor staan is weeskinderen wereldwijd voorzien van hun 

basisrechten. Een kind helpen is niet afhankelijk van je culturele achtergrond. 

Ouafa el Ouasghiri 

‘Het geloof beperkt ons nergens in, dat doe je echt zelf’
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Ik voel me echt verbonden met Rotterdam, ik zou hier niet 

weg willen. Ik vind het een hele warme plek, een stad met 

zo veel mogelijkheden. Mensen kijken je niet raar aan, je 

kan gewoon jezelf zijn. Ik kan hier gewoon uiten dat ik 

moslim ben. Mijn islamitische identiteit is heel belangrijk. 

Het is wie ik ben en hoe ik naar dingen kijk, mijn levens-

visie en leidraad. Er zijn voor moslims in Nederland zoveel 

mogelijkheden. Het is wel belangrijk dat je zelf initiatief 

neemt. In het begin is dat misschien lastig. Het is eigenlijk 

niet anders dan gewoon in het leven: je zult zelf een stap 

moeten zetten en dan kunnen mensen naar je toekomen. 

Ik vind dat ik het erg getroffen heb, er zijn mensen in de 

wereld die het veel minder hebben. Dan vind ik het be-

langrijk dat je er voor die anderen kunt zijn. 

Wat ik graag zou willen is dat het klimaat in Nederland 

minder negatief zou zijn over geloof in het algemeen. Als 

iedereen nou gewoon kan doen waar hij gelukkig van 

wordt. Moslims met een hoofddoek, christenen met een 

kruisje, enzovoorts. Je moet tegenwoordig “neutraal” zijn, 

maar wat is dat dan? Je hebt toch altijd ergens een mening 

over? Bij mij komen ook Jehova’s getuigen aan de deur. 

Je kan ze toch wegsturen als je het niet wil? Maar je kan 

ook het gesprek aangaan. Ik kies voor het laatste, want je 

leeft met z’n allen op deze planeet en je zal het met elkaar 

moeten doen. Schaam je niet, wees gewoon jezelf en houd 

rekening met je medemens, want niet iedereen denkt zo-

als jij. Je moet gewoon iedereen accepteren, dan kunnen 

anderen jou ook accepteren. Alles begint met respect.’

Sari Noordwest woont sinds 2007 in Rotterdam. Ze zit in de afstudeerfase van haar studie Criminologie. 

Sinds twee jaar is ze moslim. Haar moeder is katholiek, haar overleden vader was niet gelovig. ‘We woonden 

in Heerhugowaard en gingen alleen met Kerst naar de kerk. Toen ik meer na ging denken over het geloof, 

werd ik geprikkeld door de islam. Ik ging in het multiculturele Rotterdam studeren en kwam met allerlei 

mensen in contact. Tijdens mijn studie heb ik mijn man leren kennen en ben ik moslim geworden. Ik vond 

het heel spannend om een hoofddoek te gaan dragen. Mensen kunnen nu zien dat ik moslim ben, ik word 

anders benaderd. Soms is dat positief en soms niet.

Sari Noordwest  

‘Je zult zelf een stap moeten zetten 
en dan kunnen mensen naar je toe komen’
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Mijn geloof betekent heel veel voor mij. Het is mijn basis, 

mijn steunpilaar. Alles wat ik doe, heeft met de islam te 

maken. De moskee waar ik naartoe ga is moskee Abou 

Bakr. Ik bid, ik vast, de islam speelt een grote rol in mijn 

leven. Toen de eerste operatie fout was gegaan, heb ik met 

de dood geworsteld. Ik heb me vastgehouden aan het ge-

loof. Ik heb gebeden, ik heb tot God gebeden en het is 

allemaal goed gekomen. 

Als moslim in Rotterdam heb ik het naar mijn zin, ik heb 

geen last van discriminatie, ik voel me hier thuis en zou 

Rotterdam niet kunnen verlaten voor een andere stad. We 

hebben ook moskeeën en niemand valt ons lastig, dus ik 

vind dat we goed zijn voorzien. SPIOR is ook een goed 

orgaan, ik hoor wel eens als er iets gedaan wordt voor de 

moskeeën dat SPIOR het op gang heeft gezet. Ik hoop dat 

ze zo blijven doorgaan.

De jongeren wil ik meegeven: ga bidden, ga naar de mos-

kee. Wat ik daarmee wil zeggen is: je kunt verkeerde din-

gen doen, maar als je bidt, komt altijd alles goed. Vasthou-

den aan het geloof, ja, dat is voor mij en voor veel mensen 

het belangrijkste in het leven. Eigenlijk ben ik begonnen 

met bidden sinds de operatie vorig jaar. Daarvoor heb ik 

nooit gebeden, ik heb me niet echt bezig gehouden met 

het geloof en toen ging alles fout. Het ging niet goed; ik 

werd ziek, ik kreeg boetes, het slechte komt onbewust op 

je pad. Sinds ik bid, gaat alles weer  goed; met mijn ziekte 

gaat het beter, ik kom niet in contact met de politie, ik ga 

naar de moskee, al het slechte gaat van je pad af en al het 

goede komt juist op je pad. Sinds ik weer bid, gaat alles de 

goede kant op. Ik heb daar een goede houvast aan gehad.’

Abdullah el Hachioui is geboren in Marokko, toen hij acht was naar Nederland gekomen en opgegroeid in 

Rotterdam. Hij heeft de Horecaschool afgerond: ‘Thuis ben ik de jongste, mijn broers zitten ook allemaal in 

de horeca. Maar momenteel zit ik helaas in de ziektewet. Vijf jaar geleden is de ziekte van Crohn ontdekt bij 

mij. Op korte termijn heb ik toen twee operaties gehad, die beide fout zijn gegaan. Daar ben ik momenteel 

mee aan het worstelen. Het gaat nu wel goed, tenminste, zolang ik de medicijnen inneem.

Abdullah el Hachioui 

‘Ik zou Rotterdam niet kunnen verlaten voor een andere stad’
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Als ik klaar ben met mijn opleiding wil ik de opvoe-

dingsondersteuning in, ouders begeleiden bij opvoed-

problemen, ze adviezen geven. Daarnaast zou ik vrijwil-

ligerswerk willen doen. Het is gewoon belangrijk voor de 

maatschappij. Je inzetten voor een ander, je verwacht er 

niets tegenover. Daarom heb ik me nu ook aangemeld als 

peercoach bij het project “Rotterdam Got’s Talent!” van 

SPIOR, tegen voortijdig schoolverlaten. 

Mijn islamitische identiteit  is mijn levensdoel. Ik probeer 

zoveel mogelijk kennis over de islam op te doen en na te 

leven. Ik hoop dat het me lukt. Ik word er vrolijk van, voel 

rust, het is moeilijk te beschrijven. Ik denk dat je het moet 

ervaren. Het zit gewoon in je hart. 

Qua voorzieningen in Rotterdam vind ik dat het goed is 

geregeld. We kunnen overal naartoe, we kunnen ons ge-

loof uitoefenen, dat vind ik mooi. Ik denk dat het voor 

mensen met een andere achtergrond belangrijk is dat ze 

een moskee bezichtigen. Even kijken hoe het eraan toe 

gaat. Het is gewoon een hele open ruimte, lekker fris, je 

wordt er vrolijk van. Zo kunnen we misschien een bijdra-

ge leveren om het beeld positiever te maken. Natuurlijk 

zouden wij ook naar andere gebedshuizen moeten gaan 

om ze te bezichtigen. Ik heb met school kerken, een boed-

dhistisch centrum bezocht, geweldig! Je leert ervan. Je hebt 

overal mensen van andere culturen en afkomst. Gelukkig 

maar, als we alleen met dezelfde mensen zouden zijn, zou 

het niets opleveren, zo leer je van andere culturen.

Wat ik jongeren wil meegeven is dat ze zo gelovig moge-

lijk blijven leven, met rust. Het is belangrijk dat ze ge-

motiveerd zijn met alles wat ze doen. Inzet en motivatie 

zijn de belangrijkste twee factoren in het leven. Natuurlijk 

zijn er tegenslagen, maar je moet niet opgeven, je moet 

het gewoon willen. Je moet ernaar streven, het tot je doel 

maken. Dan merk je vanzelf dat je je doel hebt behaald, 

dat het je is gelukt.’

Fatma Nur Yeğin is geboren en getogen in Rotterdam en van Turkse afkomst. Ze woont sinds kort in Barend-

recht en studeert Pedagogiek. ‘Mijn vader deed er alles aan om ons te stimuleren te leren. Ik ben tweetalig 

opgevoed. Hij leerde me woordjes bij en dan kon ik aan mijn neefje vragen die even oud is als ik, of hij wist 

wat dat betekende. Als hij het niet wist, was ik heel trots. 

Fatma Nur Yeğin  

‘Alleen met dezelfde mensen zou niets opleveren’ 
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Van thuis uit heb ik meegekregen dat je niet alleen staat, 

maar dat je het wel zelf voor elkaar moet krijgen. Als je het 

nu niet gaat doen, gaat het later niet vanzelf komen. Want 

later ben jij degene die een eigen gezin gaat hebben en 

daarvoor moet jij dan zorgen. De steun van je ouders bij 

alle beslissingen die je in je leven neemt, is heel mooi. Je 

voelt dat je gestimuleerd wordt om het zelf te doen maar 

ervaart de steun van je ouders.

Ik ben hier in Rotterdam geboren, ik woon hier en ik wil 

hier blijven wonen. Er zijn veel activiteiten in Rotterdam, 

het is allemaal net wat groter. Delfshaven, waar ik woon, 

vind ik een hele leuke multiculturele plek. Later wil ik 

het liefst op zo’n plek blijven wonen. Ik zou het niet erg 

vinden om in een buurt met alleen Nederlanders te wonen 

maar het is wel leuk als je diverse nationaliteiten hebt, dat 

kleurt alles een beetje op. In mijn vriendenkring heb ik 

ook moslims, christenen, van alles. 

Mijn islamitische identiteit is mijn alles. Door mijn geloof 

weet ik wat de regels zijn voor een leefwijze. Dus dat je je 

netjes gedraagt, dat je niet hebberig wordt, etcetera, dat 

zijn bepaalde richtlijnen in de islam. Als je je er een beetje 

in verdiept, zie je dat het best logische regels zijn die je 

in het dagelijkse leven kan gebruiken. Vandaar dat het 

handig is om je er goed in te verdiepen. Een voorbeeld: 

je moet niet roken. Waarom? Omdat het slecht is voor je 

lichaam. Als je goed kijkt, is het een en al logica. 

Als ik kijk naar wat er geregeld is voor moslims in Rot-

terdam, vind ik dat het goed gaat zoals het nu gaat. Na-

tuurlijk kunnen er dingen verbeterd worden, minder cri-

minaliteit en dat soort dingen, maar dat gaat gewoon met 

de tijd mee. Wat ik wil meegeven aan de jongeren is: ga 

naar school. Blijf studeren, blijf leren. Je hebt altijd ken-

nis nodig!’

Abdul Malik is geboren in Rotterdam uit Afghaans-Pakistaanse ouders en studeert Business IT Management 

aan de Hogeschool Rotterdam. ‘Na mijn HBO-opleiding wil ik een master doen, zo veel mogelijk verder stu-

deren. Dit is ook vanuit mijn ouders heel erg gestimuleerd. Altijd blijven leren, kennis opdoen. Kennis van 

school of van geloof, maar in ieder geval blijven doorgaan. 

Abdul Malik 

‘Als je het nu niet gaat doen, gaat het later niet vanzelf komen’
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Mijn islamitische identiteit is eigenlijk mijn alles. Mijn 

ouders hebben het aan ons meegegeven maar daarna heb 

ik er niet zoveel meer mee gedaan. Sinds ik naar Hoogvliet 

ben verhuisd, heb ik het weer opgepakt. Geloof speelt 

nu een grotere rol in mijn leven. Ik probeer het nu mijn 

kinderen mee te geven. Ik zie het als grote verantwoorde-

lijkheid om het over te brengen aan hen. Het is dan wel 

belangrijk om het zelf goed te doen, omdat je als voor-

beeldfiguur fungeert voor je kinderen. Elke week komen 

we met vriendinnen bij elkaar en hebben het over het 

geloof. Dit geeft mij houvast en herinnert mij eraan dat 

ik moet blijven leren en mezelf voortdurend moet blijven 

verbeteren.

Mijn droom is dat we gewoon geaccepteerd worden. Wij 

zijn ook gewoon mensen en wij willen ook ons geloof 

gewoon kunnen leven. Mijn tip aan jongeren is: zoek een 

gemeenschap die lekker met geloof bezig is. En je gezond 

verstand gebruiken. Ik merk dat we heel onwetend zijn in 

het geloof en daardoor dingen doen die het geloof eigen-

lijk niet voorschrijft. Ga je verdiepen in het geloof, wat 

mag nou wel en wat mag niet. Want ik denk dat wij die 

grens niet weten. Nu ik 25 ben, merk ik dat ik nu pas de 

details leer kennen. Dan ben je eigenlijk al te laat, je hebt 

je persoonlijkheid al gevormd en dan is het moeilijk om 

te veranderen. Het is dus eigenlijk meer een tip voor de 

ouders: leer het geloof kennen zoals het echt is. Een goede 

moslim laat anderen in hun waarde.’  

Hatice Aydoğan-Kalaycı is van Turkse komaf, in Rotterdam geboren en in Ridderkerk opgegroeid. Na haar 

trouwen keerde ze terug naar Rotterdam en woont sinds een jaar in Hoogvliet. Ze studeerde Vastgoed en Ma-

kelaardij aan de Hogeschool Rotterdam, werkte bij verschillende woningcorporaties en richt zich nu volledig 

op de zorg voor haar twee jonge zoontjes. ‘Hoogvliet was voor mij even wennen. Soms vind ik het te rustig, 

maar dan ben ik weer dankbaar dat ik gezegend ben met zoveel mensen om me heen. Toen ik een hoofddoek 

ging dragen, kreeg ik in Ridderkerk reacties van mensen die zeiden “ik ken jou wel, je bent aardig, maar je 

draagt nu een hoofddoek”. In Rotterdam merkte ik hoe gezegend ik was dat ik in een stad woon waar je niet 

raar wordt aangekeken.

Hatice Aydoğan-Kalaycı  

‘Een goede moslim laat anderen in hun waarde’  
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‘Ik ben geboren in Rotterdam en los van een korte peri-

ode in Soest heb ik er altijd gewoond. Je merkt het als je 

naar een andere stad bent geweest en als je dan terugkomt 

in Rotterdam, dat je zo’n fijn gevoel krijgt: ik ben weer 

thuis. Ik heb ook in de jongerenraad van de deelgemeente 

Delfshaven gezeten maar daar heb ik nu geen tijd meer 

voor, met werken en studeren.

Mijn islamitische identiteit maakt me tot de persoon die 

ik ben. Sinds mijn twintigste ben ik gaan bidden en vas-

ten. Mijn ouders hebbben me nooit gezegd dat het moest. 

Vroeger dacht ik dat ik het niet zou kunnen, ik dacht “als 

ik ga vasten, dan ga ik echt dood”. Toen ik me erin had 

verdiept, is het vanuit mezelf gekomen. Het is wel zwaar, 

maar het is een kwestie van motivatie en doorzettingsver-

mogen. Mijn geloof houdt me sterk.

Ik voel me verbonden tot de moslim gemeenschap in het 

algemeen, niet per se in Rotterdam, maar over de hele 

wereld. Het is in Rotterdam best makkelijk om moslim 

te zijn. Je kunt hier jezelf zijn. Niemand die je raar aan-

kijkt, of je nu donker bent of licht, het maakt niet uit. 

Het lastigste vind ik dat je niet alles kan eten. Toch, als 

je het vergelijkt met andere steden, dan is in Rotterdam 

tegenwoordig heel veel halal voedsel te vinden. Er worden 

ook best veel dingen georganiseerd, door de gemeente, 

moskeeën en stichtingen. Alleen weten heel veel mensen 

er niet van. De communicatie naar de doelgroep kan dus 

wel beter. Met sociale media is dat ook heel makkelijk.

Rotterdam moet vooral zo blijven als het is: gemixt, mul-

ticultureel, dat iedereen rustig met elkaar kan leven. Rot-

terdammers komen ook echt bij iemand anders binnen, 

ze staan daarvoor open, dat vind ik het mooie en ik hoop 

dat ze dat ook behouden. Jongeren moeten trots zijn op 

wie ze zijn en vooral ook tolerant naar elkaar, open staan 

voor andere denkwijzen, andere levensstijlen. Geloof in 

jezelf én geloof in anderen. Dan kom je er wel.’

Sidra Butt heeft Bestuurskunde gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en gewerkt bij het Ministerie van 

Justitie. Momenteel doet ze een master aan de Universiteit van Leiden, Management van de Publieke Sector. 

Daarnaast werkt ze als manager bij een callcenter. Haar ouders kwamen uit Pakistan naar Nederland. Haar 

vader gaf haar mee: ‘Je mag alles, als je maar je diploma haalt.’ 

Sidra Butt  

‘Geloof in jezelf én geloof in anderen’
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Ik doe alleen dingen die ik echt heel leuk vind, waar 

ik echt achter sta. Ik zit in de jongerencommissie van  

Vereniging Ettaouhid. We organiseren van alles: discus-

sies, iftars, conferenties etcetera. Ik ben verantwoordelijk 

voor de communicatie en marketing. Mijn islamitische 

identiteit is mijn levenswijze. Ik voel me meer moslim 

dan dat ik me Marokkaanse of Nederlandse voel. Ik doe 

mijn best om in de voetstappen van de meest geweldige 

persoon op aarde ooit te stappen, de profeet Mohammed, 

vrede zij met hem. Dus de islam is voor mij alles, het be-

tekent gewoon alles. Het leert je ook ontzettend veel, het 

is een oceaan van kennis. Het is daar waar mijn hart en 

verstand gewoon in perfect evenwicht staan. 

Ik hoef niet anders behandeld te worden. Ik kan alles doen 

wat ik wil doen. Ik voel me daardoor ook niet echt anders. 

Dat kenmerkt Nederland denk ik ook. Ik hoop gewoon 

dat er wat meer begrip komt. Ik hoop dat men de ogen 

opent voor al het moois dat het multiculturele met zich 

brengt. Dat is juist het mooie van Nederland, het is zo 

divers, dat is heel verrijkend. Tegelijkertijd hoop ik dat 

moslims zich minder defensief gaan gedragen. Ik hoop 

dat we in plaats van in defensie te schieten, juist te hulp 

schieten. Ik hoop gewoon dat het gevoel van “wij en zij’’ 

een beetje verdwijnt. Jongeren zou ik willen meegeven: 

volg je hart, maar wel verstandig. Zorg ervoor dat je sterk 

in je schoenen staat door kennis op te doen over je eigen 

religie. Zoek het ware geluk, dat vind je dus door kennis 

op te doen, door je over te geven aan een hogere macht.

Ikram Essanouni werd in Marokko geboren en was acht toen ze naar Nederland kwam. Ze studeerde vorig 

jaar af als ingenieur in Communicatie en Multimedia Design aan de Hogeschool Rotterdam en startte haar 

eigen onderneming, een online marketing bureau. ‘Ik ben vanuit huis uit niet zo zeer traditioneel, maar wel 

duidelijk islamitisch opgevoed. Ik ben ook wel echt trots op mijn familie en hoe we met elkaar omgaan. Mijn 

moeder is mijn heldin, zij heeft in haar eentje het gezin bij elkaar gehouden en acht kinderen groot gebracht 

en we zijn allemaal goed terecht gekomen. Ze heeft ongeloof lijk veel opgegeven voor ons. Ze heeft me zeker 

geïnspireerd om later zelf een goede moeder te worden. 

Ikram Essanouni   

‘Hart en verstand in perfect evenwicht’  
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Dat ik moslim ben, daar heb ik eigenlijk nooit last van 

gehad. Ik zie het ook niet als racisme als mensen ernaar 

vragen. Er wordt ook weleens gevraagd uit welke plaats je 

komt. Dat is ook geen racisme, dat is onderscheiding. De 

islam is een geloof dat je leeft. In een stad is het denk ik wel 

makkelijker om moslim te zijn dan in een dorp, omdat er 

meer mensen zoals jij zijn. Degenen waar iedereen last van 

heeft, dat zijn extreme mensen. Daar heb ook ik last van.

Voor mij heeft geloof veel te maken met interpretatie. 

Daarom ben ik er voorstander van om met verschillende 

mensen in gesprek te gaan. Er zijn verschillende geleer-

den, verschillende imams. Ze vertellen hetzelfde, maar wie 

spreekt jou aan? Als verschillende docenten hetzelfde vak 

geven, begrijp je het van de een ook beter dan van de an-

der. God, Allah, zegt dat je bedoeling, je intentie ook telt. 

Het gaat er toch om dat je iets doet voor je geloof.

Je moet elkaar respecteren. Ik vraag mijn leerlingen ook: 

“vertel eens iets over jouw cultuur, vertel me iets over je-

zelf”. Ten eerste creëert het een band met je leerlingen en 

ten tweede begrijp je elkaar beter. Je ziet dan dat je niet 

eens zo extreem verschilt van elkaar. Wil je iets verande-

ren, dan moet dat bij jezelf beginnen. Kijk om je heen, 

niet alleen maar vooruit, maar ook links en rechts. Lees 

boeken, daarmee verlicht je jezelf zo enorm.’

Osman Akyol is van Turkse origine, werd geboren in Dordrecht en woont in Alblasserdam. De Lerarenoplei-

ding Elektrotechniek volgt hij in Rotterdam. Tegelijkertijd staat hij al drie jaar voor de klas als docent. ‘Op 

mijn veertiende koos ik op advies van mijn vader voor elektrotechniek. De agrarische sector en verzorging 

trokken me niet zo en economie, dat deden heel veel jongeren al. Ik hield er wel van om met mijn handen 

te werken. Na het VMBO wilde ik nog niet gaan werken en ben ik verder gaan studeren, mijn eerste echte 

kennismaking met Rotterdam. Vier jaar later had ik mijn diploma op zak. Na een jaar HBO Electrical Engi-

neering ben ik overgestapt naar de lerarenopleiding. Omdat de duale opleiding was afgeschaft en ik ook wel 

wilde verdienen heb ik als docent gesolliciteerd. Daarnaast ben ik een tijd trainer geweest van een voetbalelf-

tal, heb ik in de jeugdgemeenteraad gezeten en ben ik secretaris in het bestuur van de moskee in ons dorp. 

Osman Akyol 

‘Kijk om je heen, niet alleen maar vooruit’
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Sinds ik getrouwd ben, woon ik in Capelle Schollevaar, 

een rustige wijk. In zo’n wijk wil ik mijn kinderen la-

ten opgroeien. Toch voel ik, als ik naar mijn ouders ga 

in Rotterdam, dat daar mijn roots liggen. Mijn ouders 

komen uit Marokko. Als we in Marokko zijn, voel ik me 

wel echt Marokkaans, maar ook dan heb ik een band met 

Rotterdam. Dat is waar ik me veilig voel. De islam is mijn 

houvast. Ik ben gelovig opgevoed en dat heeft me als per-

soon gevormd. Ik heb me er vrijwillig verder in verdiept, 

ben naar verenigingen gegaan en heb lezingen gevolgd. Ik 

probeer te leven volgens de islam en ik probeer het toe te 

passen in deze maatschappij. Mijn ouders zijn daar trots 

op. In mijn vriendenkring heb ik trouwens ook heel veel 

mensen die geen moslim zijn of Marokkaan. Die vrijheid 

heb ik vanuit huis gelukkig ook altijd gekregen. 

Ik ben deze studie gaan doen omdat ik graag midden in 

de maatschappij wil staan en verschillende culturen beter 

wil leren kennen. Toen ik stage liep bij een buurthuis 

leerde ik een andere kant van hangjongeren kennen. Ze 

hebben een hele grote mond, maar een klein hartje. Ik 

ben wel een beetje bang of ik straks aan een baan zal ko-

men. Er zijn zoveel bezuinigingen en als Marokkaanse is 

het misschien nog iets moeilijker. Netwerken zijn belang-

rijk. Voor ik studeerde deed ik dat veel, in mijn vrije tijd. 

Nu zal ik dat opnieuw moeten gaan doen. Ik wil in ieder 

geval iets kunnen betekenen voor de mensen. Misschien 

zal ik daarvoor wel naar het buitenland gaan. Dat zou 

Marokko kunnen zijn, maar ook een ander land.

Wat ik dan ook graag aan jongeren mee zou willen geven 

is dat ze gewoon datgene moeten gaan studeren of doen, 

wat ze leuk vinden. Laat je niet belemmeren, door nie-

mand niet. Zelf droom ik van een toekomst met minder 

vooroordelen, dat iedereen weet dat we gelijk zijn, dat we 

allemaal mensen van vlees en bloed zijn.’  

Monya Abbadi is geboren en getogen in Rotterdam. Ze zit in het laatste jaar van haar opleiding Cultureel 

Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool Rotterdam, nadat ze eerst de MBO-opleiding Sociaal Cultureel 

Werk afrondde. ‘Ik heb al veel gewerkt in dit veld. Zo heb ik stage gelopen bij de scouting. Dat vond ik hele-

maal super. Mijn broertje zit ook op het MBO en overweegt straks ook een HBO-opleiding te volgen. Het is 

fijn om zijn voorbeeld te kunnen zijn.

Monya Abbadi   

‘Laat je niet belemmeren, door niemand niet’
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Ik schrijf maatschappijkritische teksten en draag die voor 

op evenementen. Mijn teksten hebben altijd een islami-

tisch tintje. Het geloof is het fundament van mijn leven. 

Met alles wat ik doe, denk ik daar aan. Ik ben als vrijwil-

liger vooral actief bij de jongerenorganisatie van Iskender 

Paşa, Furkan. Maar als ik bij een andere organisatie po-

tentie zie en denk “hier zouden meer mensen van moeten 

weten”, dan bied ik aan om te helpen bij het promoten. Ik 

denk dat de moskee wat empathischer te werk kan gaan, 

als zij jongeren willen bereiken. 

Het leuke aan Rotterdam vind ik de handelsmentaliteit en 

het multiculturele. Elke jongere van mijn leeftijd kent wel 

een paar woorden Surinaams, Marokkaans, Turks, noem 

maar op. Wel kan er het een en ander verbeterd worden 

voor moslimjongeren. Het zou goed zijn als we hier op 

de universiteit, net als in Engeland, twee uur vrij kregen 

voor het vrijdaggebed. Dat zou wellicht ook helpen jon-

geren op het goede pad te houden. Moslims zelf zouden 

daar ook actiever in moeten zijn. In Engeland heb ik ge-

zien dat ze er veel meer voor gaan om dingen te bereiken. 

Ook niet-moslims kunnen kijken wat er nu eigenlijk 

wordt besproken in de moskee. Laatst deed ik mee aan de 

Spirituele Marathon Rotterdam. Een heel leuk initiatief! 

Het lijkt me ook goed om avonden te organiseren met 

christenen, joden, moslims en wie dan ook. Gewoon om 

te praten over hoe we over dingen denken, we hoeven het 

niet eens te zijn. Een dialoog voeren, geen discussie.

Dat is wel een droom van mij, dat iedereen samen met el-

kaar kan voetballen en thee kan drinken. Dat je verschil-

lende culturen met elkaar om ziet gaan. Daarnaast zou 

ik ook willen dat het debat over de islam op een hoger 

niveau wordt gevoerd. Ik vind het jammer dat ik nu sim-

pele onderwerpen steeds moet verdedigen. Wees kritisch, 

in alles wat je doet. Denk na over waarom iets is zoals het 

is. Dat heeft mij dichter bij mijn geloof gebracht.’ 

Mustafa Azgın is geboren en getogen in Rotterdam. Zijn vader is muzikant en speelt Turkse gitaar. Zijn 

ouders waren trots toen hij in Engeland zijn bachelor Marketing ging doen. ‘Ik wilde mijn kennis van het 

Engels opkrikken. Nu werk ik bij een handelsattache. Net als mijn vader ben ik veel bezig geweest met mu-

ziek. Maar de aandacht voor de teksten is vaak beperkt. Daarom ben ik gaan dichten.

Mustafa Azgın 

‘Wees kritisch. Denk na over waarom iets is zoals het is.’
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Rotterdam is heel speciaal voor mij. Los van dat ik hier 

heel mijn leven heb gewoond, vind ik het een prachti-

ge stad qua architectuur enzovoorts, heel divers. Je ziet 

verschillende achtergronden, dat vind ik prachtig. Men-

sen zijn gewend om met verschillende achtergronden te 

maken te hebben. Ik denk sowieso dat het in Nederland 

goed geregeld is, ondanks ontwikkelingen in de politiek. 

Toch zou er nog vaker en beter een beroep gedaan kun-

nen worden op de islamitische identiteit, als het gaat om 

probleemjongeren bijvoorbeeld. Het is iets wat ze bij 

zich dragen en waarvan gebruik gemaakt kan worden. 

Bij de Essalaam moskee organiseren ze bijvoorbeeld jon-

gerenavonden, waarin ze voorlichting geven. Laatst een 

avond waar schoolverlaters hun verhaal vertelden en waar 

ook de gemeente en werkgevers waren uitgenodigd. Dat 

werkt! De moskee wordt daarmee veel meer dan alleen 

een gebedshuis.

In de afgelopen jaren ben ik me bewuster geworden van 

mijn islamitische identiteit. Mijn bekering noem ik dat. 

Je kan je zelfs als geboren moslim bekeren, omdat je op 

een gegeven moment het licht ziet, dat je begrijpt waarom 

je vast en waarom je bidt. Soms vind ik het fijn om met 

mensen aan tafel te zitten die geen moslim zijn of niet 

gelovig zijn, om niet in te gaan op wat ons onderscheidt, 

maar juist op wat ons verbindt. Ik ben lid van een jonge-

renvereniging, Ettaouhid. Op zondag komen we bij elkaar 

en bespreken we bepaalde onderwerpen. Iedereen is daar 

moslim, maar dan merk je toch: je belijdt hetzelfde geloof 

maar je denkt verschillend over eenzelfde onderwerp. Dat 

komt ook terug in mijn droom: laat de islam je kracht zijn, 

maar sta ook vooral open voor andere mensen. Mensen die 

anders denken, die er anders uitzien, die iets anders gelo-

ven of die niets geloven. Focus je op de overeenkomsten 

meer dan op de verschillen, want samen kom je veel verder.’

Ouafa Jerroudi woont haar hele leven al in Rotterdam Noord. Haar ouders kwam naar Nederland vanuit 

Marokko. Ze zit in het laatste jaar van haar opleiding Cultureel Maatschappelijk Vorming. ‘Het is een leuke 

opleiding. Ik heb vorig jaar bij RADAR gewerkt, dat was super. Op de afdeling preventie ontwikkelden we 

activiteiten die discriminatie tegengaan. Ook heb ik mijn bijbaan bij de thuiszorg. Het valt er niet ver buiten: 

je doet totaal iets anders, maar je bent altijd in contact met mensen. 

Ouafa  Jerroudi   

‘Laat de islam je kracht zijn, 
maar sta ook vooral open voor mensen die anders denken’
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Nu ik mijn draai heb gevonden, vind ik Rotterdam heel 

erg leuk. Het is makkelijk om hier moslima te zijn. In 

andere steden heb ik wel eens het gevoel dat mensen 

anders met me omgaan. Hier is men gewend aan veel 

verschillende culturen. Je hebt iets gemeenschappelijks 

en daarom kan je met elkaar omgaan. Toch kan het 

altijd beter. Iedereen zou anderen moeten accepteren 

zoals ze zijn; met een minirok of een burka, met een 

hoofddoek of zonder. Dat is een eigen keus: zij draagt 

een hoofddoek, ik niet. Maar dat ik het nu niet draag, 

betekent niet dat ik het morgen niet ga dragen. Het is 

mijn keuze.

De islam heb ik sinds mijn geboorte meegekregen. Ik ben 

er veel mee bezig: door boeken te lezen, de moskee te 

bezoeken en naar congressen te gaan, kan ik mezelf ont-

wikkelen. Dat vind ik belangrijk. Door meer te weten te 

komen over de islam, kan ik dat toepassen in mijn leven. 

Ik bezoek verschillende moskeeën, ook een Marokkaanse 

of een Pakistaanse, dat maakt me niet uit. Ze zijn gewoon 

het huis van Allah.

Mijn droom voor de toekomst van de moslims in  

Rotterdam en Nederland is een onvoorwaardelijke accep-

tatie in de maatschappij. Geen vooroordelen. Jongeren wil 

ik daarbij meegeven dat ze altijd moeten doorzetten. Als 

ze iets willen bereiken, dan moeten ze ervoor gaan. Dan 

lukt het altijd. Mij is het ook gelukt. Het is niet uit de 

lucht komen vallen, ik moest er hard voor werken, maar 

het is gelukt.’

Merve Mızrak woont sinds haar 10e in Rotterdam-Zuid, samen met haar twee broertjes en een zusje. Ze 

kwam toen met haar ouders uit Turkije. Nu zit ze in haar laatste jaar HBO Pedagogiek. ‘De eerste jaren in 

Nederland vond ik zwaar. De overgang van een dorp waar iedereen elkaar kende naar een stad als Rotterdam 

was groot. Vooral mijn vader en mijn tante hebben me echter geleerd dat als je iets wil, je het ook gewoon 

kan doen. Inmiddels heb ik me als peercoach aangemeld bij SPIOR om andere jongeren te helpen met het 

bepalen en halen van hun doelen, om ze het zelfvertrouwen te geven dat ze nodig hebben. Als vrijwilliger 

geef ik taekwondolessen aan kinderen. Mijn broertjes gingen naar er naar toe en ik wilde ook graag. Mijn 

moeder zei dat dat meer voor mannen was. Ik zei “ik kan alles wat zij kunnen”. Twee jaar geleden haalde ik 

mijn zwarte band. 

Merve Mızrak 

‘Iedereen zou anderen moeten accepteren zoals ze zijn’
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De islam is eigenlijk wel het belangrijkste in mijn leven. Ik 

ben opgegroeid in een moslimgezin. Toen ik achttien jaar 

was, heb ik me er verder in verdiept. Sindsdien is het nog 

belangrijker voor me geworden, een rode draad in mijn le-

ven. Ik geloof erin dat als ik iets met de juiste intentie doe, 

ik daarvoor word beloond door God. Eerst ging ik bidden 

omdat het hoorde, nu omdat ik het wil.

Ik voel me gewoon Rotterdammer, overal elders ben ik op 

bezoek, zelfs in Marokko. Ik vind Rotterdam een gewel-

dige stad omdat alle culturen, alle geloven, alle soorten 

huidskleur onder een dak leven. Natuurlijk, een enkeling 

reageert negatief, maar dan denk ik: “het probleem zit bij 

jou en niet bij mij”. Ik heb me hier nooit gediscrimineerd 

gevoeld. Je hoort het natuurlijk in de politiek maar om 

me heen heb ik daar totaal geen last van. Wel zou ik graag 

meer eenheid binnen de moslim gemeenschap zien. Kleine 

verschillen kunnen ervoor zorgen dat mensen uit elkaar 

groeien en met een vinger naar elkaar wijzen. Dat is jam-

mer. Je kunt beter je krachten bundelen om iets te beteke-

nen voor de samenleving. De moskee zou daar een rol in 

kunnen spelen. Als een wijkcentrum, waar iedereen wel-

kom is, moslim of niet. Waar je kan bidden, maar ook met 

elkaar in gesprek kunt en zelfs kan sporten. Sport wordt 

volgens mij in de moslim gemeenschap - of in ieder geval in 

de Marokkaanse gemeenschap - erg onderschat. Bewegen is 

goed voor je lichaam. Dat lichaam heb je gekregen en daar 

moet je goed voor zorgen. 

Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar je moet elkaar 

wel begrijpen en respecteren, dat vind ik het belangrijkste. 

Ik hoop dat over 50 jaar nog steeds allerlei verschillende 

culturen respectvol met elkaar omgaan. En dat de islam 

wordt begrepen zoals het is en dus niet zoals het wordt ge-

maakt. Dat er wederzijds respect is en dat je rondloopt met 

een veilig gevoel en denkt: ja, dit is mijn land.’

Mohamed Benziane groeide op in Rotterdam-West, zijn ouders kwamen uit Marokko naar Nederland. Na 

drie jaar op een internationale school in Den Haag ging hij naar een Rotterdamse basisschool. Via de mid-

delbare school, het MBO en het HBO is hij nu terug op een basisschool, als gymleraar. ‘Naast mijn werk volg 

ik een master. Ook doe ik vrijwilligerswerk voor Vereniging Ettaouhid. We organiseren conferenties, maar 

ook bijvoorbeeld ontmoetingen van ouderen en jongeren. Dat was in samenwerking met SPIOR.

Mohamed Benziane

‘Overal elders ben ik op bezoek’
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In Somalië is iedereen moslim, zo ben ik ermee opge-

groeid, maar hier is het ook geen probleem, ik kan naar 

de moskee gaan, alles doen. Eerst was ik in Amersfoort, 

twee jaar geleden kwam ik naar Rotterdam. Rotterdam 

vind ik een mooie stad, ik kan hier alles vinden. Ik ga 

samen met mijn ouders naar moskee Dar ul Hijra, bij 

Maashaven. Daar komen veel Somaliërs, ik ga altijd 

met die andere Somaliërs ook voetballen, maar ook met  

Marokkaanse en Turkse mensen. 

Mijn droom is met school door te gaan tot en met ni-

veau 4 en ook voetballen. In Somalië was het mijn droom 

met voetballen verder te komen maar dat gaat nu niet 

door. Maar studeren is ook belangrijk en je moet ook de 

taal leren. Ik vind Nederlands leren niet heel moeilijk. In  

Somalië heb ik geen andere talen geleerd dan Somalisch. 

Als je jonger bent, kun je makkelijker leren. Ik leer veel 

in het contact met Nederlandse mensen. Ik heb me nu bij  

SPIOR aangemeld als deelnemer van “Rotterdam’s got ta-

lent!”. Ik kwam via het Jongerenloket bij hen terecht. Een 

coach gaat me helpen mijn diploma te halen. Doorstude-

ren is belangrijk om later een baan te vinden. Dan wil ik 

een gezin.’ 

Salah Ali Yoonis kwam drie jaar geleden naar Nederland vanuit Somalië. Hij volgt de opleiding Elektro-

techniek aan het Albeda College. Niveau 1 heeft hij afgerond en hij wil nu doorgaan met niveau 2, tot aan 

niveau 4. Hij heeft een bijbaantje bij een supermarkt via een uitzendbureau. ‘Mijn vader is eerst gevlucht, via 

Ethiopië, daarna ging ik. Ik ben de derde van acht kinderen. Daar is het oorlog, hier is het rustig. Nederland 

is een mooi land, je kan hier alles. Ik ben blij dat ik hier ben, hoewel ik soms wel heimwee heb. Ik maak me 

wel zorgen over mijn familie in Somalië. Ik zou willen dat ze ook hier zijn, maar dat gaat niet. Maar ik sta 

positief in het leven. Dat heeft ook met mijn geloof te maken.

Salah Ali Yoonis

‘Als je jonger bent, kun je makkelijker leren’
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Mijn islamitische identiteit betekent veel voor me. Mijn 

stiefvader gaat ook regelmatig naar de moskee, mijn moe-

der bidt thuis. Ik vind het als jongere wel lastig om mos-

lim te zijn in een westerse wereld. Bij sommige dingen 

die ik zie, vraag ik me dan af waarom zij dat mogen en 

ik niet: hele korte jurkjes dragen of uitgaan. Natuurlijk 

mogen we wel leuke dingen doen naast school of werk.

Als je ouder bent, is het denk ik makkelijker. Vooral de 

jongeren tussen de 13 en 20 jaar hebben het zwaar. Dan 

is de kans groter dan ze net het verkeerde pad op gaan. Ik 

vind dat er dan ook meer aandacht gegeven moet worden 

aan die jongeren. Wat er verder beter kan? De berichtge-

ving in de media. Ze laten altijd alleen de slechte kanten 

van buitenlanders of moslims zien. De media smullen na-

tuurlijk van de slechte kant. Maar dat geeft wel een ver-

tekend beeld. Er zijn genoeg moslims die advocaat zijn of 

dokter, maar dat laten ze niet zien. Ik wens dat er minder 

discriminatie is, niet alleen voor mezelf maar ook voor 

andere mensen.

Het is belangrijk dat jongeren hun school afmaken. Dat 

ze denken aan hun toekomst. Ook al vinden veel jonge-

ren het leuker om op straat te leven en te chillen met 

vrienden, raad ik ze echt aan om hun studie af te maken. 

Met een diploma vind je echt makkelijker een baan. Maak 

eerst je school af, de pret komt later wel. Zelf droom ik 

ervan om na mijn studie ondernemer te worden, iets voor 

mezelf te beginnen, in de beautybranch. Eerst in Neder-

land. Wie weet daarna ook in Marokko, dan laat ik daar 

ook mensen werken.’

Safae Setlia kwam op haar 10e met haar ouders uit Marokko naar Nederland. Na de basisschool ging ze naar de 

praktijkschool, om haar Nederlands te verbeteren. Nu volgt ze in Rotterdam de MBO-opleiding tot schoon-

heidsspecialist, nadat ze eerst de kappersopleiding heeft afgerond. ‘Ik woon in Vlaardingen met mijn moeder, 

stiefvader en twee zusjes. Maar het grootste gedeelte van mijn tijd, ook van mijn vrije tijd, besteed ik in  

Rotterdam. In Vlaardingen wonen vooral veel Nederlanders, in Rotterdam zie je echt van alles, van Surinaams, 

Marokkaans, Afghaans, Hindoestaans, echt van alles. Dat vind ik erg leuk. Het is in de stad ook drukker en 

gezelliger. Buitenlander voel ik me niet. Ik praat continu Nederlands en heb ook Hindoestaanse vrienden. 

Safea Setlia

‘Maak eerst je school af’
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Ieders geloof is belangrijk voor jezelf maar voor mij heeft 

het een bijzondere plek. Je doet dingen met liefde en mijn 

geloof doe ik uit liefde, omdat ik het  wil en niet omdat 

ik het moet. Natuurlijk had ik al een basis, omdat ik ge-

lovig ben opgevoed. Vanuit thuis heb ik een islamitische 

opvoeding gehad. Ik heb ook les in de moskee gehad, de 

basiskennis over de islam heb ik geleerd.  Vervolgens heb 

ik me daarop gericht en mezelf erin verdiept. Uiteindelijk 

kwam het er op neer dat ik mijn geloof in de praktijk ga 

brengen. Daar heb je geen begeleider meer in, dat moet 

je zelf doen. Ik probeer mijn kennis op peil te houden en 

me zelf verder te ontwikkelen.

Ik ben heel actief bezig met mijn geloof. Ik bestudeer 

boeken over mijn geloof en begeleid kinderen. Ik doe 

dat bij de stichting Jongerenburg in Rotterdam-Zuid. Ik 

ben daar al twee jaar actief. Ik geef Koranlessen en ver-

schillende andere lessen. Door kinderen les te geven leer 

ik zelf ook en wordt mijn kennis vergroot. Ik wil me 

blijven ontwikkelen, zodoende dat ik ook andere mensen 

kan begeleiden in het geloof. Als bijvoorbeeld familiele-

den willen leren over het geloof, dan help ik ze daarbij. 

Ik wil me goed kunnen uiten over het geloof. Daar ben ik 

voortdurend mee bezig.

Op zich is het voor moslims in Rotterdam goed geregeld. 

Als ik Rotterdam vergelijk met andere steden in Neder-

land, zijn er meer  moskeeën en mogelijkheden voor de 

moslim gemeenschap. Zelf probeer ik meer jongeren te 

stimuleren om naar de moskee te gaan en zich met het 

geloof bezig te houden, maar ja, er zijn ook veel af leidin-

gen in Rotterdam.  Ik vind dat jongeren zich beter bij een 

gemeenschap kunnen aansluiten, in plaats van dat ze bui-

ten rondhangen. Als ze verbonden zijn met  een gemeen-

schap, kunnen ze meedoen met activiteiten. Zo kunnen ze 

werken naar een bepaald doel.’

Mehmet Düzgün werd in Rotterdam geboren en woont er nog steeds. Zij opa kwam al naar Rotterdam, van-

uit Ankara. Mehmet studeerde Business IT Management. ‘Mijn ouders hebben me heel erg gestimuleerd om 

een opleiding te volgen en een goede baan te vinden. Mijn opleiding gaat over de zakelijke kant van software 

ontwikkeling. Ik ben de tussenpersoon tussen bedrijven en klanten.

Mehmet Düzgün 

‘Mijn geloof doe ik uit liefde’
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Mijn islamitische identiteit is mijn alles. Door zelf op een 

goede manier te leven, wil ik met mijn leefwijze een voor-

beeld zijn voor de mensen in mijn omgeving. Ik wil mijn 

dochters ook op die manier opvoeden. In 2010 ben ik met 

mijn partner naar Mekka gegaan op umrah (de kleine be-

devaart). Daarvoor was ik meer met andere dingen bezig. 

Daar waren zoveel verschillende mensen, bijzondere plek-

ken, dat doet heel veel met je. Dat was voor ons echt het 

moment dat we ervan bewust werden dat we verbetering 

in ons leven moesten aanbrengen. 

Als ik kijk naar wat er beter geregeld zou kunnen worden 

voor moslims in Rotterdam, denk ik dat als je bijvoor-

beeld naar scholen kijkt, dat moslim meisjes altijd pro-

blemen hebben met kleding bij gymlessen en dergelijke. 

Het zou fijn zijn als daar rekening mee gehouden zou 

worden. Verder merk ik dat er nog steeds veel negativiteit 

is over moslims. In die zin denk ik dat het goed is als alle 

organisaties bij elkaar komen en iets heel groots organi-

seren. Zoals bijvoorbeeld een islamfestival, waar moslims 

van allerlei verschillende culturen bij elkaar komen, bij-

voorbeeld Indonesische, Marokkaanse, Turkse, Pakistaanse 

mensen. Hier kan iedereen terecht en ook niet-moslims 

kunnen komen kijken en proeven. Dat zou denk ik wel 

een heel groot pluspunt zijn voor Rotterdam. 

Mijn droom is dat iedereen gelijk wordt behandeld en niet 

bijvoorbeeld op basis van naam, uiterlijk of religie anders 

wordt benaderd. Dat gebeurt nu wel. Jongeren wil ik mee-

geven: wees je bewust van je voorbeeldrol. Denk tien keer 

na over wat voor consequenties je gedrag zal hebben. Al 

ben je maar een goed voorbeeld alleen voor je buren, dat is 

genoeg. Alleen zo kunnen we die negatieve beeldvorming 

bijstellen.’ 

Betül Öztürk werd in Waalwijk geboren, ze trouwde met haar Rotterdamse man en kwam er in 2008 wonen. 

Samen hebben ze twee dochters, van twee jaar en van acht maanden. Ze volgde de MBO-opleiding Sociaal 

Juridisch Medewerker. Haar laatste werkplek was bij de Hogeschool Rotterdam, waar ze stopte om zich vol-

ledig te richten op de opvoeding van haar dochters. ‘In Rotterdam leven is een groot verschil met Drunen, 

waar ik vandaan kom. In Rotterdam wordt je niet vreemd aangekeken als vrouw met hoofddoek en daarom 

vind ik het wel prettig hier. Als hier bijvoorbeeld een buurtfeest wordt georganiseerd, wordt daar iedereen 

bij betrokken. 

Betül Öztürk-Vurel 

‘Wees je bewust van je voorbeeldrol’
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Naast mijn werk ben bezig mensen bij elkaar te brengen, 

onder andere een groep moslimmeisjes tussen de 15 en 

18 jaar, uit Kralingen. Door te praten over het geloof, 

maar ook over studie en zo, kunnen ze zich ontwikkelen. 

Zelf heb ik me ontwikkeld door te leren, te lezen en aan 

de hand van boeken en mensen in mijn omgeving. Ik 

heb zoveel dingen meegemaakt, daar heb ik van geleerd. 

Daar wil ik anderen ook bij helpen. Ook heb ik les ge-

geven over het geloof in de weekenden aan kinderen in 

de basisschoolleeftijd. Daar heb ik ook van geleerd, want 

hoe motiveer je kinderen dan te leren, die al vijf dagen 

school hebben. 

Met Rotterdam ben ik echt sterk verbonden. Ik heb ook 

voor de gemeente gewerkt als communicatiemedewerker. 

Als moslim heb ik hier nooit problemen gehad. Een min-

derheidsgevoel, dat heb ik gelukkig nooit gehad. Ik denk 

dat er voor moslims de laatste jaren wel veel verbeterd 

is. Je ziet het niet aan me, maar ik ben wel sterk gelovig. 

Voor een bepaalde gemeenschap heb ik bewust niet geko-

zen. Ik wil me niet hechten aan een gedachtegang.

Blijf je ontwikkelen! Ik doe het ook. Gewoon lezen en 

leren, de wereld draait gewoon door en jij moet ook niet 

stilstaan. Het geloof, maakt niet uit wat voor geloof het is, 

kan daarbij helpen. Het geeft je steun om te doen wat je 

van binnen wil. Ik geloof dat het geloof mij onder andere 

mijn wilskracht heeft gebracht. Ik zou willen dat jonge-

ren wat betreft het geloof sterker worden. Nee, ik wil ze 

geen bepaalde gedachtegang opleggen, maar dat ze hun 

kennis uitbreiden, zich ontwikkelen. Dat ze beter weten 

waarom ze moslim zijn.’

Zübeyde Yeşil is in Nederland geboren, maar heeft haar vijf eerste levensjaren in Turkije doorgebracht. 

‘Terug in Nederland ben ik naar de basisschool en vervolgens naar de mavo gegaan. Ik wilde graag meer. 

Ondanks mijn taalachterstand heb ik havo gedaan; ik ben een doorzetter. Met mijn HBO-diploma Commer-

ciële Economie op zak heb ik veel verschillende werkgevers gehad, niet alleen maar studiegerelateerd. Ik vind 

economie erg leuk, maar ben ook geïnteresseerd in heel veel andere zaken. Ik wil er graag achter komen hoe 

mensen zijn en waarom ze bepaalde dingen doen. 

Zübeyde Yeşil   

‘Een minderheidsgevoel heb ik gelukkig nooit gehad’
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Ik ben hier geboren en getogen, dus puur Rotterdammer. 

Ik zou echt niet ergens anders willen wonen, hier voel ik 

me gewoon thuis. Rotterdam is heel multicultureel en ik 

vind het mooi om te zien dat zoveel culturen en natio-

naliteiten in een stad samen kunnen leven. Ook van de 

moderne architectuur houd ik wel.

Ik vind mijn geloof het belangrijkste dat er is. Ik hecht 

er meer waarde aan dan aan mijn culturele achtergrond. 

Vroeger waren mijn ouders er op tegen dat ik een hoofd-

doek wilde dragen, omdat ze bang waren dat ik proble-

men zou krijgen op school en werk. Op een gegeven mo-

ment heb ik ervoor gekozen en toen hebben ze het ook 

met gemak geaccepteerd. Het kwam uit mezelf. Zij heb-

ben me nooit gedwongen tot iets. Ik vind het niet prettig 

om in hokjes te denken. Iedereen gelooft op zijn eigen 

manier. Ik hoop dan ook dat mensen leren inzien dat we 

meer moeten kijken naar elkaar als mensen; niet als ie-

mand met een bepaalde geloofsovertuiging of huidskleur 

of wat dan ook.

Ik heb hier nooit slechte ervaringen gehad als moslim. 

Wat ik graag zou willen is dat de Marokkaanse moskee, 

net als de Turkse, veel meer een multifunctioneel centrum 

wordt. Een plek waar je voor verschillende dingen terecht 

kan. Een plek waar mensen met problemen terecht kun-

nen voor hulpverlening, maar ook waar jongeren activi-

teiten kunnen bijwonen. Lezen is echt de enige manier 

om kennis op te doen. Het maakt je bewust. Ik wil jonge-

ren graag meegeven om hun passie te volgen, te partici-

peren, je steentje bij te dragen aan de maatschappij. Daar 

wordt iedereen gewoon wat gelukkiger van.’

Ouiam El Bouchtaoui woont thuis bij haar ouders, samen met drie broers. Ze studeert Maatschappelijk Werk 

en Dienstverlening en werkt drie dagen in de week bij Stichting Welzijn Noord. ‘Ik ben heel blij met mijn 

ouders. Mijn vader heeft zijn hele leven hard gewerkt en gaat bijna met pensioen. Mijn moeder is huisvrouw 

en heeft daarnaast van alles gedaan: overblijven met de kinderen en Arabische lessen geven in de moskee, 

ook aan Nederlandse mensen. Op mijn werk organiseren we activiteiten voor meiden, om ze weerbaarder te 

maken, een beter zelfbeeld te geven. Ze zijn tussen de 10 tot 18 jaar, een heel belangrijke levensfase. Daar-

naast heb ik samen met een tante en een vriendin Stichting Hart van Marokko opgericht, waarmee we geld 

inzamelen en projecten opzetten voor moeders, kinderen en vooral weeskinderen in Marokko.

Ouiam El Bouchtaoui

‘We moeten meer naar elkaar kijken als mensen’
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Het werk van SPIOR wordt dagelijks verricht door onze vele enthousiaste vrijwilligers, betrokken bestuur-

ders, gedreven personeelsleden en studenten die middels onderzoek of stage hun talenten inzetten. Op de 

volgende pagina’s stellen ons huidige bestuur, staf, stagiaires en enkele van onze leerkrachten islamitisch 

godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen zich kort aan u voor. 

De mensen van SPIOR nu



114 115

Iljass el Benaamari 

Functie: Stagiair Maatschappelijk Werk en Dienst-

 verlening

Drijfveer: ‘Het is een gezellige sfeer bij SPIOR en ik heb het 

naar mijn zin. Ik vind het ook leuk om jon-

geren te helpen bij hun problemen en om iets 

voor hen te betekenen.’

Hünkar Çağlayan 

Functie: Bestuurslid

Drijfveer: ‘Als bestuurslid wil ik mijn bijdrage leveren aan 

een organisatie als SPIOR die de moslim 

gemeenschap ten goede komt. Vooral omdat 

SPIOR zich inzet voor maatschappelijke betrok-

kenheid.’   

Jamina el Amraoui 

Functie: Schoonmaakster

Drijfveer: ‘Ik vind het leuk om hier te werken. De mensen 

bij SPIOR zijn aardig en staan open voor ande-

ren.’

Iqbal Din 

Functie: Secretaris bestuur

Drijfveer: ‘Mijn drijfveer om betrokken te zijn bij SPIOR 

is om me in te zetten voor de islamitische 

gemeenschap in Rotterdam. Ik ben zelf al jaren 

actief en wilde mijn netwerk inzetten voor de 

gemeenschap.’

Mesut Dişli 

Functie: Consulent

Drijfveer: ‘Mijn drijfveer om mij SPIOR te werken ligt in 

het feit dat ik graag mensen en organisaties 

vooruit wil helpen. Door bij SPIOR te werken 

vervul ik een brugfunctie tussen de Nederland-

se samenleving en moslim gemeenschap.’

Laila Chabab 

Functie: Stagiaire Sociaal Cultureel Werk

Drijfveer: ‘De identiteit van SPIOR en het werk dat 

SPIOR verricht zijn voor mij de twee redenen 

om betrokken te zijn maar vooral te blijven bij 

SPIOR.’
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Siham Harcha 

Functie: Projectmedewerker

Drijfveer: ‘Ik wil investeren in groei van de mensen en in 

het leggen van verbindingen. Dat kan door 

mijn werk bij SPIOR. De diversiteit is daarbij 

een verrijking. Zo kunnen we samen met elkaar 

een mooie toekomst tegemoet.’

Melek Marlou Feer 

Functie: Leerkracht islamitisch godsdienstonderwijs

Drijfveer: ‘Deelnemen aan de Nederlandse samenleving als 

moslim medeburger, is mijn drijfveer om bij 

SPIOR betrokken te zijn. Elk kind is als schep-

sel van God uniek en dat mogen ze weten. Door 

het lesgeven tracht ik kinderen te verwonderen, 

maar vooral ze kritisch, in openheid en met 

respect te laten nadenken. Zodat ze zich bewust 

worden van hun eigen ik, in hun gezin, op 

school en in de samenleving. Hierdoor blijft 

mijn werk telkens weer een grote uitdaging en 

doe ik dit met plezier.’

Ebubekir Gürler  

Functie: Leerkracht islamitisch godsdienstonderwijs

Drijfveer: ‘Kinderen kunnen omgaan met uitdagingen 

in de samenleving door f lexibel en kritisch te 

zijn en door terug te kunnen vallen op een eigen 

morele basis. Als vakleerkracht probeer ik bij te 

dragen aan de bewustwording van waarden en 

normen en het opbouwen van een sterke, posi-

tieve identiteit. Ik heb het volste vertrouwen dat 

de kinderen in de toekomst volwaardig zullen 

participeren in de maatschappij en een wezenlij-

ke bijdrage zullen leveren. Ik ben dankbaar dat 

mijn werk bij SPIOR het mogelijk maakt ook 

mijn steentje bij te dragen aan de toekomst van 

een pluriformer Nederland.’

Said Igalla 

Functie: Penningmeester bestuur

Drijfveer: ‘Graag wil ik samen met SPIOR werken aan de 

verbetering van betrokkenheid, participatie 

en acceptatie van de moslim gemeenschap in 

Rotterdam en omgeving. Hierbij dienen wij 

ons meer te focussen op thema’s als opvoeding, 

onderwijs, werkgelegenheid, burgerschap en 

tegengaan van criminaliteit.’

Bilhan Inan 

Functie: Secretaresse en administratief medewerker

Drijfveer: ‘Ik vind dat SPIOR een positieve bijdrage levert 

aan het voorkomen van sociaal maatschappelij-

ke problemen in de samenleving en ik prijs me 

gelukkig om daaraan deel te nemen.’
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Semir Kheder 

Functie: Projectmedewerker

Drijfveer: ‘Als moslim vind ik het opkomen voor de belan-

gen van de moslim gemeenschap in Nederland 

erg belangrijk. Tevens vind ik het mooi om 

te zien hoe SPIOR zich inzet om als brug te 

fungeren tussen de Nederlandse samenleving en 

de moslim gemeenschap in Nederland. SPIOR 

is uniek hierin, want het is de enige organisatie 

op dit moment die moslims met verschillende 

culturele achtergronden bij elkaar brengt.’

Nezahat Köse

Functie: Leerkracht islamitisch godsdienstonderwijs

Drijfveer: ‘Mijn passie voor het lesgeven komt voort uit 

mijn eigen ervaring. Als kind hier in Neder-

land opgegroeid kon ik nergens terecht met 

mijn eigen geloofsvragen en twijfels of waren 

de antwoorden niet overtuigend. Daarom is 

alles bespreekbaar in mijn lessen. Het gaat mij 

erom dat de kinderen leren vragen te stellen en 

kritisch te zijn, de islam biedt je de vrijheid om 

mens te zijn, om geloof op je eigen manier te 

beleven en andere mensen te respecteren, ook 

al deel je niet hun mening. Dat ze genieten van 

het leven en dat de islam leuk kan zijn, zowel 

de godsdienst als de les.’

Fatima Zahra Lachhab

Functie: Beleids- en communicatiemedewerker

Drijfveer: ‘Werken bij SPIOR betekent voor mij een bij-

drage leveren aan de samenleving – in het 

bijzonder iets kunnen betekenen voor moslims 

in Rotterdam. Het werk is uitdagend en leuk, 

resultaten zijn concreet. Werken bij SPIOR 

geeft voldoening!’

Mohamed Laziz

Functie: Consulent

Drijfveer: ‘Ik heb vanuit idealisme voor werken bij SPIOR 

gekozen. Ik kan zo een steentje bijdragen om 

de moslim gemeenschap te ondersteunen in de 

Nederlandse maatschappij te participeren met 

behoud van eigen identiteit.’     

Malika Maanani 

Functie: Bestuurslid

Drijfveer: ‘Het verschil tussen wie je bent en wie je wilt zijn 

is wat je doet. Wat ik doe als bestuurslid van 

SPIOR maakt mij wie ik wil zijn.’



120 121

Aleksandra Milinkovic

Functie: Stagiaire, afstudeeronderzoek Communicatie

Drijfveer: ‘De doelen en bezigheden van SPIOR, samen met 

het islamitische perspectief op thema’s, maakte 

SPIOR voor mij de perfecte non-profit organi-

satie om bij af te studeren. Hier kon ik mijn 

vak en mijn passie voor de islam uitstekend 

combineren. Dat is heel bijzonder.’

Ikram Mouyouh 

Functie: Leerkracht islamitisch godsdienstonderwijs

Drijfveer: ‘SPIOR zet zich in voor de bevordering van de 

participatie van moslims in de Nederlandse 

samenleving. Dit is een punt dat mij erg aan-

spreekt, omdat ik zelf dienstverlenend ingesteld 

ben.’

Ingrid Noordanus 

Functie: Leerkracht islamitisch godsdienstonderwijs

Drijfveer: ‘Ik zie mezelf als bruggenbouwer tussen mos-

lims en niet-moslims en wil een tegengeluid 

bieden aan het zwart-wit denken over de islam.’

Elmas Özarı  

Functie: Stagiaire Secretarieel Medewerker

Drijfveer: ‘Ik koos voor SPIOR omdat het me aantrok om 

stage te lopen bij een organisatie met een isla-

mitisch karakter.’

Hanife Özdemir-Bal

Functie: Beleids- en communicatiemedewerker

Drijfveer: ‘Mijn drijfveer om bij SPIOR te werken is dat ik 

mijn idealen in de praktijk wil brengen. Mijn 

professionele kwaliteiten kan ik hier inzetten 

voor een organisatie die zich verenigt met mijn 

islamitische identiteit en daarmee mijn steentje 

bijdragen aan de maatschappij.’

Zahir Rana

Functie: Voorzitter bestuur

Drijfveer: ‘Onze islamitische identiteit heeft de betrok-

kenheid en participatie in onze gemeenschap no-

dig en deze maakt en verstevigt onze samenleving 

en legt een basis voor onze toekomst in deze maat-

schappij. Daarnaast moet onze betrokkenheid en 

participatie als voorbeeld dienen voor toekomstige 

bestuurders zodat onze identiteit behouden blijft.’
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Firdevs Tokyay 

Functie: Leerkracht islamitisch godsdienstonderwijs

Drijfveer: ‘Mijn drijfveer om bij SPIOR betrokken te zijn is 

dat SPIOR het mogelijk maakt dat er zoveel 

scholen bereikt worden. Ik vind het belangrijk 

om mijn bijdrage te leveren aan de ontwikke-

ling van de kinderen. Voorop staat dat de kin-

geren goede mensen worden, met als leidraad 

de islam.’

Marianne Vorthoren 

Functie: Directeur

Drijfveer: ‘Goed moslim zijn en goed Nederlands burger 

zijn staan elkaar niet in de weg, sterker nog: 

ze kunnen elkaar versterken en inspireren. Het 

werk bij SPIOR geeft mij de mogelijkheid om 

een steentje bij te dragen die visie te vertalen 

naar concrete maatschappelijke inzet.’

In de naam van God, de Barmhartige, de Erbarmer

Hoe vat je 25 jaar samen, en vooral: hoe doe je recht aan iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt? Dit boek is daar niet 

groot genoeg voor. We hebben dan ook niet de pretentie volledig te zijn. We hopen wel een indruk te hebben gegeven 

van een aantal belangrijke momenten en ontwikkelingen in de afgelopen 25 jaar en van de rijke verscheidenheid aan 

personen en partnerorganisaties die daaraan een bijdrage hebben geleverd. Op deze plaats rest ons iedereen daarvoor 

vanuit de grond van ons hart te danken, ook degenen die niet bij naam genoemd zijn in deze publicatie. Niet genoemd 

betekent zeker niet dat het vergeten is. Als huidige leden van zowel het bestuur als het personeel van SPIOR waren we 

er 25 jaar geleden niet bij. Een deel van de aangesloten organisaties en de actieve (bestuurs)leden al wel, maar ook daar 

is sprake van vele nieuwe aangeslotenen en een nieuwe generatie leden die zich aankondigt. Het vervult ons met nede-

righeid en dankbaarheid om te zien wat degenen van het eerste uur én de vele uren, dagen, maanden en jaren daarna 

mogelijk hebben gemaakt, zodat wij daarop nu verder kunnen bouwen. Ieders bijdrage, hoe ogenschijnlijk klein mis-

schien ook, is van waarde geweest om te kunnen komen waar we nu staan. Zonder u allen zouden wij niet zover zijn 

gekomen, hartelijk bedankt!

De balans opmakend na 25 jaar kunnen we met recht zeggen dát SPIOR er staat, met een duidelijk profiel, een duide-

lijke identiteit, met een brede achterban, met beide benen in de Nederlandse samenleving, rijk opgebouwde ervaring 

en expertise en een breed scala aan samenwerkingspartners. Maar staan betekent zeker niet dat we stil staan. De Ne-

derlandse samenleving en haar moslim gemeenschap zijn continu in ontwikkeling en SPIOR streeft er steeds naar daar 

vanuit de eigen rol op in te spelen en aan bij te dragen. Daarom vonden we het van groot belang bij deze gelegenheid 

ook vooruit te kijken. Wat de toekomst zal brengen weet geen mens, maar inzicht in wat jonge mensen drijft, wat hun 

dromen zijn en wat zij belangrijk vinden, licht een tipje van de sluier op. Met wat we te zien krijgen door de ogen van 

de 25 jonge moslims in dit boek, hebben we alle reden tot vertrouwen voor de toekomst. Zonder uitzondering, of ze hier 

nu kort of lang zijn, voelen zij zich thuis in Rotterdam, staan ze midden in de samenleving en hebben ze een positieve 

instelling. Ze vertrouwen erop dat je door zelf initiatief te nemen, stappen te zetten en hard te werken je dromen kunt 

realiseren. Hiervoor putten ze kracht en inspiratie uit hun geloof. 

Tot slot
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Dit boek is bedoeld om stil te staan bij wat is gerealiseerd en inspiratie te bieden voor de toekomst. Het is geen  

evaluatie- of adviesrapport. Tegelijkertijd nemen we de verwachtingen, adviezen en kritische opmerkingen van alle 50 

geportretteerden zeer ter harte, alles wat zij ons in de interviews meegaven, ook als dat niet meer in het boek paste. Dat 

geldt overigens voor iedereen: uw bijdrage, uw inzet, uw samenwerking en kritische ref lectie zijn altijd welkom om ons 

scherp te houden en ons verder te blijven ontwikkelen. Want wij zullen ons blijven inzetten om een stem en een kracht 

te zijn voor volwaardige participatie van moslims in de Nederlandse samenleving en voor het leggen en versterken van 

verbindingen op ieder niveau in Rotterdam en in Nederland. Graag doen wij dat ook samen met u. En met Gods hulp.  

In sha’a Allah.

Zahir Rana,     Marianne Vorthoren, 
voorzitter      directeur


