Nieuwsbrief SPIOR februari 2015
Februari 2015 had voor SPIOR een koninklijk tintje. Op vrijdag 13 februari bracht Koningin Máxima
een verrassingsbezoek aan SPIOR-project ‘Rotterdam’s got talent!’. Verder was mevrouw Qadeem uit
Pakistan in het kader van het SPIOR-project ‘Vrouwen en Vrede’ in ons land. Zij sprak hier met
verschillende groepen over haar werk in Pakistan om jongeren te deradicaliseren en te ondersteunen
bij het terugvinden van hun weg in de maatschappij. Intussen zijn wij druk bezig met de
voorbereidingen van de Spirituele Marathon Rotterdam 2015. Loopt u ook mee voor wederzijds
respect?

TERUGBLIK
Bezoek Koningin Máxima
Op vrijdag 13 februari bracht Koningin Máxima een verrassingsbezoek aan SPIOR-project
‘Rotterdam’s got talent!’. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van
het Oranje Fonds. Het Fonds steunt, met het programma Kansen Voor Jongeren, initiatieven die
jongeren helpen bij het halen van een startkwalificatie. ‘Rotterdam’s got talent!’ is een van de
projecten binnen het programma Kansen voor Jongeren en begeleidt jongeren naar het behalen van
een startkwalificatie. Het bezoek had plaats bij een van de bij SPIOR aangesloten organisaties,
stichting RMC. Tijdens het bezoek ging de koningin, samen met de directeur en voorzitter van het
Oranje Fonds en wethouder De Jonge, in gesprek met deelnemers en peercoaches binnen het
project. Zij vertelden over de knelpunten die zij ondervinden, bijvoorbeeld het vinden van een
passende opleiding of stageplek, moeite met specifieke vakken of motivatieproblemen, en hoe zij
onder begeleiding van een peercoach deze knelpunten hebben overwonnen. Ook sprak koningin
Máxima met de projectleider en projectmedewerker van ‘Rotterdam’s got talent!’ en partners van
SPIOR uit onderwijs, bedrijfsleven en aangesloten organisaties die zich inzetten voor het project.
Aanwezige samenwerkingspartners waren ROC Zadkine, het Jongerenloket en Tempo Team.

Wilt u meer lezen over het project ‘Rotterdam’s got talent!’? Klik dan hier.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Fatima Zahra Lachhab: f.z.lachhab@spior.nl .
Bezoek Mossarat Qadeem
In de laatste week van januari bracht mevrouw Mossarat Qadeem een bezoek aan Rotterdam. Ze
was uitgenodigd door SPIOR in het kader van het project 'Vrouwen en vrede'. In dit project worden
vredesactivisten uit Afghanistan, Pakistan, Somalië en Syrië uitgenodigd om betrokken
gemeenschappen in Nederland te vertellen over hun werk op het terrein van het oplossen van
conflicten en het bouwen aan vrede en dialoog. Daarmee krijgen de gemeenschappen een andere
manier van kijken naar conflicten aangereikt en concrete handvatten om er zelf ook aan bij te
dragen, hier en daar. Mevrouw Qadeem is directeur van de PAIMAN Alumni Trust in Pakistan.
PAIMAN betekent 'belofte'. De organisatie houdt zich op diverse terreinen bezig met het versterken
van lokale gemeenschappen. Een van de belangrijkste terreinen is het voorkomen en tegengaan van
radicalisering. Naast preventieve inzet wordt gewerkt met jongeren die reeds geradicaliseerd zijn en
door de inzet van PAIMAN deradicaliseren. Daarin wordt nauw samen gewerkt met lokale
gemeenschappen, waarin leeftijdsgenoten en moeders een centrale rol spelen. Mevrouw Qadeem
heeft tijdens haar verblijf in Rotterdam gesproken voor diverse groepen uit de PakistaansRotterdamse gemeenschap en ook in Den Haag (op de residentie van de Pakistaanse ambassadeur in
Nederland (zie foto links)) en Amsterdam. Daarnaast was er ook belangstelling voor haar expertise
vanuit de Gemeente Rotterdam, waar zij een gesprek voerde met wethouder Schneider (zie foto
rechts) en vanuit de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, waar vanuit ook
enkele medewerkers mevrouw Qadeem ontmoetten.
In maart zal SPIOR een Syrische vredesactiviste ontvangen in dit kader.

Het project 'Vrouwen en vrede' is mogelijk gemaakt door bijdragen van Oxfam Novib, de Haëlla
Stichting, Stichting Swart van Essen en Stichting Volkskracht.
Wilt u meer lezen over het project ‘Vrouwen en Vrede’? Klik dan hier.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Siham Harcha: s.harcha@spior.nl .

OP DE AGENDA
De Spirituele Marathon Rotterdam 2015 –Warm lopen voor wederzijds respect
Na het succes van de vorige edities zijn de voorbereidingen voor de derde Spirituele Marathon
Rotterdam al weer in volle gang. Die gaat gelopen worden op zaterdag 11 april aanstaande. De

Spirituele Marathon Rotterdam wil verbinden en uitdragen dat samen de weg van wederzijds respect
afleggen de basis voor onze samenleving is. Voorafgaand aan het lopen is er een spirituele ‘warming
up’ in Citykerk Het Steiger (Hang 18, Rotterdam) die openstaat voor alle belangstellenden, ook als u
niet meeloopt. Tijdens deze ‘warming up’ zijn er bijdragen uit diverse religies en
levensbeschouwingen. De spirituele ‘warming up’ start om 13:15 en duurt tot 14:15. Om 15:15 start
de Spirituele Marathon Rotterdam op de Coolsingel.

Er zijn nog plaatsen, u kunt zich nog aanmelden tot 20 maart. Loopt u ook mee voor wederzijds
respect? Voor meer informatie over deelname klikt u hier. U kunt ook contact opnemen met Merel
Hollander: m.hollander@spior.nl .
Islamitisch Godsdienst Onderwijs
Op de openbare basisscholen is momenteel de inventarisatie gaande voor het godsdienstig en
humanistisch vormingsonderwijs in schooljaar 2015-2016. Ouders kunnen onder meer kiezen voor
islamitisch godsdienstonderwijs voor hun kind. Heeft u hiervoor belangstelling, maar nog geen
informatie ontvangen van de school van uw kind? Doe dan navraag bij de school. U kunt voor
informatie en advies ook contact opnemen met Mesut Dişli: m.disli@spior.nl .
Wilt u meer lezen over het Islamitisch Godsdienst Onderwijs? Klik dan hier.

SPIOR IN HET NIEUWS
Het bezoek van Koningin Máxima in Rotterdam trok de nodige media-aandacht. Bekijk bijvoorbeeld
het item van RTV Rijnmond.
Het bezoek van mevrouw Qadeem verscheen in een ANP-bericht dat door verschillende media werd
overgenomen.

SPIOR
SPIOR staat voor Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond. Het is de koepelorganisatie
van islamitische organisaties in Rotterdam en omstreken. Het merendeel van de moskeeën in
Rotterdam is aangesloten bij SPIOR, alsmede algemene sociaal-culturele vrijwilligersorganisaties,
jongeren- en vrouwenorganisaties. SPIOR zet zich al 25 jaar primair in voor de bevordering van de
participatie van moslims in de Nederlandse samenleving, maar sluit hierbij nadrukkelijk niemand uit.
Zo ontwikkelen wij producten en activiteiten en voeren deze uit op het terrein van onder meer

onderwijs, welzijn, werkgelegenheid, emancipatie, anti-discriminatie en maatschappelijke dialoog die
de gehele maatschappij ten goede komen. Voor meer informatie over onze activiteiten, projecten of
voor andere vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Mailt u ons op info@spior.nl of
bel naar 010- 466 69 89.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, meldt u zich dan af via info@spior.nl .

