Nieuwsbrief SPIOR januari 2015
In 2015 hopen wij u maandelijks door een digitale nieuwsbrief op de hoogte te houden van onze
activiteiten. Dit jaar staan er weer interessante activiteiten op stapel, op actuele thema’s zoals
‘Ouderdom komt met vragen’, ‘Islamofobie in zicht’ en ‘Vrouwen en vrede’. Op onze website kunt u
meer lezen over de geplande activiteiten en langs deze weg zullen we u regelmatig op de hoogte
houden van de ontwikkelingen.

Terugblik
Op 5 januari zijn we vol goede moed begonnen aan het nieuwe jaar en de opstart van onze
activiteiten. Twee dagen later werden we opgeschrikt door de aanslagen in Parijs. De aanslagen en
de impact die zij ook in de Nederlandse samenleving hebben, hebben ook bij SPIOR en haar
achterban veel los gemaakt. Deze editie staat dan ook vooral in het teken van hetgeen naar
aanleiding hiervan is gedaan vanuit SPIOR.
-

Eerste reactie
De berichtgeving over de aanslagen in Parijs bereikten SPIOR tijdens een overleg over de
veiligheid van moskeeën in Rotterdam. Vrijwel meteen hebben we een eerste reactie op
onze website geplaatst. Marianne Vorthoren, directeur van SPIOR, reageerde tevens via
radio en tv Rijnmond. Uiteraard waren we, met veel andere moslims uit Rotterdam,
aanwezig bij de herdenking van de slachtoffers en steunbetuiging aan de nabestaanden op 8
januari 2015 op Plein 1940 in Rotterdam. Wilt u hierover meer lezen, klik dan hier.
http://www.spior.nl/reactie-spior-aanslag-parijs/

-

Manifest religieuze organisaties
Op 20 januari 2015 hebben religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in
Rotterdam verklaard: “Iedere vorm van haat en uitsluiting is in onze stad onacceptabel”.
Marianne Vorthoren, directeur van SPIOR: ‘In een diverse stad is het van belang om onze
grondrechten niet alleen te koesteren maar ook voor elkaar te verdedigen’. Voor het
volledige manifest en de ondertekenaars klik hier.
http://www.spior.nl/rotterdamse-religieuze-en-levensbeschouwelijke-organisatiesondertekenen-manifest/

-

Debat Arminius
Op 22 januari 2015 werd er door Arminius en LOKAAL i.s.m. Rotterdamse media en
maatschappelijke organisaties een debat georganiseerd. Onder meer burgemeester
Aboutaleb en minister Asscher waren als panellid aanwezig. Ook SPIOR directeur Marianne
Vorthoren nam aan het panel deel. Wilt u hierover meer lezen klik hier.
http://www.spior.nl/draad-special-rotterdam-na-charlie-hebdo-22-januari-2015/

-

Dialoogavond Essalam moskee
Op zaterdag 24 januari 2015 stond de Essalam moskee, naar aanleiding van de aanslagen in
Parijs, in het teken van ontmoeting, dialoog en vrede.
De avond werd mede georganiseerd door de welzijnsorganisatie DOCK en SPIOR. Bovendien
werd er nog een geweldig initiatief van de Peace Penguins aan gekoppeld: aansluitend op de
dialoog lieten zo’n 250 mensen witte ballonnen op met daaraan hun vredeswens, op het
Vredesplein voor de moskee. Wilt u meer hierover lezen klik dan hier.
http://www.spior.nl/dialoog-en-vredeswensen-op-het-vredesplein-24-januari-2015/

SPIOR in de media
De reactie van SPIOR en de diverse bijeenkomsten kregen ook de nodige media-aandacht. Zo waren
er artikelen in Trouw, het AD en op de website van het NOS. Een volledig overzicht vindt u hier.
http://www.spior.nl/spior-in-het-nieuws-2015/

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 .

