Nieuwsbrief SPIOR maart 2015
Half maart 2015 startte SPIOR officieel met de uitvoering van het project ‘Islamofobie in zicht’. Vanaf
nu kan iedereen die te maken krijgt met islamofobie dat ook melden bij SPIOR. Verder bracht de
gemeentesecretaris van Rotterdam, de heer Philippe Raets, een werkbezoek aan SPIOR en de
Mevlana Moskee. In onze vorige nieuwsbrief vermeldden wij dat inschrijven voor de Spirituele
Marathon Rotterdam nog mogelijk was tot 20 maart. Deze termijn is verlengd, inschrijven is dus nog
mogelijk tot 7 april. Loopt u op 11 april ook mee voor wederzijds respect?

TERUGBLIK
Islamofobie in zicht
Deze maand startte SPIOR met het project ‘Islamofobie in zicht’. Het project is erop gericht meer
inzicht te krijgen in aard en omvang van dit probleem. Daartoe is het aanpakken van
onderrapportage een belangrijke stap. SPIOR zal voorlichting geven over wat islamofobie is en wat je
er aan kunt doen. In dat kader zullen wij ook meldingen van islamofobie aannemen. Verder gaat
SPIOR onderzoek doen naar ervaringen van islamitische instellingen rond islamofobie. In het project
wordt nauw samengewerkt met antidiscriminatiebureau RADAR. Om meldingen adequaat te kunnen
behandelen volgde het gehele team van SPIOR op 9 maart een training van RADAR. Er zijn inmiddels
al verschillende incidenten gemeld.
Op donderdagavond 19 maart sprak Marianne Vorthoren, directeur van SPIOR, tijdens een
bijeenkomst van NIF Studenten (onderdeel van de Nederlandse Islamitische Federatie) op de
Erasmus Universiteit Rotterdam over dit thema. De bijeenkomst werd bijgewoond door studenten
vanuit het hele land. Ineke van de Valk, onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam,
was tevens gastspreker en vertelde over de bevindingen uit haar recente rapport ‘Monitor Moslim
Discriminatie’.

Op 24 maart nam SPIOR in dit kader deel aan een overleg over incidenten tegen moskeeën. Dit
overleg had plaats op initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werd
bijgewoond door afgevaardigden van verschillende gemeenten, politie,
antidiscriminatievoorzieningen en moslimorganisaties.
Heeft u ook te maken met uitsluiting of discriminatie omdat u moslim bent of bent u er getuige van?
Bent u bijvoorbeeld uitgescholden op straat of op social media? Of afgewezen voor een stage of
baan? Meld het dan nu bij SPIOR via 010- 4666989 of via meldislamofobie@spior.nl . U kunt ook een
bericht achterlaten op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/SPIOR .
Wilt u meer lezen over het project ‘Islamofobie in zicht’? Klik dan hier.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Merel Hollander: m.hollander@spior.nl .

Vrouwen en Vrede – Somalië
In het kader van het project 'Vrouwen en vrede' worden vredesactivisten uit Afghanistan, Pakistan,
Somalië en Syrië uitgenodigd om betrokken gemeenschappen in Nederland te vertellen over hun
inzet voor 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.
Medio maart 2015 bezocht Nura Hagi de Somalische gemeenschap in de Rotterdamse regio. Nura
Hagi is nu woonachtig in Ierland, maar onderhoudt intensief contact met projecten in haar
vaderland. Momenteel is zij actief als adviseur bij de Islamic Information Centre- Women’s Section en
studeert zij ‘Global Ethics’ op het University College Cork. Zij richt zich met name op het promoten
van gelijke kansen voor vrouwen vanuit een ontwikkelingseducatie-perspectief en het motiveren van
vrouwen om een rol te gaan spelen in processen van vrede en veiligheid. Tijdens de bijeenkomsten
sprak zij over de betekenis van vrede, de mogelijkheden voor álle vrouwen om zich in te zetten voor
vrede en veiligheid, op zowel nationaal als internationaal niveau, de belangrijke rol die juist vrouwen
als ‘changemakers’ kunnen spelen, maar ook over de noodzaak om te beginnen in het eigen gezin.

Eind mei wordt de slotbijeenkomst van het project gehouden. Daarbij zullen onder meer mevrouw
Hagi en mevrouw Qadeem uit Pakistan aanwezig zijn en de uitkomsten van het project
gepresenteerd worden. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen? Neem dan contact op met
Siham Harcha: s.harcha@spior.nl .
Het project 'Vrouwen en vrede' is mogelijk gemaakt door bijdragen van Oxfam Novib, de Haëlla
Stichting, Stichting Swart van Essen en Stichting Bevordering van 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 .

Bezoek gemeentesecretaris Rotterdam SPIOR en Mevlana moskee
Op 13 maart bracht Philippe Raets een werkbezoek aan SPIOR. Na een gesprek op het kantoor van
SPIOR werd aansluitend een bezoek gebracht aan de Mevlana moskee in Delfshaven. Tijdens het
gesprek lichtten medewerkers van SPIOR de ontwikkeling en actuele rol van de organisatie toe. In de
afgelopen 27 jaar heeft SPIOR zich ontwikkeld van een organisatie van 16 moskeeën die zich vooral
met huisvesting van de betreffende moskeeën bezig hield tot de koepel van 67 moskeeën en andere
moslim organisaties die zich voor allerlei maatschappelijke kwesties inspant in onderwijs, werk,
maatschappelijke dialoog en cohesie, emancipatie en antidiscriminatie. SPIOR speelt daarbij nog
altijd een rol als ‘intermediair’ richting onder andere overheid en media. De heer Raets was onder
meer geïnteresseerd in hoe SPIOR deze rol had vervuld na de recente aanslagen in Parijs.

OP DE AGENDA
De Spirituele Marathon Rotterdam 2015 –Warm lopen voor wederzijds respect
Op zaterdag 11 april aanstaande lopen Rotterdammers met diverse religieuze en
levensbeschouwelijke achtergronden samen de 4,2 km tijdens de Spirituele Marathon Rotterdam. Ze
dragen daarmee symbolisch uit dat zij staan voor wederzijds respect. Voorafgaand aan de loop is een
spirituele ‘warming up’ voor alle belangstellenden (u bent dus ook welkom als u niet meeloopt!). De
‘warming up’ vindt plaats in Citykerk Het Steiger in Rotterdam. Inloop is om 12:45 (ingang 1e
Nieuwstraathof 2). Tijdens de ‘warming up’, die van 13:15 tot 14:15 duurt, zijn er bijdragen uit
diverse religies en levensbeschouwingen. De Spirituele Marathon Rotterdam start om 15:15 op de
Coolsingel.

Let op: in afwijking van eerdere berichten is het nog steeds mogelijk in te schrijven! Dit kan nog tot
dinsdag 7 april aanstaande. Inschrijven kan via de link: www.nnmarathonrotterdam.nl/lopers/minimarathon, vergeet hierbij niet de code ‘SMR15’ in te vullen. U wordt dan direct op de hoogte
gehouden van het laatste nieuws rond de Spirituele Marathon. Voor meer informatie over de
Spirituele Marathon en de ‘warming up’ klikt u hier. U kunt ook contact opnemen met Merel
Hollander: m.hollander@spior.nl .
Ouderdom komt met vragen
De eerste generatie migranten behoort nu tot de groep ouderen. De combinatie van hun leeftijd en
migratieachtergrond zorgt voor specifieke behoeften en knelpunten in de aansluiting op reguliere
zorgvoorzieningen. Uit onderzoek is gebleken dat niet alleen autochtone ouderen maar ook
migranten ouderen behoefte hebben aan een aanbod rond zingeving en levensvragen. Een bekend
project dat ouderen ondersteunt rond zingeving is het Motto project. Binnen Motto worden
vrijwilligers getraind en ingezet om ouderen te ondersteunen. Hoewel deelname aan het project
openstaat voor iedereen, is geconstateerd dat met name autochtone Nederlanders de weg naar deze
voorziening weten te vinden. Om het Motto project ook voor hen aantrekkelijk te maken is
bovendien kennis van hun specifieke culturele en religieuze achtergronden en moedertaal nodig. De
ouderen moeten zich met de vrijwilligers kunnen identificeren en laagdrempelig met hen kunnen
communiceren. Om aan de behoefte van (moslim) migranten ouderen tegemoet te komen, gaat
SPIOR het project ‘Ouderdom komt met vragen’ uitvoeren waarin zal worden voortgebouwd op de
bestaande Motto methodiek. Primair zal dit project in het gebied Feijenoord uitgevoerd worden.
Bent u woonachtig in Feijenoord en zou uw aan dit project willen deelnemen? Of bent u
geïnteresseerd in deelname als vrijwilliger? Neem dan contact op met Mohamed Laziz via
m.laziz@spior.nl .
Het project 'Ouderdom komt met vragen' is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Sint
Laurensfonds, de Stichting Bevordering van Volkskracht en de voormalige SGVR.

SPIOR IN HET NIEUWS
Op dinsdag 24 maart 2015 besteedde het NRC aandacht aan het werkbezoek van Mossarat Qadeem,
de oprichtster van Paiman Trust, die Rotterdam bezocht in het kader van het project ‘Vrouwen en
Vrede’.
In Zaman Vandaag van 13-20 maart 2015, werd aandacht besteed aan de toename van
discriminatoire incidenten tegen moslims in Nederland. In dat kader sprak men met SPIOR-directeur
Marianne Vorthoren over het SPIOR-project ‘Islamofobie in zicht’.

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 .

