Het leven van
een moslim in
tijden van de
coronacrisis
03-05-2020

Loonkostenvergoeding
vanuit het UWV
De regering heeft een aantal
regelingen getroffen om
bedrijven die in financiële
nood verkeren door de
corona-maatregelen te
ondersteunen. Voor
moskeeën en andere
religieuze instellingen zijn er
echter geen speciale
regelingen.
Toch zouden sommige
moskeeën die loonkosten
betalen wellicht gebruik
kunnen maken van de
regeling Tijdelijke
Noodmaatregel
Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW).
Dit is een tegemoetkoming in
de loonkosten zodat
werknemers niet ontslagen
hoeven te worden. Er gelden
echter strikte voorwaarden
om te bepalen wat het
inkomstenverlies is. Ook
dient er een
accountantsverklaring te
worden ingediend. Raadpleeg
hiervoor altijd de eigen
accountant of uw
moskeeorganisatie hiervoor
in aanmerking komt.

Informatiebrief
Gesloten moskeeën
In de persconferentie van het kabinet op zondag 15 maart 2020, waren
er verscherpte maatregelen aangekondigd. Dit betrof onder meer het
per direct sluiten van alle scholen en horecagelegenheden. Tevens was
opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en gepaste afstand te
bewaren (minimaal 1,5 meter).
A
Met pijn in het hart heeft SIORH, in
overleg met de religieuze commissie en
op advies van de Associatie
Marokkaanse Artsen Nederland
(AMAN), besloten de aangesloten
moskeebesturen op te roepen om per
maandag 16 maart 2020 de deuren te sluiten voor zowel de dagelijkse
gebeden als de vrijdaggebeden. Dit was een uniek en pijnlijk besluit dat
gelukkig goed is opgevolgd door de aangesloten organisaties. In de
daaropvolgende persconferenties van het kabinet werden de
aangescherpte maatregelen telkens verlengd. De maatregelen gelden
voorlopig tot en met 20 mei 2020.

Financiële zaken binnen de
moskee
Voor verreweg de meeste moskeeën zijn giften, donaties en contributie
de belangrijkste inkomstenbronnen. Met het sluiten van de moskeeën
en het wegblijven van de bezoekers zijn de inkomsten ook weggevallen.
Dit terwijl de uitgaven en vaste lasten van de moskeeën wel betaald
moeten worden. De regering heeft tal van regelingen getroffen voor
het wegvallen van inkomsten van bedrijven, echter voor religieuze zijn
er geen specifieke regelingen getroffen.
Dat de bezoekers niet meer naar de moskee komen betekent uiteraard
niet dat de mogelijkheden om de moskee financieel te steunen in het
geheel wegvallen. Het advies aan de moskeeën is om via digitale
betaalverzoeken, tikkie’s en online inzamelingen de achterban toch de
mogelijkheid bieden om te doneren of de contributie te betalen. Indien
er genoeg maatregelen genomen worden zou ook aan de behoefte
voldaan kunnen worden om contanten aan te nemen onder strikte
voorwaarden. Meer informatie hierover vindt u in onze Handreiking
geld inzamelen.
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Moskee Onderwijs op
siafstand
Een van de belangrijkste
diensten die onze
moskeeën bieden is met
het sluiten van de moskee
ook weggevallen; het
moskeeonderwijs. SIORH
heeft onlangs geadviseerd
om ook het
moskeeonderwijs voorlopig
uit te stellen.
Om achterstanden te
voorkomen adviseert
SIORH de aangesloten
moskeeën over te stappen
op digitaal onderwijs. De
Nederlandse
Moslimdenktank, partner
van SIORH, heeft twee
oplossingen ontwikkeld om
deze overstap te faciliteren.
Voor leerlingen van 6 tot 9
jaar is het digitale
onderwijsplatform
Moskeeles.nl ontwikkeld.
Moskeeën kunnen zich op
dit platform registreren om
de voortgang van hun
leerlingen te volgen.
Daarnaast heeft de NMD
ook moskeeonderwijs.nl
ontwikkeld. Dit is een
handreiking om de
reguliere lessen online
voort te kunnen zetten.
Het bevat handleidingen
voor docenten en
leerlingen om gratis en
veilig online met elkaar te
communiceren

Alternatieve diensten lezingen
en activiteiten
Nu de moskeeën gesloten zijn zullen de moskeeën haar diensten
anders invulling moeten geven. Het samenkomen van de achterban
in de moskee is uiteraard niet te vervangen door digitale diensten
aan te bieden, maar juist in crisistijd is het contact onderhouden met
de achterban zeer belangrijk.
SIORH heeft samen met MoVision een handreiking ‘Installatie
Livestream’ ontwikkeld. Deze is te downloaden op
https://siorhaaglanden.nl/wp-content/uploads/2020/03/Installatielivestream.pdf.
Via livestream kan de achterban verbonden blijven met de moskee
en kan de moskee een aantal diensten blijven aanbieden zoals het
volgen van de vrijdagpreek, lezingen en inzamelingen voor de
moskee.

Islamitisch begraven in
Nederland
‘Er is geen enkel islamitisch bezwaar tegen het begraven van
overleden moslims in islamitische begraafplaatsen in Nederland,
waarbij sprake is van eeuwigdurend grafrust. Als een exclusief
islamitische begraafplaats niet mogelijk is, kunnen overleden
moslims begraven worden in aangewezen afgescheiden islamitische
delen van algemene begraafplaatsen in Nederland. Aan de
voorwaarde van een eeuwige grafrust dient zoveel mogelijk voldaan
te worden’ aldus de religieuze commissie van SIORH.
Momenteel zijn er drie plaatsen in Nederland met eeuwige grafrust.
De grootste en best betaalbare van deze drie bevindt zich in
Zuidlaren. Er kan vanaf 23 april 2020 islamitisch begraven worden in
Zuidlaren op de begraafplaats Riyad Al Jannah.
De stichting die hierachter zit heet Bijzondere Islamitische
Begraafplaatsen in Nederland, oftewel BIBIN.
BIBIN vraagt voor een grafrecht voor onbepaalde tijd €1.585 incl.
btw. Deze kosten kunnen met €285 in mindering gebracht worden als
de grond door middel van sadaqa betaald is. Van dit bedrag wordt de
begraafplaats ingericht, worden de eeuwige grafrechten en eeuwige
onderhoudskosten betaald alsmede de administratiekosten.
Daarnaast zal BIBIN ook nog €1.415 in rekening brengen voor de
bekisting, het openen en sluiten van het graf en het plaatsen van een
herdenkingssteen inclusief inscriptie.
Meer informatie hierover is terug te vinden op
https://www.bibin.nl/. Alle informatie m.b.t. het islamitisch begraven
in Nederland is terug te vinden op onze website;
https://siorhaaglanden.nl/begraven-in-nederland/.
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Maatschappelijke bijdrage
Moskee openen
in de 1,5 meter
samenleving

SIORH adviseert de moskeeën om bereikbaar en in contact te blijven
met hun achterban. Met de huidige maatregelen zal dat fysiek
mogelijk niet kunnen maar er zijn meerdere andere mogelijkheden
om in contact te blijven.
•

Nadat de moskeeën zijn
gesloten in het verlengde van
de maatregelen van het
Kabinet, is er al begonnen
met het maken van
protocollen voor het openen
van onze moskeeën zodra dat
weer verantwoord is.
Daarover wordt nauw
contact onderhouden met het
RIVM en de regering. Ook
wordt gekeken naar de
moskeeën in omliggende
landen waar al enige vorm van
versoepeling is van de
coronamaatregelen.

•

•

•

Neem contact
met ons op
Heeft u vragen over deze
informatiebrief of wilt u meer
informatie, bezoek dan onze
website:
https://siorhaaglanden.nl/
Heeft u daarna nog steeds
vragen? Neemt u dan contact
op met ons via het emailadres:
info@siorhaaglanden.nl, of
bel, sms of app ons via het
telefoonnummer +31 70 219
9700. Wij staan u graag te
woord.

•

Denk daarbij aan telefonisch contact onderhouden met de
gemeenschap en vooral ouderen en chronisch zieken binnen
de gemeenschap. Moskeeën moeten bereikbaar blijven voor
de bezoekers door een telefoonnummer beschikbaar te
stellen waar mensen naar kunnen bellen waarbij de imam
hierin een leidende rol vervult.
Veel moskeeën hebben een winkeltje waar mensen een
boodschap konden kopen. Er kunnen vrijwilligers ingezet
worden om de boodschappen nu bij de mensen te bezorgen
en vooral ouderen die slecht te been zijn en niemand hebben
om de boodschappen te doen. Ook kan er de mogelijkheid
gemaakt worden om boodschappen te doen met vrijwilligers
voor ouderen die niemand hebben.
Er zijn veel ouderen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer.
Door de huidige situatie kunnen of durven ze niet met het
openbaar vervoer te reizen. Bied deze ouderen die mogelijk
niemand hebben, een vervoersdienst aan met vrijwilligers.
Zet een telefooncirkel op voor de oudere moskeebezoekers.
De telefooncirkel is een groep mensen die elkaar dagelijks
belt. Dat gebeurt in een vaste volgorde, zodat je door een
vaste persoon wordt gebeld. Het geeft een gevoel van
zekerheid als iemand regelmatig informeert of alles in orde is
en vooral in deze tijd waarbij mensen niet naar buiten
kunnen.
Bied de mogelijkheid om vanuit de moskee via livestreaming
de Adhan en gebeden te volgen. Organiseer lezingen in het
Arabisch, Nederlands en Berbers en bied die aan via
livestreaming. Bied lessen aan voor jong en oud via
livestreaming. Een Q & A met de Imam via Whatsapp en
livestreaming.

Proactief informeren
Communiceer met de achterban over wat zij kunnen verwachten van
de moskee tijdens de Ramadan.
Stimuleer het blijven opvolgen van de coronamaatregelen.
Informeer steeds over het coronavirus en deel dit via relevante
websites, e-mail en WhatsApp. Doe dit waar nodig in meerdere talen.

