Leeuwarden, 01 maart 2021
Asalamualeikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh,
Beste en meest gerespecteerde ouder(s) en/of broeder(s),
Tijdens de maand Ramadan van het jaar 1436 – correspondeert met juni 2015 – is het
bestuur van de Stichting Marokkaans Religieus Centrum te Leeuwarden een inzameling
begonnen voor een verbouwing van de moskee Assalaam. Om de gepresenteerde
verbouwing te bekostigen heeft het bestuur een bijdrage van €500 per persoon en/of gezin
gevraagd. In totaal hebben 82 personen/gezinnen gehoor gegeven aan deze oproep en nog
eens 58 personen/gezinnen hebben aan een deel van het bedrag voldaan. Samen met een
aantal inzamelingen is er in totaal €56.281,60 ingezameld. Het bestuur is iedereen zeer
dankbaar en wil u met deze brief informeren over de huidige stand van zaken.
Er is met de gemeenschap afgesproken om twee jaren de tijd te nemen voor het
verzamelen van het totaalbedrag van €120.000, waarbij de belofte is gedaan dat het
ingelegde geld wordt teruggegeven indien het totaalbedrag niet zou worden ingezameld. Het
bestuur heeft een deel van de gemeenschap bewust meer tijd te gegeven om alsnog te
voldoen aan de betaling, maar moet inmiddels tot de conclusie komen dat het
oorspronkelijke plan niet meer kan worden gerealiseerd. Want het totaalbedrag is niet
bereikt, de termijn is verstreken, de vergunning is verlopen en een nieuwe offerte (voor een
soortgelijke verbouwing) is in de tussentijd minstens drie keer zo duur geworden.
Zoals velen hebben gezien heeft het bestuur de afgelopen tijd niet stilgezeten. In het
kalenderjaar 2020 zijn er met behulp van veel vrijwilligers twee projecten afgerond. Ten
eerste is er een geschikte woonruimte gebouwd voor de toekomstige voorganger/imam. De
voormalige schuur en microfoon-/opslagruimte zijn verbouwd tot een aaneengesloten ruimte
met een kleine zit- en/of studiekamer, slaapkamer en een keuken (met douche)1. Ten
tweede zijn er 40 zonnepanelen geplaatst op het dak van de nieuwbouw/leslokalen2. De
verwachte jaarlijkse energieopbrengst ligt rond de 11.500 kWh en dat is ruim boven het
jaarlijkse energiegebruik. Een goede investering, die we overigens binnen vijf jaren kunnen
terugverdienen en die ons uiteindelijk geld zal opleveren.
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Het bestuur heeft de intentie om in 2021 (en wellicht in de jaren daarop) opnieuw een aantal
projecten uit te voeren. Het gebouw op het perceel van de moskee Assalaam heeft behoefte
aan onderhoud en renovatie. Ten minste de volgende zaken worden opgepakt:
-

Het realiseren van een relatief simpele uitbreiding van de gebedsruimte.

-

Het isoleren en het plaatsen van kozijnen aan weerskanten van de gebedsruimte.

-

Het renoveren en het (eventueel) vergroten van de toiletruimte.

-

Het hele gebouw voorzien van LED verlichting.

-

Het installeren van airconditioning in de gebedsruimte.

-

Het bouwen van een overkapping en een schuur bij de ingang van de nieuwbouw.

-

Het renoveren (mogelijk deels vervangen) van de dakbedekking.

Om de bovenstaande projecten te kunnen financieren wil het bestuur gebruik maken van de
€56.281,60 die eerder is ingezameld (en indien nodig aanvullen). In de afgelopen weken
heeft het bestuur hieromtrent degenen die financieel hebben bijgedragen persoonlijk
benaderd. Zo’n 99% van de betrokkenen heeft ingestemd en daar zijn we iedereen heel
dankbaar voor. Het doet ons oprecht goed dat nagenoeg een ieder het belang inziet om het
onderhoud en de renovatie mogelijk te maken en deze nieuwe projecten uit te voeren.

Met deze brief willen we iedereen betrekken bij het bereiken van het bovenstaande. Het
moge duidelijk zijn dat een ieder rijkelijk zal worden beloond als men kiest voor het steunen
van het uitvoeren van de genoemde projecten. Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, zal
zwaar wegen wanneer wij ons dienen te presenteren op de Dag des Oordeels. Wij roepen
degenen die nog niet (helemaal) hebben voldaan aan de inleg van de €500 op, om deze
bijzondere kans niet aan hen voorbij te laten gaan en de moskee Assalaam te steunen.
Wij hopen u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien. Mocht u vragen hebben
dan kunt u schrijven naar: info@moskeeleeuwarden.nl.
Hoogachtend en met bijzonder vriendelijke vredesgroet,

Het bestuur

