12 februari 2020
VERSLAG BIJEENKOMST

Verslag 9e en laatste bijeenkomst Geloven in
Groen
Inleiding
Op woensdagavond 12 februari 2020 kwamen meer
dan 60 vertegenwoordigers van verschillende
gebedshuizen en organisaties samen voor de
negende en laatste bijeenkomst van het project
Geloven in Groen. We werden deze keer hartelijk
ontvangen bij de Moskee Anware-E-Mustafa.

Datum: woensdag 12 februari 2020
Tijd: 18:00 uur - 21:00 uur
Maaltijd: verzorgd door Moskee Anware Mustafa
Locatie: Anware Mustafa, Herschelstraat 21a te Den
Haag
Eerdere bijeenkomsten vonden plaats op 18
augustus 2017, 11 november 2017, 8 maart 2018,
9 mei 2018, 10 oktober 2018, 20 februari 2019,
16 mei 2019 en 8 oktober 2019.
Opening en welkomstwoord
De avond begon met een heerlijk voedzame maaltijd. Na een korte introductie van Willem
Jansen heette Nazir Mohamed, bestuurslid van Moskee Anware Mustafa, alle aanwezigen
welkom. Nazir blikte terug op de start van het project Geloven in Groen. Hoe de Moskee
Anware-E-Mustafa hierbij betrokken werd en wat er sindsdien veranderd is, niet alleen in het
gebouw zelf maar ook in het gedrag van de moskeegangers.
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Nazir Mohamed

Willem Jansen

Presentatie resultaten
Na de opening en het welkomstwoord van Nazir hield Willem een presentatie over het totale
project Geloven in Groen met vier deelpresentaties van de Christus Triumfatorkerk, Moskee
Anware-E-Mustafa, Minhaj-ul-Quran, Werkgroep Groene Dominicus van de Haagse Dominicus
en een film van de Bosbeskapel over de tussentijdse activiteiten en behaalde doelen van
afgelopen drie jaar.
Ron Lazaroms van de gemeente Den Haag presenteerde namens Base Consultancy de
technische resultaten (zie hieronder)
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Netwerken
De avond werd formeel afgesloten met het overhandigen van het eindprojectbeeld (zie
hieronder) door Nazir aan Ron, als vertegenwoordiger van de gemeente Den Haag en vice
versa. Het eindprojectbeeld werd ontworpen door Willemijn Lambert van Drawin’, visual
consultancy en visuele verslaglegging (www.drawin.nl).

Ron (links) en Nazir (rechts)

Ron hield een toespraak over wat het project Geloven in Groen met hem deed, niet alleen als
vertegenwoordiger van de gemeente maar ook als mens.
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Lazaroms toespraak vatte het project treffend
samen:
’Duurzaamheid lijkt vaak over techniek te gaan.
Techniek die problemen oplost die echter vaak
veroorzaakt zijn door andere techniek.
Regeringsbeleid en producenten zouden volgens
velen de verantwoordelijkheid moeten dragen
voor de verduurzaming van het leven.
Steeds meer zie ik echter dat ik moet veranderen.
Dat ik de mensen om mij heen vanuit mijn hart
tegemoet moet treden. Dat ik de mensen rondom
mij mijn vertrouwen moet geven, waardoor zij
zich geliefd en erkend voelen. Volgens mij is dit
waar alle religies over spreken.
Als ik echt kan ervaren dat er van mij gehouden
wordt, dat Allah en zijn schepping van mij
houden, maar ook dat ik van iedereen houd die
net als ik kind van God is. Dan zie ik rondom mij
liefdevolle capabele medemensen. Mensen met
wie ik gezamenlijk de verantwoordelijkheid kan
dragen om het leven op aarde te herstellen, zodat ik het leven kan doorgeven aan mijn kinderen
en mijn kleinkinderen en zij weer aan hun kinderen.
Hoewel ik hier misschien makkelijk over spreek, voel ik mij ook een beginneling in het continue
leven vanuit het hart. Toch is dit voor mij persoonlijk de belangrijkste uitdaging om het leven te
behouden voor de volgende generaties. De techniek om ons leven en onze gebouwen te
verduurzamen zal dan dienend zijn en ook de overheden, die wij hier zelf kiezen, zullen volgen.’
Geloven in Groen: Hoe verder?
Aanwezigen konden via een memo (zie hieronder) hun wensen kenbaar maken over hoe ze de
toekomst van het project Geloven in Groen zien.
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1. Eind 2020 een evaluatiebijeenkomst.
2. Jaarlijkse terugkomdag.
3. Kan de gemeente nog iemand (Initiatives of Change) opdracht geven over een half jaar
een herhalingsbijeenkomst te organiseren?
4. Ga ook thuis en met je buren aan de slag. Host een energyparty bij jou thuis
www.energyparty.nl
5. Terugkoppeling behaalde besparing via site/facebook is leuk en inspirerend
6. Infrastructuur behouden! Website met prikbord voor activiteiten
7. We moeten contact kunnen houden. Vraag naar emailadressen van elkaar
8. Hoe of via wie kunnen alle groepen elkaar bereiken? Is er een contactenlijst
beschikbaar?
9. Denk buiten de huidige randen van het concept van duurzaamheid. Wat betekent het
eigenlijk?
10. Misschien ook bij toerbeurt mee voorbereiden stukje inhoud door 2 gebedshuizen
11. Wie heeft interesse in duurzaam koken en eten workshops? Via De Groene Regentes.
12. Opnieuw budget vanuit de gemeente voor IofC voor het voortzetten van dit project,
bijeenkomsten 1 keer per ½ jaar.
13. Het zou fijn zijn als er een infrastructuur blijft: bijeenkomsten en website/platform.
14. Ik zou vanuit de Haagse Dominicus willen bepleiten dat er zo nu en dan toch een
ontmoeting wordt geregeld.
15. Langs deze weg iedereen welkom op de hobbytuinen op 2 mei, Schimmelweg, 13.00
uur. Gr. Ramazan.
16. In gebedshuizen zoveel mogelijk vegetarisch koken en eten. Recepten uitwisselen,
samen koken en eten.
17. Open gebedshuis, bezichtiging van ondernomen acties.
18. Uitgewerkte ideeën verzamelen die hergebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld alleen
naam en datum te veranderen.
19. Milieu en geld besparen wordt bewust van je energieverbruik. Nodig www.energyparty.nl
uit!
20. Maandelijkse nieuwsbrief met input van activiteiten van verschillende gebedshuizen.
21. Opstap model voor nieuwkomers.
22. Informatie van Indro over volledig elektrische CV (zonder gasaansluiting). Extra
informatie bij: indro@ziggo.nl
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Nadat iedereen ruim de tijd en de gelegenheid heeft gekregen om aan een rondleiding in de
Moskee Anware-E-Mustafa deel te nemen, de expositie van acht voorgaande bijeenkomsten te
bekijken en/of te netwerken, werd de bijeenkomst afgesloten en daarmee het project Geloven in
Groen.

Alle informatie van het project Geloven in Groen is ook te vinden op de volgende webpagina:
http://www.iofc.nl/geloven-groen. Of scan onderstaande QR-code van Geloven in Groen via de
app: QR-reader.
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