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Islamitische gemeenschap beleeft ramadan als nooit tevoren

‘Vanuit ons geloof werken we onbewust 
aan het wegnemen van eenzaamheid’
Nog nooit eerder hebben ze de 
ramadan zo moeten ervaren. 
Deze corona-tijden maken het 
extra zwaar voor de islamiti-
sche gemeenschap in de ge-
meente Dronten. ZamenEen 
sprak hierover met vertegen-
woordigers van de Turkse en 
de Marokkaanse moskeeën, 
die vanaf vorig jaar ook zijn 
aangesloten bij de Drontense 
coalitie tegen eenzaamheid.

Bij wijze van uitzondering gaan 
de deuren open van de mos-
kee aan de Klaversingel in Bid-
dinghuizen. Op gepaste af-
stand schuiven ze aan in de 
kleine Mimar Sinan Moskee in 
Biddinghuizen, zes vertegen-
woordigers van de drie mos-
keeën. Vanwege de RIVM- 
maatregelen zijn er geen 
bijeenkomsten. Naar verwach-
ting zijn er ook met de versoe-
peling van de maatregelen op 
korte termijn geen ontmoetin-
gen in de drie moskeeën.

Niet gezellig
‘Het werkt niet om het in te 
richten op 1,5 meter. We staan 
normaal dicht bij elkaar, we zijn 
heel lijfelijk. Voorlopig blijven de 
moskeeën dicht’, zo verwoordt 
Ramazan Yazir het standpunt.

‘Je zit met sanitair, je kunt geen 
handen schudden’, ook voorzit-
ter Mustafa Yazici van de  Mimar 
Sinan Moskee in Biddinghuizen 
ziet het opengaan voorlopig 
niet zitten. En dat is juist nu 
tijdens de ramadan extra moei-
lijk. Geen van allen hebben ze 
zoiets eerder meegemaakt. 
Mohammed Troukas (Masjid El 
Hak moskee) kan zijn 74-jarige 
moeder niet bezoeken. ‘Ze is 
helemaal alleen, normaal gaat 
ze altijd mee met boodschap-
pen halen. Dat kan nu niet, 
maar ze begrijpt het. We mis-
sen het contact, we voelen die 

eenzaamheid nu ook veel meer 
dan voor corona.’
Mustafa heeft zijn kleindochter 
al weken niet gezien. ‘Ik voel 
me niet eenzaam, maar ik mis 
de gezelligheid wel.’ De rama-
dan betekent normaal veel sa-

men met je familie zijn, samen 
bidden en eten en naar de 
moskee, en dan natuurlijk het 
Suikerfeest ter afsluiting. ‘Dat is 
een groot gemis’, zegt Abdu-
rahman Yazir. ‘Na 30 dagen is 
het feest, met lekkernijen en 
kinderfeestjes. Maar we moeten 
nu de ouderen beschermen, ik 
bel veel met mijn broers en 
zussen om erover te praten.’
Imam Hassan Cagilci wijst erop 
dat het vanuit het geloof het 
doel is om mensen gelukkig te 
laten zijn. ‘Maar de mensen zijn 
nu somber door de situatie. 
We moeten het omslaan in 
positief denken. Je hebt meer 
tijd voor jezelf en je gezin. We 
proberen via sociale media 
mensen te motiveren om posi-
tief te blijven en helpen ze met 
religieuze informatie. Het is 
daarbij wel belangrijk om eerst 
goed voor jezelf te zorgen, zor-
gen dat je gezond blijft, en dan 

ook voor de zieken te zorgen’.
Imam Ismail Hakki Celebi laat 
trots de zelf getimmerde hou-
ten standaard zien die in het 
midden van de moskee staat. 
In deze standaard kan hij zijn 
mobiel zetten, achter de tafel 
gaan zitten en via de camera 
de mensen via Facebook live 
toespreken. Ook geeft hij 
godsdienstles aan jongeren via 
Whatsapp waarbij vragen kun-
nen worden gesteld. 

Samen delen
Imam Celebi: ‘We moeten de 
vreugde en het verdriet samen 
delen. Mensen die nu in de 
problemen zitten bezoeken we 
wel aan huis, zonder naar bin-
nen te gaan. Vanuit ons geloof 
werken we onbewust aan het 
wegnemen van eenzaamheid, 
door de juiste dingen te doen, 
de zieken te bezoeken en 
mensen in nood te helpen.’

ZamenEen is een initiatief van Seniorennetwerk De Bijenkorf en Netwerk Burgers in de Knel. Ook meedoen? Wil je als organisatie ook meedoen met 
onze coalitie, dan kan dat. Achtergrondinformatie over het samenwerkings convenant is te  vinden op www.zamen-een.nl. Geïnteresseerd? Stuur dan 
een e-mail naar aanmelden@zamen-een.nl en we nemen contact met je op. Voel jij je wel eens eenzaam en wil je daar eens over praten? Bel dan met 
het  Contactpunt ZamenEen op 088 – 2802802, op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 19.00 uur. Wij zorgen er voor dat je in contact komt met de 
juiste mensen die je verder kunnen  helpen. Tips, suggesties of een bijdrage leveren aan het ZamenEen Journaal? Mail dan naar info@zamen-een.nl.

www.zamen-een.nl Facebook: zameneen

Ramazan Yazir: ‘Thuis is voor mij Dronten’

Het Turkse gezin Yazir was een 
van de eersten die begin jaren 
‘80 neerstreek in Dronten. 
 Ramazan was toen 1 jaar oud. 
‘Mijn familie was al begin jaren 
’70 in Harderwijk. Als een van 
de eerste allochtone gezinnen 
in Dronten vielen we wel op. 
Ramazan is inmiddels een be-
kende verschijning in de Dron-
tense gemeenschap. Omdat hij 
de taal zo goed spreekt wordt 
hij vaak als tolk gebruikt, zo 
ook bij dit gesprek met 
Zamen Een. Ook kennen we 

hem als raadslid van het CDA. 
In het dagelijkse leven is hij 
financieel adviseur bij de pro-
vincie Flevoland. Met voorbeel-
den uit zijn eigen familie legt 

hij uit hoe ontheemd je je kunt 
voelen wanneer je er voor kiest 
je vaderland te verlaten. ‘Van 
mijn moeder weet ik dat ze het 
heel moeilijk had toen haar 
vader overleed, en ze niet bij 
de begrafenis in Turkije kon 
zijn. Nu zijn mijn ouders weer 
terug naar Turkije, maar toch 
heeft ze weer heimwee naar 
Nederland’. Zelf heeft Rama-
zan weinig last van deze ge-
voelens. Hij gaat graag een 
paar weken op vakantie naar 
Turkije, maar dan is het mooi 

geweest. ‘Dan wil ik bij wijze 
van spreken voor de Meerpaal-
dagen weer thuis zijn zoals de 
andere Drontenaren, want 
thuis is voor mij Dronten.’

Samenwerken
Ramazan vindt het ook een 
goede zet dat de moskeeën 
inmiddels zijn aangesloten bij 
ZamenEen. ‘Van elkaar leren, 
de samenwerking zoeken, el-
kaar beter leren begrijpen is 
erg belangrijk, we dragen 
graag ons steentje bij.’

Biddinghuizen had 
eerste moskee in 
Flevoland

Biddinghuizen had zo’n 40 
jaar geleden de allereerste 
moskee van Flevoland. Har-
derwijk kende destijds al 
een Turkse gemeenschap, 
waarvan sommigen verhuis-
den naar de polder. Op dit 
moment telt de moslim-
gemeenschap in Bidding-
huizen 38 gezinnen. De bij-
zondere positie van deze 
gemeenschap blijkt ook 
bijna jaarlijks door de inter-
religieuze bijeenkomst die 
wordt gehouden. Een geza-
menlijke ontmoeting geleid 
door de plaatselijke pastoor, 
dominee en imam.  
Nog niet zeker is of de vijf-
tiende editie dit jaar in au-
gustus tijdens de Feestweek 
Biddinghuizen in verband 
met corona doorgang kan 
vinden.

Imam Ismail Hakki Celebi bij zijn zelf getimmerde houten standaard.


