Sint in de moskee

Team Hilversum, na een geslaagde actie
Sinterklaas vult schoenen in de moskee met kadootjes als gebaar van vriendschap
een wereldgift i.s.m. wonder
Waarom? | persbericht | locaties | Wie sponsort?
Hallo Wereldburgers!
Nederland is in rep en roer en behalve alle negatieve opwinding,
zijn er ook veel geluiden te horen van mensen die met elkaar
contact willen leggen en de samenleving vieren. Daarom
zijn we op 3 december op 10 plaatsen
in Nederland naar de moskee gegaan, om tijdens het gebed pakjes
te stoppen in de schoenen die zijn uitgetrokken. Voor wie een
kado krijgt is het een verrassing, maar we hebben
vooraf wel aan de moskee gevraagd of het gebaar gewaardeerd zou worden.
En in Eindhoven werden de kinderen van een islamitische school verrast.
initiatiefnemers:
Elena (www.wonder.nl) en Boris (www.wereldgift.nl)
samen met zo'n 70 symphatisanten, vele donateurs en gratis kadootjes van de lokale
middenstand
We zijn trouwens niet de enigen die op het idee waren gekomen: www.inhunschoenen.nl

In de volgende steden is de actie geslaagd:
Amsterdam (2x)
Bij de Turkse Yeni Cami moskee stonden we buiten met chocolademunten, zeepjes,
bloembollen, boeken, wierook en mandarijen om de mannen die de moskee uit kwamen mee
te verrassen. Hier werd overwegend enthousiast op gereageerd, en we kregen zelf ineens ook
een viertal geschenken van een man die snel dat snel thuis was gaan halen. De moskee is door
ons gebaar geïnspireerd om voor het offerfeest midden januari 50 - 100 buurtbewoners uit te
nodigen om mee te dineren.
In een andere Turkse moskee hebben we wel cadeaus in schoenen gedaan tijdens het gebed.
Sommige schoenen stonden in de gebedsruimte en we werden aangemoedigd om ook daar
binnen te gaan, dus zelfs tijdens het bidden liepen we de pakjes in de schoen te doen! Wij zijn
daarna weer weggegaan en de imam zou iedereen uitleggen waarom zij een cadeau kregen.
Later zullen we nog te horen krijgen hoe er is gereageerd.
Cuijk / Gennep
Het was een lange fietstocht van 50km voor onze Molenhoekse symphatisant. Bij 2 moskeeen
(An Nour in Cuijk en Bouharrou Abdellah in Gennep) heeft hij een doos vol
chocoladesinterklazen uitgedeeld. In Cuijk ontstond een levendig gesprek over verschillen
maar vooral overeenkomsten in religieuze feesten. "Het Offerfeest verhaal van Ibrahim die
zijn zoon Isak moet offeren vertoond een grote gelijkenis met het verhaal uit de Bijbel."
Den Haag
Het was even spannend of het zou lukken nadat er al veel donaties waren opgehaals. Iedere
bezoeker van de moskee op het Heesewijckplein kreeg een kadootje in de schoen. Daarna zijn
de pieten weggegaan. Er werd in het Arabisch en Indonesisch gebeden; de samenvatting werd
in het Nederlands gegeven:"Het ging over medemenselijkheid, dat je wat voor elkaar over
moet hebben; dat krijg je later terug.!!!"
Eindhoven, met eigen website
Bij de islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Zijad, waar enkele weken geleden een bom voor
de deur ontplofte, gingen we de klassen langs met pakjes snoepgoed. De kinderen waren
natuurlijk superblij. De kleinere kinderen vonden gewoon het snoep lekker, en in de achtste
groep begrepen ze ook waarom dit gebaar gemaakt werd.
Hilversum (2x)

Sint en Piet hebben in de Turkse Mevlana moskee pakjes in schoenen gestopt en iedereen blij
gemaakt (zie foto's op deze website). "Fijn dat wij in vrede samen kunnen leven," zei een
man. "Dit hadden we echt nodig op het moment!" zei een ander. Daarna mochten wij in de
kantine een kopje thee drinken en is Sinterklaas op de foto gegaan met de imam.
Ook bezochten we een Marokkaanse moskee waar we een klein halletje aantroffen met
honderden schoenen. Die stopten we vol met al onze meegebrachte snoepzakken, spellen,
boeken, knuffels, zeep, lotions, sieraden en mandarijnen. Toen eindigde het gebed en we
renden snel naar buiten. De mensen kwamen naar buiten met een grote glimlach op hun
gezicht en een pakje in de hand. Ze vertelden dat ze het een fantastisch gebaar vonden en
sommigen bleven napraten. Iemand wenste ons een fijn Kerstfeest, "want dat is jullie feest,
hè?"
Leiden, met website
We waren wel heel zenuwachtig net voor we naar de El Hizjra moskee gingen! De schoenen
stonden in dezelfde ruimte waar gebeden wordt. Daarom hebben we aan het einde van het
gebed buiten ruim driehonderd mensen verblijd met sokken, CDs, kaarsjes, cosmetica,
sieraden, klokjes enzovoort. De imam biedt ons aan om nog een af te spreken zodat hij onze
vragen over de islam kan beantwoorden.
Utrecht
Bij de Essalaam moskee in Hoograven zijn 320 zakjes snoep in schoenen gestopt en
uitgedeeld, wat aan beide kanten erg goed is bevallen. Bij het snoep zat een gedichtje:
Sinterklaas is in het land
En geeft ook jou een hand
Ooit was ook ik een allochtoon
Maar nu ben ik gewoon
Net als jij onderhand
Met dit gedichtje en wat lekkers
Reiken Sint en Piet hun handen uit

Nu gaan we gezellig samenleven
Dat is ons besluit
Vlaardingen
Burgemeester Tjerk Bruinsma en dominee Han Raaymakers hebben namens de Sint alle
Vlaardingse moskeeën bezocht, om tijdens het avondgebed een symbolisch cadeautje in de
schoenen van de bezoekers te stoppen.

persbericht
Vrijdag 3 december hebben Sinterklaas en Zwarte Piet door het hele land verschillende
moskeeën bezocht en de moskeegangers na afloop van het middaggebed verrast met
kadootjes.

Beste Journalist,

Als goedheiligman voor alle Nederlanders wil ik u graag wat vertellen over een avontuur dat
mijn Pieten en ik vandaag beleefd hebben.

We hadden ontdekt dat moslims en masse hun schoen zetten als zij naar de moskee gaan. Dus
hebben wij rond het middaguur moskeeën bezocht in Hilversum, Amsterdam, Den Haag,
Utrecht, Leiden, Gennep en Cuijk. In Eindhoven bezochten we een islamitische basisschool.
Met snoepgoed en kleine geschenken hebben we ongeveer tweeduizend moslims verrast.
Met onze wereldontvanger in Spanje vingen wij de laatste weken merkwaardige berichten op
uit het ons zo geliefde Nederland. Een controversiële columnist was door een
moslimextremist vermoord, moskeeën en scholen in brand gestoken en de inwoners van het
land polariseerden. We zullen zeker een paar stouteriken meenemen in de zak, want dit kan zo
niet.

Ondertussen begrijpen wij dat cultuurverschillen voor problemen zorgen. Integratie gaat niet
van een leien dakje, zo hebben ook Sint en Piet mogen ondervinden. Bij het benaderen van
moskeebesturen werden wij zeer enthousiast ontvangen, maar leerden ook dat sommige van
onze schuimpjes niet in een moskee mogen verschijnen. Er zit gelatine in, gemaakt van
beendermeel, en dat is niet 'halal'. Hetzelfde geldt voor pepernoten met reuzel erin (ik wist
niet eens dat mijn bakkerspieten dat toevoegen!). In sommige Turkse moskeeën mochten we
zelfs niets in de schoen stoppen, omdat schoenen onrein zijn. Na enig beraad hebben wij aan
deze verzoeken voldaan.
Zo is voor iedereen het Sinterklaasfeest ook echt een feest.
De geschenken zijn mogelijk gemaakt door vele sponsors. Particulieren schonken geld, een
bedrijf doneerde 1000 euro, en vele winkeliers gaven de geschenken gratis of met korting.
U bent welkom ons te interviewen voor radio, tv, dagblad of internet.

Aan deze actie werkten mee:

Het is een initiatief van Elena (www.wonder.nl) en Boris (www.wereldgift.nl).
Zij worden inmiddels gesteund door zo'n 70 enthousiaste mensen die de actie in den lande
opzetten, waaronder studenten culturele antropologie
en enkele goedhartige donateurs:
Kado's zijn verzorgd door De Kunsthal, Rotterdam, Jasper Baggerman, bedenker van het
vakantielandenspel, De Grafische Internet Jongetjes, Yves Rocher, Hilversum, De Tuinen,
Hilversum, The Body Shop, CORAM, Fitnessfirst, Sander Lucas ontwerpen en uitgeverij
Querido met Elena's boek Pret met Moslims.
Gratis snoepgoed is aangeboden door Jamin, Amsterdam & Eindhoven, Hema, Hilversum &
EIndhoven, MECCA,c1000 Florijn, Hilversum, Bakker Bart Eindhoven en Supermarket Ley,
Hilversum-Noord
En Bruna Hilversum heeft voor het pakpapier gezorgd.
De beste Sinterklaas uit Hilversum zal zijn optreden maken, samen met 2 pietermannen en
een fotograaf
en wellicht heb jij ook nog een bijdrage. Vooral kado's zijn welkom.
donaties zijn welkom op giro 9513321 tnv hilversum te Molenhoek o.v.v. Sint in de Moskee.

