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SAMENVATTING ACTIVITEITEN 2020
In 2020 stond de oprichting van Stichting Rising Ummah centraal. Alle activiteiten vonden plaats
achter de schermen. Er zijn hierbij geen kosten gemaakt of gelden binnen gekomen. Zie bijlagen
voor toelichting van onderstaande activiteiten

Formuleren van missie,
visie en doelstellingen
Aan de hand van interviews
met moslims met een
beperking, kansen en
uitdagingen binnen de
moslimgemeenschap en
praktijkvoorbeelden zijn de
missie, visie en doelstellingen geformuleerd.

Opzetten van de
organisatiestructuur
Op basis van de doelen
is de organisatiestructuur
opgezet en zijn de eerste
bestuursleden aangetrokken, specifiek:
secretaris, penningmeester,
bestuurslid bewustwording
en communicatie en
bestuurslid toegankelijkheid

Netwerk opbouwen

Keurmerkprogramma en
communicatiestrategie

Om een netwerk op te
bouwen binnen en buiten
de moslimgemeenschap
zijn er gesprekken gevoerd
met moslims met een
beperking, moskeeën,
islamitische docenten,
gemeenten en
belangenorganisaties.

Het keurmerkprogramma
voor moskeeën met de
daarbij behorende
zelfontwikkelde checklist is
opgezet. Daarnaast is de
communicatiestrategie
uitgedacht, waarbij met
name is nagedacht over
online bewustwording via
eigen social media kanalen.

BIJLAGEN

ONZE INSPIRATIE
Surah ‘Abasa (80) is de aanleiding voor het ontstaan van Stichting
Rising Ummah.
De Surah gaat over een moment waarop de profeet Mohammad
(vzmh) de islam predikte aan enkele grote leiders van Mekka. Het
was een belangrijke kans voor de Profeet. Op dat moment hoorde
een blinde man genaamd Abd-Allah ibn Umm-Maktum de Profeet
praten. Hij luisterde altijd graag naar de vermaningen van de
Profeet en liep dan ook enthousiast naar de Profeet toe om hem
meermaals te vragen of de Profeet hem kon onderwijzen. De
profeet Mohammad (vzmh) zat in een dilemma: wie moest hij
aandacht geven? Als hij zich zou wenden tot de blinde man zou hij
de aandacht van de leiders van Mekka kwijt zijn. Vanwege het
dilemma waar hij in zat fronste hij en wendde zich af. Daarop zond
Allah deze Surah neer met een prachtige boodschap voor Hem en
alle gelovigen. Allah kwam op voor de blinde man en gaf de Profeet
een duidelijk signaal: de blinde man verdiende meer aandacht dan
de leiders van Mekka, vanwege het geloof wat in zijn hart zit.

Surah ‘Abasa (80) – Hij Fronste

In de Naam van Allah, de Meest
Barmhartige, de Meest Genadevolle.
1) Hij (Mohammed) fronste en wendde zich
af.
2) Toen de blinde naar hem kwam.
3) En wat doet jou weten (waarom hij naar
jou toe kwam)? Wellicht wil hij zich
reinigen.
4) Of (kwam hij) om zich te vermanen, zodat
de Vermaning hem zal baten.

VISIE
We streven naar een toegankelijke moslimgemeenschap. Een gemeenschap waar
moslims met een beperking zich volwaardig onderdeel van voelen en waarin zij in
staat worden gesteld hun volledige potentie te bereiken. Om zo onze ummah tot
een hoger niveau te verheffen.

MISSIE
We hebben als doel om de positie van moslims met een lichamelijke beperking
binnen de moslimgemeenschap te versterken. Dit doen wij door bewustwording
over en acceptatie van moslims met een beperking te stimuleren. We zetten ons in
om de toegankelijkheid van moskeeën en religieuze activiteiten te verbeteren.
Daarnaast vergroten we het aanbod van faciliteiten die de religieuze ontwikkeling
van moslims met een lichamelijke beperking versterken.

ONZE DOELEN

1

Meer bewustwording over de positie en rechten van moslims met een
lichamelijke beperking binnen de moslimgemeenschap

2

Verbeterde toegankelijkheid van moskeeën en religieuze activiteiten
voor moslims met een lichamelijke beperking

3

Meer faciliteiten die de religieuze ontwikkeling van moslims met een
lichamelijke beperking versterken

HET KEURMERKPROGRAMMA VOOR MOSKEEËN
Stichting Rising Ummah gelooft dat de moskee – het
huis van Allah – een plek moet zijn waarin elke moslim
zich geaccepteerd en welkom voelt.

Stichting Rising Ummah heeft daarom een
keurmerkprogramma ontwikkeld die moskeeën helpt in
het toegankelijk worden voor mensen met een
lichamelijke beperking. Het keurmerk bestaat uit drie
niveaus (brons, zilver en goud) waarop een moskee
toegankelijk kan zijn voor mensen met een lichamelijke
beperking.
Door het verkrijgen van het keurmerk kan de moskee
on- en offline worden herkend als een inclusieve
omgeving, toegankelijk voor iedereen.

DE DRIE NIVEAUS VAN TOEGANKELIJKHEID

BRONS

ZILVER

Met dit niveau is de moskee
minimaal toegankelijk.

Met dit niveau is de moskee
voor het merendeel
toegankelijk.

Mensen met een lichamelijke
beperking kunnen de
moskee binnentreden en
bidden in de gebedsruimte.

Mensen met een lichamelijke
beperking kunnen in het
grootste gedeelte van de
moskee manoeuvreren en
van de wudu ruimte en de
invalidetoilet gebruik maken.

GOUD
Met dit niveau is de moskee
geheel toegankelijk.

Voor mensen met een
lichamelijke beperking is de
moskee volledig toegankelijk
en kunnen zij van alle
voorzieningen gebruik
maken.

STAPPENPLAN
Aan de hand van een checklist
wordt de toegankelijkheid van
de moskee getest

Indien nodig ondersteunt Stichting
Rising Ummah in het verbeteren
van de toegankelijkheid

KEURING

1
INTAKE
Intakegesprek met de
moskee over de behoeften
en uitdagingen m.b.t
toegankelijkheid

2

ONDERSTEUNING

3
RAPPORT
Uit de keuring volgt een
rapport met de status quo van
de moskee betreffende de
toegankelijkheid

4
KEURMERK

TOELICHTING STAP 2 - KEURING

Checklist
We werken met een zelf
ontwikkelde checklist,
gebaseerd op wettelijke
richtlijnen

Soorten toegankelijkheid
Het keurmerk richt zich op drie
soorten toegankelijkheid: 1)
fysieke, 2) sociale en 3) digitale
toegankelijkheid

Testteam
Naast de keurmeesters test een
team van mensen met
verschillende soorten
beperkingen de moskee

Mogelijk meerdere keurrondes
Indien het testteam de moskee
nog niet kan betreden vanwege
obstakels wordt de keuring in
meerdere rondes voltooid

Keurmeesters
De keurmeesters bezoeken de
moskee en beoordelen alle
criteria van de checklist

TOELICHTING STAP 4 - ONDERSTEUNING

1
2

Werving fondsen, subsidies en donaties

Indien nodig helpt Stichting Rising Ummah de moskee met de werving van financiële middelen.
Dat kan in twee vormen:
§
Helpen bij het aanvragen van subsidies en fondsen
§
Helpen bij het ophalen van de donaties op nationaal niveau

Praktische ondersteuning

Indien nodig biedt Stichting Rising Ummah de moskee praktische ondersteuning in het
realiseren van de aanpassingen voor een toegankelijke moskee. Dit houdt o.a. in:
§ Adviseren in aankoop van aanpassingen en faciliteiten om moskee toegankelijk te maken
§ Contact met leveranciers en relevante samenwerkingspartners

TOELICHTING STAP 5 - KEURMERK
Indien de moskee voldoet aan de criteria van het niveau brons, zilver of goud, ontvangt de
moskee een keurmerk. Het keurmerk wordt op drie manieren zichtbaar gemaakt:

Social media

Fysiek keurmerk

RU Moskeevinder

De uitreiking van het
keurmerk wordt uitgelicht
op de social media kanalen.
Dit gebeurt waar mogelijk
met foto- en
videomateriaal.

De moskee ontvangt een
fysieke sticker of bord
waarop afgebeeld staat
welk keurmerk de moskee
heeft ontvangen en
wanneer dit keurmerk is
uitgereikt.

De moskee wordt
opgenomen in de
Moskeevinder op de
website. Via deze
moskeevinder zien mensen
welke moskeeen bij hun in
de buurt toegankelijk zijn.

