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Selamnetwerk, in nauwe samenwerking met stichting ANA VATAN (Azerbeidjaan) en
stichting SANA (Bosnië),wil uw aandacht vragen voor het jaarlijkse offerfeest.
Op korte termijn willen we 180 Offers – Kurban’s inzamelen.
Graag eerst uw aandacht voor een korte uitleg over het Offerfeest zoals die wereldwijd
door Moslims gevierd wordt.
Het offerfeest is, naast het suikerfeest, de belan- Volgens de islamitische voorschriften moet het
grijkste feestdag van het islamitische jaar en is
slachten gebeuren door het doorsnijden van de
ook bekend als Aïd El Kebir (Groot feest) of
luchtpijp en de bloedvaten van de hals van het
Aïd Al Adha (Offerfeest).
slachtdier. Voor de meeste islamitische gemeenHet offerfeest impliceert het offeren van een
schappen geldt dat dit gebeurt zonder voorafdier als herinnering aan de liefde van Ibrahiem
gaande bedwelming. Op het moment van het
(Abraham) voor God. Ibrahiem wordt beschou- offeren wordt het dier op zijn linkerzij gelegd
wd als de voorbeeldige moslim en was God zo
en gedraaid naar de Qibla (Mekka).
toegewijd dat hij bereid was zijn zoon Isma’iel
De voorschriften bepalen verder dat het dier
te offeren. God zond daarop een schaap dat
met zachtheid behandeld moet worden en het
Isma’iels plaats op het altaar mocht innemen.
mes niet mag te zien krijgen. De keelsnede
Op de tiende dag van de bedevaartsmaand
moet in één enkele beweging gebeuren. De
(haddj offert de pelgrim een schaap of een
slachter moet de naam van God inroepen alvoander dier. Moslims die niet op bedevaart zijn,
rens snel en behendig de keel, de slokdarm en
vieren het offerfeest in hun eigen land. Families de bloedvaten van de hals van het dier over te
kunnen ook een offerdier
snijden.
Het
offerfeest
impliceert
kopen en dit ritueel laten
Het tijdstip van het offerhet offeren van een
slachten.
feest wordt gebaseerd op
Aïd El Kebir is overigens
de (jaarlijks wisselende)
dier als herinnering aan
veel meer dan een religieus
islamitische kalender. Het
de liefde van Ibrahiem
gebeuren; het is ook een
offerfeest heeft plaats twee
(Abraham) voor God.
groot sociaal en familiaal
maanden en tien dagen na
feest. Zoals elk feest is het
het feest van Aïd El Fitr,
synoniem met ontmoeting, vreugde, delen en
wat de vasten van de ramadan afsluit.
broederschap. Het offerfeest is vooral een feest
Een aantal moslimgemeenschappen baseert zich
van geven en goede daden. Delen met anderen
op een wetenschappelijke kalender voor het
is een islamitisch voorschrift, maar op deze dag bepalen van de datum van het offerfeest.
wordt daar extra de nadruk op gelegd.
De data kunnen lang vooraf vastgelegd worden.
Het ritueel begint met de keuze van het dier.
Anderen bepalen de datum door de waarnemHet offerdier is vaak een schaap of geit, als
ing van de maansikkel met het blote oog, een
verwijzing naar het offer van Abraham. Maar
tiental dagen voor het offerfeest. Daarom is
ook grotere dieren, zoals koeien en stieren, zijn voor een aantal gemeenschappen het juiste tijdtoegestaan. De dieren moeten valide en gezond stip tot enkele dagen voor het feest onzeker. De
zijn.
Executieve van de Moslims staat garant voor
De dag van het feest moet het offer gebracht
een duidelijke en brede communicatie rond de
worden na het ochtendgebed en voor het begin definitieve data van het offerfeest.
2
van het namiddaggebed. Als het offer niet
gebracht wordt in de voorgeschreven uren,
heeft de moslim de mogelijkheid om het offer
zie voor meer informatie
over selamnetwerk,
te brengen op dezelfde uren van de twee volwww.selamnetwerk.nl
gende dagen. De eerste dag is uiteraard het
meest gewaardeerd.
z.o.z.

In het najaar van 2007 heeft Elvedin Kodzaga
(voorzitter van stichting “SANA”) met drie studenten
een bezoek aan Bosnië gebracht met als doel het uitdelen van offers ter ere van het offerfeest. Dit was een
indrukwekkende ervaring die ons veel voldoening
heeft gegeven.
Van te voren hadden we bedacht aan wie de offers
zouden toekomen, namelijk gezinnen en instellingen
die in de meest armoedige omstandigheden moeten
zien te overleven. Het was vooral een positieve ervaring want we hebben veel mensen een warm hart
toegedragen door naast het bieden van een offer ook
belangstelling te tonen voor hen en hun barmachtige
situatie. Anderzijds zijn we geconfronteerd met de
slechte politieke en economische situatie waarin zij
verkeren.
Naar aanleiding van de positieve indrukken, ervaringen en herinneringen van afgelopen jaar kunnen we
niet anders dan opnieuw een gelijksoort project te
organiseren!
Dit project in het kader van het offerfeest, daarvoor
is het relevant aandacht te schenken aan de betekenis
van het offerfeest. In beginsel vloeit het uit religieus
gebruik, het is namelijk de bedoeling dat een moslim
(mits het financieel te permitteren is) een schaap laat
slachten - een offer brengt - en dit verdeeld onder de
minderbedeelden. Echter speelt het geen rol of de
minderbedeelde wel of geen moslim is, zolang het gaat
om een zwakkere en/of oudere en/of arm persoon. Het
idee hierachter is dat de armere onder ons niet worden
vergeten en dat zij zich door dit warme gebaar gewaar-

deerd, gerespecteerd en geliefd voelen.
Teneinde wilt stichting “SANA” dit jaar
in samenwerking met Selam Netwerk
opnieuw dit project realiseren door samen
geld in te zamelen voor 100 offers (goed
voor circa 1000 gezinnen). Deze offers
zouden dan worden uitgedeeld in drie
Bosnische steden, te weten: Gorazde,
Vogosca en Zenica.
In Gorazde willen we offers uitdelen in het
bejaardenhuis en locaties waar vluchtelingen (weggedreven uit Foca, Rogatica of
Visegrad, wat nu de Servische republiek is)
in barmachtige omstandigheden leven.
Vogosca is een plaats die onder het Kanton
Sarajevo valt en waar voornamelijk vluchtelingen uit
Srebrenica leven.
Tot slot, verdient de vereniging “RUHANA” te Zenica
offers, deze vereniging kent 3000 leden die er sociaal
slecht aan toe zijn. De leden bestaan voornamelijk uit
oudere of zwakzinnige personen die nauwelijks of geen
inkomen hebben. Er zijn zelfs 650 leden van de 3000
die lijden aan een zware ziekte die zodanig is dat ze
niet eens het bed uit kunnen. 2
Selamnetwerk, via Avrasya en
Ana Vatan, heeft intensief contact
met verschillende organisaties in
Azerbaijan en is een aantal jaren bezig
met Veyisli Village IDP-camp om het
leven van de bewoners wat dragelijker
te maken naast het inzamelen van
kleding en de aanleg van een waterput.
Zoals ook verleden jaar willen wij ons inzetten om een
40 tal offers naar Veyisli te kunnen brengen.
Nog een 40tal zal zijn weg vinden naar de War
Veteran Social Help to Women Organization in de
Yasamal Region. Het inzamelen van het geld voor de
offers en het bestellen van de offers doen we vanuit
Nederland alsmede het bepalen van de locaties en
mensen aan wie de offers zullen worden uitgedeeld.
Kortom alle voorbereidingen worden getroffen zodat
we in Bosnië en Azerbeidjaan aangekomen onze plannen en activiteiten kunnen uitvoeren. Uiteindelijk
willen we het behaalde resultaat met iedereen delen en
zullen we daarom alles in een verslag vastleggen. 2

Stichting Selam Netwerk is een geregistreerde organisatie die zich inzet voor ontwikkelingssamenwerking vanuit de moslimgemeenschap in Nederland.
Bij dit netwerk zijn ongeveer 38 moslimorganisaties aangesloten. Naast projectfinanciering zet de organisatie zich ook in voor uitwisseling van kennis en expertise onderling en het verder professionaliseren van de organisatie. Een aantal organisaties binnen dit netwerk heeft zich gebundeld in de
Samenwerkende Turkse Hulporganisaties voor activiteiten op het terrein van de inzameling en noodhulp.
De organisaties werken met gevestigde NGO's in de doellanden.
Selam Netwerk krijgt sinds 2003 institutionele ondersteuning van Cordaid, die nu toegezegd heeft het opgebrachte geld te verdubbelen!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Stichting Selam Netwerk - postbus 13252 - 2501EG Den Haag
Tel: 070 - 402 39 60; Fax: 070 - 402 39 61; Rabobank # 387164316; info@selamnetwerk.nl
www.selamnetwerk.nl

