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      Den Haag,  8 mei 2021 

 

Assalaamo Alaikum Warahmatullahai Wa Barakatuhu 

 

“Het beschermen van je gezondheid en dat van anderen is een religieuze plicht “  

 

Zeer geacht bestuur, 

Algemeen 

Zoals u via de media heeft kunnen vernemen is de aanmelding en bereidwilligheid tot het 

vaccineren van burgers in achterstandswijken heel erg laag. In het kader van de 

bescherming tegen en bestrijding van het Corona-pandemie is dit een zorgelijke en 

onwenselijke situatie. 

 

Juiste informatie ontbreekt 

De Federatie Islamitische Organisaties Den Haag (FIO) heeft besloten samen met andere 

levensbeschouwelijke organisaties mee te doen aan de vaccinatiecampagne van de 

Gemeente Den Haag. Onze deelname aan deze Campagne is van groot belang omdat wij 

merken dat de juiste informatiestromen vanuit de overheid nauwelijks of niet onze 

doelgroepen bereiken. Er zijn heel veel vragen bij het landelijke vaccinatieprogramma van de 

overheid en nu ook bij de Covid19 pandemie. Vragen die niet gesteld worden omdat men de 

juiste wegen niet genoeg kent of dat de instanties en informanten niet de nodige 

instrumenten hebben om op een vertrouwelijke manier de informatie over te brengen. 

 

De wethouder belast met de volksgezondheid van de Haagse burger, mevr. K.Parbudiyal, 

heeft enkele malen met levensbeschouwelijke organisaties om de tafel gezeten voor overleg 

en advies. Het doel was om te onderzoeken wat er aan de hand is en hoe dit beter kan 

worden ingevuld. 

 

Methodiek 

De FIO heeft aangegeven te willen meewerken aan goede informatie ten behoeve van de 

achterban. Samen met de Gemeente Den Haag en deskundigen van de GGD wordt aan een 

methodiek gewerkt, die beter aansluit waardoor men in een vertrouwelijke omgeving met  

vertrouwenspersonen in eigen taal en bekend met traditie, cultuur en religieuze waarden de 

informatie kan ontvangen. 
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Om deze methodiek succesvol in te zetten zijn organisaties als de uwe van groot belang.     

U zou een bijdrage kunnen leveren door o.a. vrijwilligers (mannen en vrouwen) te leveren die 

door de GGD getraind willen worden om als vertrouwenspersoon te functioneren en om de 

juiste informatie dichtbij de mensen te brengem.  

Ook zou u voorlichtingsbijeenkomsten in uw moskee kunnen organiseren en vragen van 

leden kunnen verzamelen zodat die bij de Gemeente en de GGD gemeld kunnen worden. 

De FIO zet zich via haar projectleider de heer Derwisj A. Maddoe in om alle de door u 

gemelde obstakels te analyseren en te verhelpen. 

Oproep tot inzet en medewerking 

De FIO merkt dat de moslimgemeenschap met veel vragen rondlopen rondom gezondheid, 

informatie en voorzieningen die door de Gemeente worden geboden. Helaas is er sprake 

van een hoge drempel vanwege o.a. onbekendheid, taalbarrière, laaggeletterdheid, 

wantrouwen en schaamte. Door deze situaties ontstaan er onnodige 

gezondheidsachterstanden binnen de migrantengemeenschappen waaronder helaas ook de 

moslimgemeenschap. 

 

U begrijpt dat het belang van de veiligheid en gezondheid ten aanzien van onze  

gemeenschap zeer groot is. De FIO verzoekt en roept u op om samen met ons , de 

Gemeente Den Haag en GGD mee te werken aan mogelijke oplossingen ten behoeve van 

een goede gezondheidsvoorlichting en aanpak. 

Na een goede informatie en voorlichting kunnen de mensen zelf een keuze maken zich 

eventueel te laten vaccineren. 

 

De inzet van uw imam en het bestuur is ook van grote waarde en evident als het gaat om het 

creëren van vertrouwen en laagdrempeligheid.  

Doet u mee en stel alle vragen aan de projectleider zodat hij die in het overleg met de 

wethouder en ambtenaren kan aankaarten en toezien dat er daadwerkelijk zaken worden 

opgepakt om tot oplossingen te komen. 

U kunt in deze op de FIO rekenen en omgekeerd rekent de FIO op uw medewerking. 

Voor uw vagen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de projectleider                          

(de heer Derwisj A. Maddoe), middels emailadres derwisj@hotmail.com of door rechtstreeks 

te bellen met 06-51701639. 

Met broederlijke Salaam,                                                                                                                                                                                                                                                                 

Het bestuur van de FIO 

    

mailto:derwisj@hotmail.com

