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De maanden juli en augustus stonden in het
kader van Eid Ul Adha en de nasleep van de
uitvaart van onze broeder Madi Soh

Het vertrouwen in stichting Najiba is alleen
maar gegroeid en dat is ook te zien aan de
aantal leden en volgers. Steeds meer mensen
weten ons te vinden via instagram en de
berichten op Facebook hebben duizenden
mensen bereikt. 

"De afgelopen maanden waren voor mij persoonlijk heftig. Er is veel gebeurd in
mijn werk en persoonlijk leven maar het gemis van het persoonlijk bezoeken

van de behoeftigen in Marokko was toch het zwaarst, "
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De Corona crisis

heeft ook invloed

gehad op Eid Ul

Adha. Veel

behoeftigen hebben

normaal gesproken al

moeite om een offer

te betalen maar dit

jaar is dat voor nog

meer mensen

problematisch. Jullie

hebben echter met z’n

allen massaal

gedoneerd. Hierdoor

hebben we veel

gezinnen kunnen

verblijden. Het mooie

van deze sadaqa is dat

er naast blijdschap

een offer wordt

gegund waarmee men

dichter bij Allaah

komt, maar ook

genuttigd kan worden.

Moge Allaah

soebhanoe ta’ala

jullie hiervoor

rijkelijk belonen.
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Onze vrijwilligers hebben dit jaar extra hun best

gedaan om de meest behoeftige gezinnen te

bezoeken. Daarnaast hebben we ook vluchtelingen

en hulpbehoefenden die vaak illegaal in Marokko

verblijven. Ook hen hebben wij opgezocht om hen

ook van een offer te voorzien.  

EID UL ADHA 
&

Corona

Stichting Najiba is er voor iedereen!      

Onze vrijwillgers hebben ruim 
375 schapen uitgedeeld in de steden

Tanger, Tetouan, Al Hoceima, Temsaman,
Kenitra, Rachidia en natuurlijk in Benin

Afrika .

Ruim 
375

schapen 
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Regelmatig krijgen wij de vraag of het mogelijk is om een waterput in naam van
een familielid te laten graven via stichting Najiba. In het verleden hebben wij

dit gedaan, maar de vraag hiernaar is zo groot dat wij hierdoor niet toe komen
aan de algemene waterputten waarbij meerdere mensen een donatie kunnen

doen en dus een aandeel hebben in een waterput.

WATERPUTTEN 2020

Om die reden hebben wij besloten
om voor nu alleen nog maar
algemene waterputten te
realiseren.  Met dank aan Allaah
soebhanaoe ta'ala hebben wij tot
heden 29 waterputten gerealiseerd
door middel van jullie donaties. Wij
vragen Allaah soebhanaoe ta'ala het
van jullie allemaal te accepteren.
Allaahumma ameen.

29
Waterputten
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UITVAART MADI SOH
Het begon met een simpel hulpverzoek die Morad wel vaker krijgt. Of hij kon

helpen om te zorgen dat een moslim de juiste uitvaart krijgt. De contactpersoon
was Elly Mulder, een straatpastor. Ondanks meerdere verzoeken was een

gesprek niet nodig want zij zou een "passende uitvaart" verzorgen. Morad liet
nog een laatste mail sturen naar stemindestad zodat men wist dat stichting
Najiba het publiekelijk aan de kaak zou stellen. Het enige respons van Elly

Mulder was "succes". 
Elhamdolillaah was het een succes waarbij Madi Soh opgegraven is en op het

islamitische gedeelte is herbegraven.

Er was veel steun voor stichting Najiba vanuit de moslim en christelijke
gemeenschap die verontwaardigt reageerden. Helaas bleven vele moskeeen en

invloedrijke personen stil....muisstil. Men was het niet eens over de
gedrevenheid van Morad die wilde...nee zelfs eiste dat Madi zo snel mogelijk

werd herbegraven. 

De politiek deed niks en een petitie die binnen een dag meer dan 40.000
getekend werd, werd niet in ontvangst genomen door de gemeente. We waren
gediskwalificeerd. Er was immers een beschaafde Islamitische Raad waar men

wel mee aan tafel wilde zitten blijkbaar.
Diezelfde raad heeft willens en wetens een geheimzinnige djanazah gebed

georganiseerd die Allaah ook heeft laten blootleggen door onze broeder Morad.

Wij vinden dat vele zaken vermeden hadden kunnen worden. Maar wij staan
achter elke stap die genomen is om onze broeder zo snel mogelijk de juiste

uitvaart te geven. Team stichting Najiba is getuige van de emotionele
betrokkenheid van broeder Morad die gestreden heeft voor zijn broeder alsof

het een bloedverwante is. Allaah zal alle betrokkenen belonen of berechten. Bij
Hem alleen is het beklag over alle meelopers, en toetsenbord klagers. Wij

vragen om iedereen die ons heeft gesteund te belonen en danken jullie voor het
vertrouwen. Want wij blijven met trots zeggen:

"Wij zijn lid van stichting Najiba!"
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Tijdens het begin van de Corona crisis was er een grote golf aan uitvaarten
die noodgedwongen in Nederland moesten plaatsvinden. Dit had een

grote impact op de islamitische gemeenschap in Nederland. Zowel
emotioneel als financieel. Mede hierdoor is de INF (Islamitisch NoodFonds)

in het leven geroepen. Dit initiatief is ontstaan door een samenwerking
met onze Belgische buren.

UITVAART STICHTING NAJIBA

Wij hebben in Nederland voor het
groot gedeelte al reeds een beroep
gedaan op het Fonds en hierdoor is
onderling besloten om het restant van
het fonds voor onze broeders en
zusters in België te laten.
Het bestuur van Stichting Najiba heeft
besloten om voor de broeders en
zusters die niemand hebben en
komen te overlijden er via de stichting
ingezameld zal worden.



TERUGBLIK EN AFSLUITING

"De coronacrisis is nog niet voorbij helaas
waardoor ikzelf nog niet naar Marokko kon.
Persoonlijk had ik daar veel moeite mee
omdat ik iemand ben die graag zelf de
behoeftigen bezoek en de projecten opzet.
Gelukkig hebben wij een goed team dat in
Marokko het schapenproject heeft
opgepakt. Ook het waterputtenproject is
gewoon doorgegaan elhamdolillaah. 

Wij zijn ook onbedoeld landelijk bekend
geworden naar aanleiding van de uitvaart
van Madi Soh Rahimaho Allaah. Het
belangrijkste is dat wij als onafhankelijke
stichting niet beinvloed werden door
anderen. En dat hebben wij mede te
danken aan jullie als leden. Door jullie
hebben wij 40.000 handtekeningen binnen
kunnen halen. Helaas wilden zij dit niet in
ontvangst nemen maar voor ons was het
duidelijk dat jullie achter ons staan!

Ik wil jullie daarom persoonlijk bedanken
en vraag Allaah om alle daden van ons allen
te accepteren"

Broeder Mourad
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