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Actueel
Compost uit vleesafval Offerfeest
Het Instituut voor Voedsel en Management (IFM)
organiseerde in november 2008 in “Public Private
Partnership” (Overheid en Niet-Overheid Partnerschap)
verband een symposium, getiteld "Nationale Ied ul-Adha
awareness symposium; toepassing van wetenschappelijke en
overheidsnormen inzake hygiëne, veiligheid en milieu". Het
was de bedoeling om samen met de Overheid, Islamitische
organisaties en andere relevante actoren van gedachten te
wisselen hoe – mede binnen de principes van de Islam – het
slachtproces hygiënischer, veiliger en milieugerichter te laten
plaatsvinden met inachtneming van de (vernieuwde)
richtlijnen van de overheid.

Maatschappij / Spiritueel
helemaal geen stank vrijgekomen.
Tijdens Ied ul-Adha vorige week namen vier
moskeeën deel aan het verwerken van slachtafval
tot compost, nadat zij door het IFM op 4 oktober een
training hiertoe hebben gehad. Het IFM en Stichting
Ecosystem2000 zullen deze moskeeën begeleiden
tijdens het natraject.

Volgens Ir. Reinier Taus, voorzitter van IFM, is dit
een uniek project, omdat over het algemeen alleen
organisch afval tot compost wordt verwerkt. Het
verwerken van vleesafval tot compost mag worden
gezien als een noviteit op wereldniveau, en de
bedoeling is dan ook om de opgedane ervaring met
Tijdens het Islamitisch Offerfeest in december 2008 heeft andere moskeeën en overige instanties te delen,
Stichting Ecosystem 2000 - in navolging van voormeld zowel binnen als buiten Suriname.
seminar – bij één moskee als pilot project geassisteerd bij het Moskeeën en andere organisaties die interesse
verwerken van het slachtafval middels composteren. Hierdoor hebben om bij Ied ul-Adha 2010 mee te doen aan
werd voorkomen dat een groot deel van het slachtafval het composteren van slachtafval, kunnen zich nu
terechtkwam in rivieren, kreken, enzovoorts. De restproducten reeds registeren bij de redactie van Ar-Risaalah. U
(bloed, organen en darminhoud) werden op het terrein van zult dan tijdig vernemen wanneer de trainingen
een moskee aan de Libanonweg in Para opgeslagen tussen zullen plaatsvinden.
houtsnippers, zaagsel en gras. Twee maanden later, in
februari jl, werd de stapel gedraaid en werden er enkele
beenderen aan toegevoegd. Bij deze kering waren de
organen niet meer te zien en na 6 maanden – in juni 2009 –
was het geheel veranderd in prachtige zwarte aarde en de
beenderen waren bros geworden. In het hele proces is er

Maatschappij
Wereld AIDS dag, 1 december
De Islam schrijft een levenshouding voor waarbij al het goede
wordt gestimuleerd en alles dat tot het kwade kan leiden,
wordt afgekeurd. Moslims dienen niet alleen zelf goed te
leven, maar ook anderen tot het goede uit te nodigen: "En in
jullie midden moet er een groep zijn die uitnodigt tot het
goede, het rechtmatige beveelt en het foute verbiedt. En dit
zijn degenen die succesvol
zijn" (Koran 3:104). Ook de
discussie rondom AIDS
moet daarom geschieden
binnen het totaalplaatje van
de Islam.

Foto boven: opzetten van de compoststapel uit
slachtafval, houtsnippers, zaagsel en gras
(dec. 2008)
Foto onder: hoogwaardige zwarte aarde,
voortgekomen uit de compost: leven uit de dood...
(juni 2009)

Kinderdag
5 december
Een kind heeft recht op onderhoud, onderwijs en
goede zorg. Het is de ouders niet toegestaan de
behoeften van het kind te negeren. De Profeet
(vzmh) heeft gezegd: "Ieder van u is heeft de zorg
over anderen en dus verantwoordelijk voor
degenen onder zijn zorg" (Bukhari en Muslim).
"Allah zal iedere verantwoordelijke ondervragen
over degenen die onder zijn zorg vielen, en de
man zal worden ondervraagd over de mensen van
zijn huishouden" (Ahmad, Al-Nisai, Abu Daood).
"Dood uw kinderen niet"
"Dood jullie kinderen niet uit angst voor armoede,
Wij voorzien voor hen en voor jullie. Het doden van
hen is waarlijk een groot kwaad" (Koran 17:31).
Het doden van kinderen hier betekent: hen een
goede opleiding en opvoeding onthouden.
Onwetendheid of een intellectuele dood, worden
hier behandeld als werkelijke dood.
De Profeet Mohammed (vzmh) en kinderen
Mohammed heeft wetten en voorbeelden
achtergelaten, die door de Moslimgemeenschap
moeten worden nagevolgd. Hij gedroeg zich altijd
heel vriendelijk tegenover kinderen. Enkele
voorbeelden uit de Hadies:
Abu Hurairah vertelde: "De Profeet kuste zijn
kleinzoon Al-Hasan bin Ali in tegenwoordigheid
van Al-Aqra bin Habis. Deze zei toen: "Ik heb tien
kinderen en heb nog nooit een van de gekust." De
Profeet keek naar hem en antwoordde: "Hij die
geen genade aan anderen toont, hoeft geen
genade van anderen te verwachten"." (Bukhari ).

Ten eerste is belangrijk dat
alle gedrag, dat kan leiden
tot verkeerde daden, dient
te
worden
vermeden.
Gelovigen dienen zich niet te begeven in situaties die zouden
kunnen leiden tot drugsgebruik, immorele handelingen en
dergelijke. "Kom niet dicht bij overspel, dat is immers een
obsceniteit. En kwaadaardig is de weg" (Koran 17:32).
Ten tweede kan worden vermeld dat het beschermen van
leven in de Koran als zeer belangrijk wordt bestempeld. "Wie
een persoon doodt, ... het is alsof hij alle mensen heeft
gedood. En voor wie een leven redt, is het alsof hij het leven
van alle mensen heeft gered", stelt de Koran in 5:32. Elk
gedrag waardoor een mensenleven in gevaar kan worden
gebracht, moet dus worden vermeden.
Ten derde dient te worden vermeld dat Moslims op een
positieve wijze dienen om te gaan met HIV patiënten. Deze
moeten worden aangemoedigd om Goddelijke bijstand te
zoeken en vergeving te vragen voor eventuele begane
zonden die tot de ziekte hebben geleid. Zij moeten de
geruststelling krijgen dat zij, door hun leven te beteren,
berouw te tonen en zich voor te nemen om de zonde niet
meer te begaan, vergeving van God kunnen
krijgen. "Zeg: O Mijn dienaren die
buitensporig met hun zielen zijn omgegaan,
wanhoop niet aan de genade van Allah;
waarlijk vergeeft Allah alle zonden
helemaal. Hij is werkelijk de Vergevensgezinde, de Barmhartige", zoals de Koran
zegt in 39:53.
Wij roepen een ieder op om anderen uit te
nodigen tot het goede en hen op een zachte
en positieve wijze aan te raden verkeerde
daden achterwege te laten. Vooral daden
die het leven van hunzelf of van anderen in
gevaar zouden kunnen brengen.

“Waarlijk doet Allah de graankorrel en de dadelpit
ontkiemen. Hij brengt het levende voort uit het
dode en Hij is de Voortbrenger van het dode uit het
levende. Dat is Allah.” (Koran 6:95)
Noot: Zie www.ecosystem2000.sr.org/compost voor
informatie over een op te zetten professionele
compostwerf in Suriname.

Aishah, echtgenote van de Profeet, vertelde: De
Profeet nam een kind op schoot en het kind plaste
op hem, dus vroeg hij om water en stortte dat uit
over de urine (Bukhari). "Wat heb je gedaan,
domoor!" riep de vader van het kind hem toe. Zijn
gezicht was rood van woede en zijn arm schoot uit
om het kind van Mohammed weg te trekken. Angst
en frustratie tekenden zich af op het gezicht van
het kind. Mohammed hield de man tegen en drukte
zacht het kind tegen zich aan. "Dit is niets
bijzonders. Mijn kleren kunnen gewassen worden.
Maar wees voorzichtig met je gedrag tegenover
het kind," zei hij. "Hoe zal je zijn zelfvertrouwen
kunnen herstellen, nadat je hem in het openbaar
op zo'n manier hebt behandeld?"
Wees een goed voorbeeld
We dienen voor ogen te houden dat onze kinderen
het meest leren van wat ze bij ons zien. Als we iets
goeds tegen hen zeggen, maar ons eigen gedrag
is niet in overeenstemming daarmee, kunnen we
niet verwachten dat we een goed voorbeeld voor
hen zijn. Vandaar dat de Koran zegt in 61:2: "O
jullie die geloven, waarom zeggen jullie wat jullie
niet doen? Allah vindt het zeer verfoeilijk dat jullie
zeggen wat jullie niet doen."
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