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1. Voorwoord
Dit jaarverslag geeft een beeld van onze activiteiten en projecten in 2021. Een zeer
bijzonder jaar waarin het corona pandemie nog voort denderde. Het verslag
beschrijft de manieren waarop we ons hebben aangepast aan de veranderende
omstandigheden en hoe we onze doelen hebben behaald ondanks de beperkingen
die destijds nog van kracht waren. Het geeft ook inzicht in de prestaties van onze
organisatie en de bijdragen die we hebben geleverd aan de gemeenschap.
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2. Organisatie

Stichting Alabraar
Otterstraat 2
5622 AL Eindhoven
E-mail: info@alabraar.nl

RSIN/Fiscaal nummer: 859060974
KvK nummer: 72289171

Bestuurssamenstelling

Voorzitter : Farid El Moussaui

Secretaris / Penningmeester : Mohamed Suleyman

Lid : Mohammed Houiyat

Lid : Elamin Abubakr

Lid : Mohamed Kuhi

Lid : Dastan Aziz

3. Beloningsbeleid
Bestuursleden zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen beloning. De bestuursleden
kunnen wel in aanmerking komen voor eventueel gemaakte kosten en reiskosten die
gemaakt zijn voor de stichting.
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4. Doelstelling van de stichting
De stellingen van de stichting zijn:

▪ Voorzien in de verschillende behoeftes van de moslimgemeenschap door het
bieden van diensten en deze voor allen open te stellen.

▪ Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten om de dialoog en sociale
interactie tussen moslims en niet moslims te bevorderen.

▪ Verzorgen van mogelijkheden voor zowel moslims als niet-moslims om de
Islam te leren kennen en te begrijpen door middel van educatieve
bijeenkomsten, dialoog en sociale interactie.

▪ Leveren van een bijdrage aan de sociale, culturele, geestelijke en
economische ontwikkeling van de gehele gemeenschap, door het schrijven
van beleid, het ontwikkelen van strategieën en het implementeren van
diensten.

5. Maatschappelijke deelname
Meidenavond
De meidenavond springt boven alle andere activiteiten op dit gebied. De events
werden druk bezocht. Mooie start om verder opbouwen en uitbreiden van deze
activiteiten in 2022.

Voorleesmiddagen voor kids
Voorleesmiddagen werden gehouden voor kinderen tussen vijf en negen jaar. Wij
vinden het belangrijk om kinderen op jonge leeftijd te blijven aanmoedigen om te
lezen. Dit biedt hen een solide basis voor hun verdere ontwikkeling en helpt hen bij
het opbouwen van hun taalvaardigheden en verbeeldingskracht. Het is fantastisch
om te zien dat er veel belangstelling is voor de voorleesmiddagen.

Zuster Avonden
Vanwege corona werden de deuren van de moskee stapsgewijs geopend. De deuren
voor de dames gingen in april open waarbij het aantal aanwezigen werd beperkt door
de toen geldende richtlijnen. Pas in oktober was er meer ruimte om de eerste zuster
avond te organiseren. De eerste ladies only sinds het opduiken van corona sinds
januari 2020.
Onze vrijwilligers hebben dit event tot een succes kunnen brengen. Net als bij de
meidenavond, werd ook dit event druk bezocht door zowel volwassen als
tienermeiden. Mooie herstart van deze event na ruim anderhalf jaar op slot te zijn
gegaan.
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Jongerenavonden
Zoals de meiden aan de meidenavond deel hebben genomen, waren ook bij de
jongens interesse voor boys only events. Zo gezegd en zo gedaan. Medio het jaar
werd de eerste jongerenavond met een lezing en FIFA wedstrijd op het programma
gepland. De jongerenavond werd standaard elke vrijdag gehouden waarbij de
jongeren onderling naast FIFA ook tafelvoetbal en tafeltennis konden spelen. Snacks
en drinken werden door de moskee aangeboden. De avonden werden druk bezocht.

Ramadan
Ramadan is een hele belangrijke maand voor de moslims in nederland en daarbuiten.
Ramadan is een maand van vasten, aanbidding en vrijgevigheid. De mensen komen
‘s avonds na het verbreken van het vasten in de moskee bij elkaar om te bidden en
tips en adviezen te horen. Tevens worden verschillende lezingen over uiteenlopende
onderwerpen georganiseerd voor de aanwezigen en voor onze online volgers.

Ramadan is een maand waarin de moskee volop in beweging. Echter, 2021 is net als
2020 een bijzondere jaar geweest waarin de richtlijnen nog gelden en waardoor we
creatief te werk zijn gegaan. De activiteiten die tijdens deze maand doorgang hebben
gevonden, zullen we hieronder opsommen en toelichten.

Voedselpakketten voor behoeftigen
Tijdens de ramadan staan we meer stil dan de overige maanden van het jaar bij de
behoeftigen. Onze gulle donateurs hebben zich overtroffen door geld of voedsel te
doneren. Met het opgehaalde geld werden langhoudbare voedsel en drank gekocht.
In grote tassen werden de boodschappen bij de behoeftigen aan de deur gebracht.
Een paar uitzonderingen hebben de boodschappentassen in de moskee opgehaald.
In totaal hebben we dertig gezinnen van een voedselpakketten kunnen voorzien.

Iftar pakketten
Voor de corona werden ‘s avonds iftar maaltijden in de moskee aan de vastende
aangeboden. Het jaar 2021 is het tweede jaar in de geschiedenis van de moskee dat
deze gelegenheid niet kon doorgaan. Hiervoor in de plaats werden iftar pakketten
bestaande uit een warme maaltijd en onder andere een kop soep aan iedereen die
hier behoefte aan had aangeboden. In totaal werden gedurend deze maand meer dan
3700 maaltijden uitgedeeld. Chapeau aan onze koks en vrijwilligers die zich een
maand lang dag in dag uit hebben ingezet om de iftar pakketten bij de behoeftigen
op tafel te krijgen.
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6.  Sociaal welzijn
Hulp en advisering
De moskee speelt een grote rol op het gebied van hulp, raad en advisering van
moslims. Dit is een onderdeel waar velen, moslim en niet moslim, niet van op de
hoogte zijn. Onze vrijwilligers begrijpen onze achterban en begrijpen hun de cultuur
waardoor de drempel voor het bespreken van bepaalde onderwerpen laag ligt. In
totaal hebben zich tussen de veertig en vijftig mensen bij ons aangeklopt voor hulp
en advies.

7. Educatie
De lessen werden na bijna een jaar gesloten geweest zijn langzamerhand en met
enige voorzichtigheid weer opgepakt. De interesse voor leren lezen van de Arabische
taal nam enorm groei toe. In de avond hebben we voldoende vrijwilligers bereid
gevonden om deze lessen te verzorgen. In een periode van vijf maanden kon men de
arabische taal lezen. Een grote sprong voor velen van onze studenten.

De lessen voor de kleintjes zijn stabiel. Sinds september hebben zich nieuwe
kinderen aangemeld waardoor het noodzakelijk werd om ook ‘s middags lessen te
verzorgen. Met wat schuiven in tijd en afstemmingen, zijn medio september de
nieuwe leerlingen verwelkomd. De lessen bestaan in hoofdzaak uit het leren van de
Arabische taal, geloofsleer en het praktisch leren van aanbiedingen. Het
memoriseren van de koran is inbegrepen.

8. Uitvaartdiensten
Steeds meer moslims en bedrijven weten ons te vinden voor het verzorgen van
rituele wassingen en gebed over de overledenen. Tevens werd dit jaar mede door de
nasleep van het coronavirus ook van onze koelruimte gebruik gemaakt.
Naast de diensten hierboven, biedt ons stichting hulp bij de begrafenis waarbij onze
vrijwilligers de familie helpt met het begraven en uitleg geeft over het islamitisch
begraven.
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9. Projecten 2021
Elk jaar nemen we ons voor om één tot drie projecten op ons te nemen. De projecten
voor het jaar 2021 waren het leggen van een nieuwe dak om vervolgens
zonnepanelen aan te schaffen. Het dak is in het voorjaar vervangen. Voor het jaar
2022 hebben we het voornemens om de airconditioning te vervangen en
zonnepanelen te plaatsen.

8



10. Begroting 2022
De aankomende verhoging van de energieprijzen zullen de kosten verder doen
drukken. Daarom is de stichting naar manieren aan het zoeken om de moskee
duurzamer te maken. 2022 wordt een jaar van duurzaamheid waar in zonnepanelen
en warmtepompen geïnvesteerd worden met als uiteindelijke doel het gebouw
gasvrij te maken. De overschot uit 2021 komt ten goede om in duurzaamheid en het
dekken van de hoge energieprijzen.

Inkomsten Begroting 2022 Werkelijk 2021

Inkomsten uit Donatie €205.051,35 €195.287,00

Huuropbrengsten €0,00 €0,00

Inkomsten uit consumptie €1.537,20 €1.464,00

Koel- en verzorgingsruimte
uitvaart €16.355,85 €15.577,00

Kledinginzameling €0,00 €0,00

Schenking panden €0,00 €0,00

Overschot 2021 €61.386,00

Totale inkomsten €284.330,40 €212.328,00

Bestedingen

Personeelskosten €6.925,00 €6.892,00

Afschrijvingen €1.188,00 €1.188,00

Overige bedrijfskosten €273.977,40 €263.394,00

Bankkosten €2.240,00 €2.240,00

Totale kosten/bestedingen €284.330,40 €273.714,00

Overschot €0,00 -€61.386,00

11. Begroting 2022
Voor de jaarrekening verwijzen we je naar onze ANBI webpagina. Zie knop met als
tekst ‘Jaarrekening 2021’.
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