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Zuinig met de schepping van Allah omgaan
Süleyman Çelik was van 2013–2019 voorzitter van het bestuur van de Kubamoskee in IJmuiden. In die periode sloot de moskee zich als een van de
allereerste aan bij de GroeneKerkenbeweging. Een gesprek met een gedreven
man die overal kansen lijkt te zien.
Aarnoud van der Deijl
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üleyman Çelik is in het dagelijks leven chemisch
analist bij Tata Steel. ‘Vanaf mijn jeugd ben ik al betrokken geweest bij het wel en wee van mijn medemens. Als iemand hulp nodig heeft, zit ik zo in elkaar dat
ik wil helpen. Of dat nu als trainer bij de voetbalvereniging, als bestuurslid van de milieudienst IJmond of als
gemeenteraadslid is. En ook als bestuurslid van de moskee.
Die laatste functie is overigens wel het meest ingewikkeld want leden van de moskee zijn mondig. Je kunt nog
geen spijker in de muur slaan zonder inspraak van de leden. Maar het trekt mij nou eenmaal aan om me met verschillende segmenten in de samenleving bezig te houden,
met de problemen die mensen daar ervaren, maar ook
met de bezieling die hen drijft.
Dat heb ik met mijn opvoeding al meegekregen, maar
hangt ook met mijn geloof samen: je moet klaarstaan voor
je medemens, zeker voor de hulpbehoevenden in de samenleving.’
Sinds wanneer is de Kuba-moskee groen?
‘In 2016 zijn we groene moskee geworden. We waren de
derde moskee in Nederland die dat predicaat kreeg. Een
moskee in Deventer was de eerste en daarna zijn er een
paar moskeeën ongeveer gelijktijdig groen geworden: in
Apeldoorn, in Utrecht en wij. Ik zat toen ook in de provinciale koepel van moskeeën en heb het daar gepromoot.
Het voornaamste motief was dat moskeeën weinig middelen bezitten. Ons geloof zegt ons dat we zuinig met
onze middelen en met de aarde moeten omgaan en goed
voor onze omgeving en de mensen in onze omgeving
moeten zorgen. Maar ik denk dat dat iets is dat elk geloof zegt.’
Was het een stap om zich als moskee bij een beweging
van groene kerken aan te sluiten?
‘Nee, dat is nooit een probleem geweest. We hadden al
een traditie in onze moskee van projecten die we samen
met andere geloofsgemeenschappen opzetten. Dat vinden we belangrijk. De basis is volgens ons voor iedereen
dezelfde. Zo’n vergroening is een mooie kans om samen
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koopsprijs en vervangen voor 2000 euro en iemand rekende ons toen voor dat we dat geld heel snel terugverdiend zouden hebben.’

Kantelpunt
‘Zo zijn we begonnen en we zijn stap voor stap verder
gegaan. De volgende stap was onze energie afnemen bij
een groene energieleverancier. Dat was in zekere zin een
kantelpunt in ons beleid, want vanaf dat moment zijn we
ons bij elk besluit gaan afvragen: hoe kunnen we dit duurzaam doen?
Om een voorbeeld te geven: op een bepaald moment
moest het dak vervangen worden en toen hebben we verschillende offertes opgevraagd en daarbij ook gelet op
hoe duurzaam die waren. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een goede isolatie van het dak, waardoor de
energierekening ook weer omlaagging, en voor een bitumenlaag op het dak die langer zou meegaan.

Als moslims onderling praten we
over onze omgang met de natuur
en met dieren
Kinderen vergeten nog wel eens de kranen uit te doen
die nodig zijn voor de rituele wassing. Die hebben we
vervangen door kranen die automatisch dichtgaan. We
dachten ook serieus over zonnepanelen maar die waren
helaas nog niet haalbaar. De investering was te groot en
we zaten nog met die schuld.’

Süleyman Çelik

te werken en stimuleert weer om ook op andere terreinen toenadering te zoeken.
We hebben als bestuur indertijd eerst goed nagedacht
waar we zouden beginnen. Onze moskee had in die tijd
best wel wat schulden, drie ton. We zijn met 220 leden
vrij klein en onze voornaamste inkomstenbron wordt gevormd door de lidmaatschapsgelden van 100 euro per lid
per jaar. Maar ja, hoe ga je dat doen met zo’n schuld?

Komt duurzaamheid ook in de preken van de imam ter
sprake?
‘Jazeker, onze imam benoemt dat regelmatig in zijn preken. Onze profeet ging heel zuinig om met wat hij bezat
en we geloven dat we hem daarin moeten volgen. Er zijn
ook verzen in de Koran die hierover gaan.
We leven in een consumptiemaatschappij. Ook moslims
leven daarin. Ook moslims voelen de druk om een mobiele telefoon op een bepaald moment te vervangen, niet
omdat de oude kapot is, maar omdat er een nieuw model uit is. Datzelfde geldt voor de auto waar je in rijdt of

het huis waarin je woont. Het is belangrijk dat we daarin een omslag maken. Dat zullen de producenten niet
heel fijn vinden, maar het is wel nodig.
Daar praten we als moslims onderling natuurlijk ook over,
over onze omgang met de natuur en met dieren bijvoorbeeld. God, Allah, heeft ons de verantwoordelijkheid gegeven om daar goed mee om te gaan. En mensen weten
dat wel, maar het is moeilijk om dat daadwerkelijk te vertalen naar het dagelijks leven.’
Wordt de vergroening gedragen binnen de gemeenschap?
‘Zoals ik al aangaf, was er in het begin best wat scepsis.
De lagere energierekening was een fijn argument. Die
heeft ons geholpen om een behoorlijk deel van onze
schuld af te lossen en dat zagen de leden. De aanvankelijke weerstand tegen ons bestuur sloeg daardoor om in
waardering.
Het is daarom mijn ervaring dat je erover zult moeten
blijven praten. Steeds opnieuw zul je je beweegredenen
moeten uitleggen. En je moet het promoten. We delen
veel op Facebook bijvoorbeeld. Ook andere moskeeën
zien dat en raken daardoor aangestoken. We hebben verschillende moskeebesturen hier over de vloer gehad, die
geïnteresseerd waren in wat wij deden.’
Heb je een droom?
‘Het zou mijn droom zijn dat alle moskeeën en andere
gebedshuizen in Nederland groen worden en met elkaar
gaan samenwerken.’

Naschrift
Op 11 maart, twee dagen na dit interview, zette een van
de landelijke koepels van moskeeën, de Islamitische Stichting Nederland (ISN), zich achter het doel van de GroeneKerkenactie. Men wil de achterban stimuleren om concrete stappen te zetten in verduurzaming. Dit wordt
gedaan vanuit de urgentie van de klimaatproblematiek
en de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met
elkaar te maken hebben.
Inmiddels zijn er al 17 groene moskeeën en na de introductie van het startpakket ‘GroeneMoskee’ is nu ook informatie te vinden op de website:
www.groenemoskeeen.nl

Vanaf dat moment vragen we bij
elk besluit: hoe kunnen we dit
duurzaam doen?
We zagen dat we best een hoge energierekening hadden
en toen kwam iemand met het idee om alle lampen te
vervangen door ledlampen. Dat leverde onder de leden
best discussie op want je moet dan natuurlijk eerst gaan
investeren. We konden al onze lampen krijgen tegen inMEI 2021
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