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IMPRESSIE
ACTIVITEITEN VAN DE
AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP

BLOEDDONATIE

104 jongeren van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap namen deel aan een grootscheepse bloeddonatie in
samenwerking met Sanquin (verantwoordelijk voor de bloedvoorziening in Nederland). Op zaterdag 14 augustus

Sanquin zoekt nieuwe plasmadonors om meer levens te kunnen redden. Dat is nodig. Plasma is een onderdeel
spelen bij de behandeling tegen meer dan 100 verschillende ziekten. Dankzij plasmadonaties worden jaarlijks
tienduizenden levens gered.

Jongeren die een positieve keuring hebben doorlopen zullen elke twee maanden op verschillende afnamelocaties
gaat doneren.

MAALTIJD- EN VOEDSELDONATIE

In samenwerking met liefdadigheidsinstelling
Gemeenschap sinds het begin van de uitbraak
van het coronavirus duizenden maaltijden
instanties. Vanaf november 2020 tot heden zijn
er meer dan 5000 maaltijden gedoneerd aan 72

De maaltijden worden bereid en verpakt in
één van de vier moskeeën van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap en worden vervolgens
voorzien van maaltijden.

In diverse steden is vanaf november 2020
tot heden voor een bedrag van €10.000,- aan
voedsel gedoneerd aan voedselbanken in
Nederland. De donaties zijn door de leden zelf
bekostigd.

INFORMATIE OVER DE ISLAM

In een tijd van toenemende polarisatie, waarin de Islam regelmatig wordt geassocieerd met geweld en
onderdrukking, ziet de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap de noodzaak in van dialoog en wederzijds begrip.
Daarom heeft de gemeenschap in oktober 2021 een informatiecampagne over de islam in Utrecht georganiseerd.

Op ludieke wijze stonden leden van de gemeenschap in de binnenstad met een bord in hun handen met de tekst:
angsten of vragen te delen.

LIEFDADIGHEIDSLOOP

Op zondag 10 oktober organiseerde de Ahmadiyya Moslim Ouderenorganisatie (Majlis Ansarullah) een

In 2021 organiseerde de Ahmadiyya Moslim Ouderenorganisatie, de liefdadigheidsloop voor de vierde keer. Het

organisatie is voornemens om in totaal 5000 euro in te zamelen met behulp van een inzamelingsactie achteraf.
Deelnemers keken met tevredenheid terug op een geslaagd programma.
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