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Misschien heeft u in de afgelopen periode al iets opgevangen over samenwerking tussen de Ahmadiyya 
Anjuman Isha’at Islam organisaties. 
 
In Nederland is een aantal Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam djamaats actief. In de recente jaren zijn 
enkele gezamenlijke activiteiten georganiseerd door deze organisaties. Dit gebeurde veelal op ad hoc 
basis.  
De gezamenlijke activiteiten bleken bij de leden van de verschillende djamaats aan een belangrijke 
behoefte te voorzien, namelijk:  het gevoel van verbondenheid en verbroedering. In 2011 zijn daarom 
verkennende gesprekken gestart voor meer structuur in de samenwerking. De verkennende gesprekken 
waren positief en daarom is besloten in 2012 structureel samen te werken. 
 
Een eerste stap hiertoe is de start van het project “Samenwerking Zusterorganisaties AAII”. Met dit 
project brengen de deelnemende djamaats in kaart welke activiteiten in 2012 gezamenlijk uitgevoerd 
kunnen worden. Eind 2012 zal de samenwerking geëvalueerd worden.  
 
Doelstelling  samenwerking  
Het  primaire doel van de samenwerking is het bevorderen van de verbroedering tussen Ahmadiyya 
Anjuman Isha’at Islam Djamaats in Nederland. Met de samenwerking wordt beoogd structuur aan te 
brengen in de activiteiten van de AAII-organisaties  in 2012.  
Het is uitdrukkelijk niet de intentie om een nieuw platform of koepelorganisatie te starten.  
 
Projecten 2012  
De projecten die gezamenlijk zullen worden uitgevoerd zijn:  

 Sportdag op zondag  1 juli 2012 te Rotterdam 

 Ied Milan (ter viering van Ied ul Fitr)  op zondag 26 augustus  2012 te Den Haag 

 Eindejaarsbijeenkomst  met seminar op zaterdag 29 december 2012 te Utrecht 
Andere projecten worden nog overwogen.  
 
Deelnemende Organisaties 

 Den Haag, Kepplerstraat (SAI)  

 Den Haag, Paul Krugerlaan (AAIILN)  

 Rotterdam, Brielselaan (AAIIR)  

 Rotterdam, Vinkenstraat (RIV)  

 Utrecht, Celsiuslaan (AAIIU) 
Djamaat Amsterdam, Gerard Doustraat (AAIIA) was in de beginfase betrokken, maar kan vanwege de 
voorbereiding op de bestuursverkiezing momenteel niet actief aan de samenwerking deelnemen. Wij 
gaan er vanuit dat zij later in het jaar wel meedoen. 
 
De deelnemende djamaats zijn enthousiast te participeren in dit samenwerkingsverband. Wij nodigen alle 
leden uit om zich actief in te zetten en de samenwerking tot een succes te maken. Samen staan we 
sterker! Middels verbroedering en verbondenheid zullen wij dit zeker bewerkstelligen. 
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