GroeneMoskeeën
Mijn naam is Aydin Ilgar ik ben al meer dan 25 jaar actief in het vastgoed- en bouwwereld.
Ik werk als projectcoördinator bij ziekenhuis St. Jansdal. Ik heb in de loop der tijd ook
ervaring opgedaan als voormalig technisch tekenaar/engineer betreft duurzaamheid,
warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, klimaattechniek enz. Sinds maart 2019 ben ik
bestuurslid van ISN uit Den Haag waar in Nederland totaal 148 moskeeën zijn aangesloten.
GroeneMoskeeën is een initiatief dat is ontstaan door samenwerking met GroenenKerken.
Één van mijn taken als bestuurder is om aan dit project mee te werken met Jan Vroonland,
vrijwilliger Kerk in Actie, GroeneKerken en GroeneMoskeeën. We hebben met het startpakket
invulling gegeven aan de samenwerkingsverklaring van juli 2016.
Ik kwam al gauw achter dat we met veel raakvlakken vanuit het geloof al op één lijn zitten. Zoals
onderwerpen vanuit de Koran en de Bijbel over verspillingen, duurzaamheid en verdeling op aarde
was voor mij ook een leuke ontdekking. Bij het dagelijks leven komen deze onderwerpen al aan de
orde. We willen de aarde waar we nu leven straks ook weer schoon achter laten voor ons
nakomelingen als wij er niet meer zijn.
Wij vinden het onderwerp klimaat heel belangrijk. Samen kunnen wij ons wereld schoonhouden en
moeten we zuinig zijn op wat we nu hebben. Vooral nu in deze nare Corona tijd zijn mensen extra
bewust hoe kwetsbaar we allen zijn. Daarom vind ik het ook heel belangrijk dat we met dit soort
problemen in samenwerkingsverband al veel kunnen bereiken met de nadruk op samen. Denk bijv.
aan de mondkapjes die de dames van ISN in de Corona tijd hebben gemaakt voor de samenleving als
hun bijdrage.
Ons doel is dat zoveel moskeeën zich aansluiten en meedoen om een Groene Moskee te worden. Bij
het aansluiten van het netwerk ontvang je het bordje “Wij zijn een Groene Moskee”. Met het
startpakket heb je een mooie handleiding om mee te beginnen. We werken nu al met diverse
bestaande en nieuwe moskeeën voor een klimaat neutraal gebouw. Denk aan warmtepompen,
vloerverwarming dubbelglas enz. we zijn met diverse leveranciers ook bezig hoe we gebouwen nog
duurzamer kunnen maken. We krijgen heel veel positieve reacties van leveranciers die zeer bereid
zijn om ons op de goede weg te helpen om ons doel te halen, dit maakt het hele proces
GroeneMoskeeën ook weer leuk.
Als we samen de wereld nu duurzamer maken en houden kunnen de volgende generaties nog
genieten van deze aarde. We kunnen al met hele kleine stapjes mooie dingen bereiken.
Mijn passie is om de kennis die we hebben samen te delen om een duurzamere samenleving
te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Aydin Ilgar
Bestuurslid ISN Den Haag

