VRAAG 6
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 26 juni 2018
Indiener :Zineb El Boussaadani
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Deelname platform ‘Iftarmee.be’
Toelichting
De Ramadan is voor moslims de belangrijkste maand van het jaar. De meeste Mechelaars weten wel dat
moslims tijdens de ramadan overdag niet mogen eten en drinken. Wat ze misschien minder weten is dat
tijdens deze maand families en kennissen meer samen zijn en ze dichter bij elkaar brengt.
Het is dan ook een ideale periode om moslims met niet-moslims samen te brengen. Samen eten en naar
elkaars verhalen luisteren creëert een band. Je durft misschien de vraag stellen die je nooit durfde stellen.
Het is daarom een manier om elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Als Bourgondiërs weten wij als
Vlamingen trouwens maar al te goed wat gezellig tafelen betekent. Kortom, samen eten verhoogt de
samenhorigheid tussen mensen en dus tussen de Mechelaars. En is dat nu net niet een belangrijke pijler
van ons beleid?
Een interessante manier om dit te doen is het organiseren van een gezamenlijke iftar, het samen breken
van de vasten. Via het platform iftarmee.be kunnen aan de ene kant families zich kandidaat stellen om een
iftar te organiseren en aan de andere kant kunnen niet-moslims zich inschrijven om aan een iftar bij een
moslimfamilie deel te nemen.
Dit systeem bestaat al in o.a. Brussel en Hasselt. De getuigenissen die in de media verschenen spreken van
een verrijkende ervaring voor beide families. In een inclusieve stad als Mechelen, zou het promoten van dit
soort initiatief perfect aansluiten bij het gevoerde beleid.
Vraag:
•
Is het college bereid dit principe genegen?
•
Kan het platform iftarmee.be ook door de stad mee ondersteund worden of actief gepromoot worden
bij alle Mechelaars?
Zineb El Boussaadani 21.06.2018
*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering dinsdag is dit op donderdag), bij voorkeur
vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur), of bezorgen aan stadhuis
Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer (dienst notulenbeheer), Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

