
 

Verslag boom plantatie evenement ISD Dilbeek 

 
Sinds september 2016 komen in Dilbeek mensen van verschillende 

godsdiensten en levensbeschouwingen samen als ‘Interreligieuze 
Samenwerking Dilbeek’ (ISD). Het initiatief hiervoor is genomen vanuit 

spontane contacten tussen voorgangers van de Ahmadiyya Moskee in 
Groot-Bijgaarden, de Rooms-katholieke gemeenschap, de Evangelische 

Kerk Dilbeek en de Protestantse Kerk Brussel. Ze hebben in goede 
verstandhouding besloten om samen iets “van de grond te tillen”. 

 
De bedoeling van de organisatie is om tot een beter verstaan van elkaar, 

van andere godsdiensten en levensbeschouwingen te komen, om samen 
vrede en welzijn in de omgeving van Dilbeek te bevorderen. 

 

Als eerste project heeft de ISD een symbolisch evenement georganiseerd, 
waarmee de interreligieuze samenwerking letterlijk naar buiten treedt. Er 

werd op zaterdag 18 februari 2017 een okkernoot geplant op de hoek van 
de Robert Dansaertlaan en de Stationsstraat in Dilbeek. 

 
Er waren niet alleen Ahmaddi moslims aanwezig op dit evenement, maar 

ook velen van andere gemeenschappen. De boom plantatie programma 

kreeg nog meer succes door de aanwezigheid van de burgemeester van 

Dilbeek, nl. Willy Segers en door de leden van zijn kabinet: Elke Zederloo, 

Dian van Hove en Karel de Riddel. 

 

Iedereen werd begroet en verwelkomd door Dhr. Douwe Boelen. Iedere 

vertegenwoordiger van de gemeenschappen sprak een woordtje. De 

eerste toespraak was van Dhr. Adelin Verkekerken, pastoor van Dilbeek. 

Hierna heeft imam Asad Majeeb als vertegenwoordiger van de Ahmadiyya 

Moslim Gemeenschap een toespraak in het Nederlands voortgebracht. Als 

laatste hebben burgemeester Willy Segers en hoofd van Ahmadiyya 

Moslim Gemeenschap België Dr. Idrees Ahmad gesproken over het succes 

van deze boom plantatie en om in de toekomst meer zulke activiteiten uit 

te voeren. Hierna heeft iedereen op zijn eigen manier gebid. Na het gebed 

hebben de vertegenwoordigers de boom geplant en met aarde bedekt. Er 

waren ook hapjes voorzien voor de aanwezigen, waar de aanwezigen met 

elkaar gecommuniceerd hebben en zo meer te weten gekomen zijn over 

elkaar. Door de zegen van Allah waren allen tevreden over dit boom 

plantatie evenement.  

 


