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Woensdag 31 mei 2017 

Toespraak van VELI YÜKSEL 

Iftar-maaltijd – Gent 

 

Geachte Mijnheer de Minister, (Koen Geens),  

Gouverneur Briers,  

Monseigneur, (Luc Van Looy),  

Vertegenwoordigers van federaties en verenigingen,  

Dames en heren,  

 

Ik heet u van harte welkom op deze iftar-maaltijd.  

Vanavond, op dit eigenste moment, zitten miljoenen moslims aan tafel voor 

het breken van de vasten tijdens de ramadan.  

Het breken van brood is een universeel gebaar van gastvrijheid, in vele landen, 

over vele continenten.  

Het is een belangrijke periode voor de Belgische moslims. Een periode van 

blijdschap en van hoop.  

Een periode om naar uit te kijken.  

 

Ramadan maakt deel uit van onze religieuze beleving. Van de traditie. Van 

gedeelde waarden zoals: bezinning, solidariteit en gastvrijheid.  

Het zijn begrippen die voor eenieder van ons persoonlijk iets betekenen, maar 

die ook van fundamenteel belang zijn voor onze open samenleving, ook al is 

dat niet altijd eenvoudig.  

Deze drie termen zijn ook de ingrediënten van deze iftar.  

 

Er zijn mensen die de Islam aanvallen. Dat hoor ik altijd maar luider. Ik hoor het 

zelfs in het Parlement in Brussel. Ik laat die provocaties voorbijgaan, ook al is 

dat niet altijd gemakkelijk. Ik blijf uitleggen wat ons geloof, wat onze traditie is.  
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Ik zal blijven onze verbondenheid tonen, onder elkaar met moslims en niet-

moslims. Met vrienden en onbekenden. Zoals vanavond.  

 

Laat ons van deze periode gebruik maken om te bezinnen. In alle opzichten. Als 

mens. Als gelovige. Als gemeenschap. Als samenleving. Als regio en als land.  

Dialoog is het beste wapen tegen vooroordelen en angst. Tegen racisme en 

haat.  

Zoals Nelson Mandela het ooit stelde: “Ik leerde dat moed niet de 

afwezigheid is van angst, maar het overwinnen ervan. De dappere man is niet 

hij die niet bang is, maar hij die angst overwint”.  

 

Laat ons vanavond, hier in Gent, daarom samen rond de tafel zitten. Dat is een 

beginpunt om een warme samenleving te smeden. Een samenleving die zich 

kenmerkt - en blijft kenmerken – door openheid. Zeker in Gent. Een stad die 

iedereen moet meetrekken. Een stad waar iedereen zich betrokken moet 

voelen. Ook daar is nog een weg af te leggen… 

Verenigingen hebben daarbij een belangrijke rol te spelen. Ze moeten een stem 

worden in het maatschappelijk debat. Er is met name nood aan een versterkt 

allochtoon middenveld om de dialoog ook echt te kunnen aangaan. Laat ons 

daartoe vanavond een hernieuwde aanzet geven.  

 

Dames en heren, de aanwezigheid van de gouverneur en de Minister van 

Justitie mag een aanmoediging zijn voor jullie allen, om de weg van de dialoog 

verder te bewandelen.  

Bedankt voor uw aanwezigheid.  

Geniet van de maaltijd en van deze avond.  

 


