Indonesisch Cultureel
Centrum Utrecht (ICCU) op dit moment

HET PARADIJSHUIS PROJECT
Indonesisch Cultureel
Centrum Utrecht (ICCU)

Toen onze stichting in 2008 werd opgericht, hadden wij nog geen
vaste plek om onze activiteiten te organiseren. Wij moesten van
ene plek naar andere plek verhuizen. In 2009 tot 2010 hadden
wij een oude kantoorruimte van 50 m2 in Overvecht gehuurd,
maar na 1 jaar moesten wij hier weg omdat dit gebouw werd
afgebroken. En sinds 2011 huurden wij een voormalige winkel in
de wijk Zuilen die wij tot nu toe nog gebruiken. Deze ruimte is
niet groot, maar wel genoeg voor onze mensen omdat wij toen
nog in tientallen en de activiteiten ook nog weinig waren. Maar
ieder jaar komen er meer mensen in onze gemeenschap
waardoor de ruimte ook klein wordt. De hoeveelheid
Indonesische studenten en diaspora in Utrecht en omgeving
groeit ieder jaar door, en het aantal leerlingen die de koran in ons
Centrum volgen, verdubbelt ieder jaar. Als wij een groot
evenement organiseren, moesten wij een andere ruimte huren
omdat de huidige ruimte niet groot genoeg is om iedereen op te
vangen. De optie om de huidige ruimte te renoverenn is ook
lastig aangezien het een oude gebouw is en de maandelijkse
kosten die wij moeten uitgeven niet klein zijn. Door al deze
redenen hebben wij besloten om een permanente plek te zoeken
die wij kunnen kopen en tot een moskee en ook Indonesisch
Cultureel Centrum kunnen bouwen.

SGB start vervolgens met een plan voor een bouw van de
eerste Indonesische moskee in Utrecht oftewel
Indonesisch Cultureel Centrum Utrecht (ICCU). Wij
streven ernaar, dat dit gebouw een moskee wordt en ook
functioneert als een cultureel centrum die de
Indonesische cultuur en diversiteit in Nederland kan
introduceren. Ook in dit cultureel centrum zal de
implementatie van bedrijfsplannen zoals kantine en
Indonesische winkel worden gerealiseerd als het bewijs
van onze economische onafhankelijkheid en ook voor de
inkomsten om maandelijkse operationele kosten te
ﬁnancieren.

Indonesisch
Cultureel
Centrum Utrecht
Indonesische moslimgemeenschap
in Utrecht, Nederland

“Degene die een moskee bouwt omwille van Allah, voor
hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het
Paradijs”. (al-Bukharie en Muslim)

Laten wij investeren in dit paradijshuisproject via:

Totaal bedrag

€ 491.000,Tot het 2019 hebben wij Alhamdulillah het bedrag van

€ 183.213,85Elke ontwikkeling van onze ﬁnanciële toestand
wordt al jd bijgewerkt via deze link:
h p://bit.ly/masjidUtrecht
Op dit moment is ons doel een gebouw in Utrecht Overvecht met
een oppervlakte van 523 m2 voor een bedrag van € 395.000,-,
met een administratiekosten van € 46.000,- en een
renovatiekosten van € 50.000,-

REKENINGNUMMER
ING Bank: 7891330
T.n.v Stg Generasi Baru
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Secretariaat:
S ch ng Generasi Baru (SGB)
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CAMPAGNE via kitabisa.com:

kitabisa.com/masjidsgbutrechtnl
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Dhr. Supardi Hasanuddin: +31614271311
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Website: h p://generasibaru.nl/
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Youtube: h p://bit.ly/youtubeSGB

Instagram: iccu.sgb

S ch ng Generasi Baru (SGB):
Indonesische moslimgemeenschap in Utrecht
De Stichting Generasi Baru (SGB) is een jonge en dynamische
organisatie die in 2008 is opgericht door Indonesische
gemeenschap in Utrecht en omgeving, met als hoofddoel om
de eerste Indonesische moskee in Utrecht te bouwen. SGB
streeft ernaar een moskee en Indonesisch cultureel centrum
te zijn die open staat voor verschillende groepen en
daarnaast een bijdrage kan leveren aan het faciliteren van de
activiteiten van de Indonesische moslimgemeenschap in
Nederland bij het behouden en versterken van de eigen
islamitische identiteit, normen en waarden die een positieve
rol kan spelen zowel voor het individu en als gemeenschap in
de Nederlandse samenleving.
SGB-Utrecht wil een levendige plek zijn voor de islamitische
gemeenschap in Utrecht en omgeving waarbij men Allah
SWT kan dienen door te bidden, te praten, te delen en te leren
over de islam en goede werken verrichten. Door middel van
het organiseren van culturele maatschappelijke en religieuze
activiteiten willen wij kennis over islam verspreiden en de
saamhorigheid onder moslims en respect tussen moslims en
niet-moslims stimuleren. Daarnaast willen wij onze nieuwe
generatie kinderen voorbereiden om actief deel te nemen
aan de Nederlandse samenleving zonder dat ze hun
islamitische en Indonesische identiteit verliezen.
In de loop der jaren heeft SGB zich ontplooid door zich niet
alleen te richten op de islamitische activiteiten, maar ook
culturele en maatschappelijke activiteiten. SGB fungeert ook
als een tweede huis voor Indonesische diaspora,
Indonesische studenten en ook bekeerlingen met
verschillende achtergrond (zoals Nederland, Maleisië,
Suriname en Singapore).
Er zijn 3 kernwaarden bij elke activiteiten die SGB
organiseert, namelijk; spirituality, brotherhood en
meaningfulness. Deze kernwaarden worden weerspiegeld
en uitgestraald in alle activiteiten van SGB.

SGB leden (Indonesische studenten, diaspora, bekeerlingen, & kinderen)
par ciperen in de schoonmaakac e in de wijk Zuilen jdens de Burendag.

de ac viteiten van S ch ng Generasi Baru (SGB):

1.Wekelijkse lezing

2. Jaarlijkse Tabligh Akbar

Wij hebben ieder week een islamitische lezing zowel voor mannen als voor vrouwen. Er
worden verschillende onderwerpen behandeld. De lezing wordt meestal in het Indonesisch
gegeven.
Daarnaast is er ook een lezing in het Nederlands die door groep bekeerlingen wordt
georganiseerd (onder naam Bina Da'wah). Ze komen uit verschillende achtergronden van wie
sommige bekeerd zijn na het huwelijk. Deze groep is een onafscheidelijk onderdeel van SGB
en ze nemen altijd actief deel aan elke activiteiten die door SGB worden gehouden, vooral
tijdens de maand van Ramadhan en Eid-ul Adha.

KALAMI (Kajian Islam Musim Semi) of
Islamitische Lezing in de Lente is een
jaarlijkse Tabligh Akbar (lezing) voor de
Indonesische diaspora en moslimstudenten
in Nederland en omgeving. In de afgelopen
drie jaar werd dit evenement met succes
g e h o u d e n m e t e e n g a s t s p r e ke r u i t
Indonesië. Deze lezingen werden meestal
door ca.300 mensen uit verschillende
steden in Nederland bijgewoond en ook uit
België en Duitsland.

3. Jeugd- en kinderprogramma

4. Interreligieuze dialoog

5. Jaarlijkse ac viteiten

SGB besteedt veel aandacht aan de
activiteiten of programma's voor kinderen
en jongeren, omdat SGB van mening is dat ze
onze toekomst zijn die onze visie zullen
voortzetten. Er zijn verschillende
programma's voor hen, onder andere:
wekelijkse koranles, lezing voor jongeren,
jeugdkamp, pencaksilat training,
jongerenseminar, etc.

Als een van de moslimgemeenschappen in
Utrecht heeft SGB de laatste jaren een
actieve rol gespeeld in de interreligieuze
dialoog. De betrokkenheid van SGB op dit
forum toont inclusiviteit en participatie voor
sociale kwesties in de stad Utrecht. Zo
proberen wij 'islam rahmatan lil alamin' te
introduceren.

De jaarlijkse activiteiten die routinematig
worden gehouden, zijn Eid-ul Fitr & Adhagebed en de bijbehorende activiteiten,
namelijk het inzamelen van zakat
(almoezen) en Qurban. Vanwege de
beperkte ruimte capaciteit wordt Eid-gebed
sinds 2017 gehouden door een grotere
ruimte te huren: een sportveld en
clubgebouw. Wat zakat en Qurban betreft,
werkt SGB samen met 'amil-instellingen'
(humanitaire organisaties)' in Indonesië om
deze te distribueren naar de behoeftigen in
Indonesië.

