Geachte Burgemeester, schepenen en collega’s raadsleden,
Wij zouden jullie op willen wijzen dat het laten doorgaan van het offerfeest van vrijdag 31/7/2020 in
de moskeeën van Heusden-Zolder een zeer hoog risico gehalte heeft. Zeker nu we vernemen dat er
morgen 4 tot 5 diensten zullen plaatsvinden, wat wil zeggen +- 800 tot 1000 aanwezigen op enkele
uren tijd in 1 gebouw.
Het is inderdaad zo dat er 100 mensen zijn toegelaten op elke dienst van elke geloofsovertuiging,
maar er is een hemelsbreed verschil tussen een dienst in bv een kerk of een dienst in een moskee.
De moskee zal betreden worden zonder schoenen, wat indien het virus zich op de kledij bevindt?
Het virus zal zich kunnen dan eventueel kunnen verspreiden op de tapijten die op de grond liggen
waar dan de gelovigen op gaan knielen en buigen (het eigen matje dat ze zullen meebrengen kan
dan misschien juist naast een besmette plaats liggen, het tapijt wordt met de handen aangeraakt, de
handen worden tot aan het gezicht gebracht…..)
Op dit ogenblik kan er niemand met juistheid zeggen hoelang het virus op stoffen of andere
materialen kan overleven. Het is dan ook een algemene regel over heel de wereld dat materialen of
ruimten die in contact geweest zijn met het virus minimum 72 uren in quarantaine moeten of met
speciale toestellen moeten ontsmet worden. De ontsmettingsprocedure neemt ongeveer 5 uur per
ruimte in beslag. Wat als iemand van de(besmette) gelovigen niest, hoest naast het mondmasker op
het tapijt en een uurtje later bij de volgende sessie zit er een andere persoon op die plaats?
Wat met de luchtcirculatie in het gebouw? Wat met de in en uitgangen van het gebouw? Zijn er
gescheiden ingangen en gescheiden uitgangen?
Op de reportage van tv Limburg merkten we op 30 seconden beeldmateriaal in de moskee al
minstens 2 zware inbreuken op de hygiëne richtlijnen (waaronder het afnemen van het mondmasker
dadelijk na het gebed en het niet respecteren van de afstand ). Deze dingen worden niet expres
gedaan maar uit gewoonte en onwetendheid.
We kunnen nog akkoord gaan als er 1 dienst zou doorgaan met maximum 100 mensen per zaal
(maar dan was er nog een probleem met gescheiden in en uitgangen vermoedelijk, luchtcirculatie,
contact van besmette kledij…) maar het laten doorgaan van 4 a 5 diensten op 1 dag in een zelfde
ruimte tart alle regels en richtlijnen van hygiëne en veiligheid. Dit is een slag in het gezicht van de
zorgsector en de bevolking van Heusden-Zolder. Het zou de moslimgemeenschap sieren om juist als
de Marokaanse gemeenschap de erediensten te schrappen en de mensen in alle veiligheid thuis te
laten vieren.
U kan natuurlijk ook als Burgemeester een verbod uitvaardigen......
Wij schrijven dit als bezorgde burgers uit Heusden-Zolder, niet als politieke oppositie, en uit de
reacties te zien op het internet zijn er nog vele bezorgde burgers.
Kort samengevat, hoe is het mogelijk dat er zo een hoog risico evenement kan doorgaan in HeusdenZolder? Moet nu echt alles toegelaten worden in de naam van het geloof? Is er echt geen respect
voor de mensen in de zorg die op dit ogenblik weer aan het rondlopen zijn in beschermpakken,
maskers , handschoenen....... Zitten jullie echt niets in met de bevolking van Heusden-Zolder?
Met vriendelijke groeten
Jan Jans-Anny Jaspers-Tony Lespoix

