NOODFONDS CORONA

Halaluitvaart © is onderdeel van Stichting Takaaful Nederland.

NOODFONDS CORONA (COVID-19 VIRUS) PANDEMIE
Alle lof komt toe aan Allah, de Schepper, de Genezer, de Beschermer. Vrede en zegeningen zij met Zijn heilige
Profeet, de Profeet van genade en barmhartigheid Muhammad ﷺ. Voorts:
Stichting Takaaful Nederland i.s.m. haar Raad van Geleerden erkent de ernst van de huidige situatie als gevolg
van het Covid-19 virus. Corona of geen Corona, het Halaluitvaart Team staat 24/7 klaar voor haar deelnemers en
zal alle kosten voor iedere deelnemer volledig vergoeden. Echter ontstaat op dit moment een zeer vervelende
situatie voor Moslims in Nederland zonder uitvaartverzekering of een ontoereikende uitvaartverzekering. Deze
categorie bestaat vaak uit ouderen of mensen die een ziektebeeld hebben en daardoor niet verzekerd zijn.
Bovendien is deze categorie kwetsbaar voor het Corona virus.
De Stichting en haar Raad van Geleerden nemen hun verantwoordelijkheid ook voor deze mensen, ondanks dat
zij geen deelnemer zijn bij Halaluitvaart. De Stichting heeft per 18 maart 2020 besloten om
de verantwoordelijkheid van de uitvaart van iedere Moslim die overlijdt aan het Covid-19 virus en
geen verzekering heeft of ontoereikend verzekerd is, op zich te nemen. Dat wil zeggen, dat iedere
Moslim in Nederland, die als gevolg van Corona overlijdt een beroep mag doen op het Noodfonds Corona
Pandemie. Samengevat ziet het Noodfonds Corona Pandemie er als volgt uit:
1. Iedere Moslim in Nederland heeft recht op het Noodfonds Corona Pandemie.
2. Daarbij gelden maar 2 voorwaarden:
a. Hij/zij overlijdt ten gevolge van het Corona virus.
b. Hij/zij heeft geen uitvaartverzekering of is ontoereikend verzekerd.
3. Daarnaast is het recht onvoorwaardelijk. Afkomst, wetschool, religieuze oriëntatie, achtergrond en/of wat
voor kenmerk dan ook is NIET relevant. Het Noodfonds Corona Pandemie is er voor iedere Moslim in
Nederland. Dus ook voor Moslims die niet deelnemen aan Halaluitvaart.
4. Het Noodfonds Corona Pandemie Covid-19 zal de volledige financiering van zijn/haar uitvaart op zich
nemen.
5. Het Team Halaluitvaart zal de volledige verzorging van zijn/haar uitvaart op zich nemen. Dit zal gebeuren
onder toezicht van de Raad van Geleerden, die er zorg voor zullen dragen dat de uitvaart conform de
Islamitische richtlijnen zal geschieden.
6. Volledige transparantie: iedere geleerde en/of organisatie die het Noodfonds steunt krijgt inzicht in de
geldstromen van het Noodfonds. Voor donateurs zal er een jaarrekening van het Noodfonds op de website
worden gepubliceerd.
7. Bij overlijden aan het Corona virus stuurt de nabestaande een e-mail naar: corona@halaluitvaart.nl met de
volgende informatie:
Achternaam overledene:
Voornaam overledene:
Geboortedatum:
Oorzaak:
Verzekering: wel of niet verzekerd:
Huidige locatie overledene:
Contactpersoon: naam en telefoonnummer.
Binnen 60 minuten zal het Team Halaluitvaart telefonisch contact opnemen met de contactpersoon.
Het Noodfonds Corona Pandemie is met een zuivere intentie en doelstelling opgericht ten dienste van de
Moslimgemeenschap in Nederland. De Stichting hoopt daarom ook dat alle Moslims en organisaties dit gebaar
steunen en omarmen ter wille van het gemeenschappelijk belang. We kunnen en mogen onze Moslim broeders en
zusters niet aan hun lot overlaten in deze zware tijden.
Stichting Takaaful Nederland

Lochem, woensdag 18 maart 2020
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