
 

PROJECTEN TER VIERING VAN HET 50-JARIG 

JUBILEUM VAN LADJNA IMA’ILLAH NEDERLAND IN 

2019 

 

Logo 

De leden van Ladjna Ima’illah werden gemotiveerd om deel te nemen voor het ontwerpen van 

een logo voor het 50-jarig jubileum. Hazrat Mirza Masroor Ahmad (atba) gaf zijn 

goedkeuring voor de logo die de meeste stemmen kreeg van de commissie.  

Historische tentoonstelling 

Project: in proces 

In 2019 zal de het hele jaar door een unieke tentoonstelling te zien op verschillende lokaties:  

- Tijdens de drie daagse jaarlijkse bijeenkomst (Jalsa salana) van de Ahmadiyya Moslim 

gemeenschap. 

- In de eerste moskee van Nederland; Mobarak moskee te Den Haag. 

- Baitun Noor te Nunspeet, op de 2 daagse nationale jubileum bijeenkomst (Idjtema 

2019) van Ladjna Ima’illah Nederland.  

De tentoonstelling omvat de geschiedenis van de eerste Nederlandse Ahmadi Moslim 

vrouwen in Nederland, de oprichting in 1969 van de Ahmadi moslim vrouwenvereniging 

Ladjna Ima’illah Nederland en haar werkzaamheden van de afgelopen 50 jaar.  

  
 

Interviews  

Project: in proces 

Verschillende interviews worden opgenomen van leden voor een unieke video over de 

werkzaamheden van Ladjna Ima’illah Nederland sinds 1969. Deze zal op de Jaarlijkse 

bijeenkomst van Ladjna Ima’illah (Idjtema 2019) worden getoond.  

  



Souvenirs 

2015/2016: Mooie tassen met de tekst: Liefde voor iedereen, haat voor niemand en pennen 

met de logo van het 50-jarig jubileum erop zijn gemaakt.  

2018: Mokken met de logo zijn gemaakt.  

  
 

Bomen planten 

De Ahmadi Moslim vrouwenvereniging Ladjna Ima’illah wil de komende generaties een 

duurzaam cadeau schenken middels een project voor bomen aanplanten. Opn 23 november 

2018 werd de eerste boom geplant in Gouda. Twee bomen zijn geplant op 6 februari 2019 in 

Nunspeet.  

    
 
Bouw van een waterput 

Project behaald in: 2014 en 2016 

De waterput bevindt zich in TOGO en is geheel gefinancierd door de vrijwillige bijdrage van 

de leden van Ladjna Ima’illah Nederland. De opbrengst voor dit doel is geschonken aan het 

eind van de maand juli 2014. Ook in 2016 heeft Ladjna Ima’illah Nederland de volledige 

bijdrage voor de bouw van een kraan in Afrika gedoneerd aan Humanity First.  

  


