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Εύγε στους Αυστραλούς μουσουλμάνους για 
τα εξαιρετικά τους επιτεύγματα στην κοινότητα
Τ ην ηµέρα που ο σύζυγος της 

Rima Waizani ήρθε στο σπί-
τι περιγράφοντας τις άσχηµες 
συνθήκες στις οποίες ζούσε 

ένας από τους φίλους του, η Rima 
ήξερε ότι θα µπορούσε να κάνει κάτι 
περισσότερο για να βοηθήσει τους 
άλλους.

Στο σπίτι του δεν υπήρχε σχεδόν κα-
θόλου φαγητό και τα εννέα του παι-
διά ζούσαν µε µπισκότα.

«Όλη τη νύχτα σκεφτόµουν ότι πρέπει 
να κάνουµε κάτι» λέει η κ. Waizani. 
Ανέβασε ένα post στη σελίδα της στο 
Facebook για να δει αν κάποιος µπο-
ρούσε να κάνει δωρεά φαγητό και 
µέσα σε δύο ηµέρες το σπίτι της είχε 
πληµµυρίσει µε είδη παντοπωλείου.

Κοιτώντας πίσω, συνειδητοποιεί ότι 
αυτό που οδήγησε σε µια καριέρα 
πλήρους απασχόλησης στον εθελο-
ντισµό ήταν µια πράξη καλοσύνης. 
«Μου άρεσε πολύ. Τότε ήταν που δό-
θηκα πραγµατικά» λέει η κ. Waizani. 
«∆εν είναι τόσο δύσκολο όσο νοµίζουν 
οι άνθρωποι ότι είναι. Είναι πολύ χρο-
νοβόρο, εκατό τοις εκατό, αλλά αν µπο-
ρείτε να βοηθήσετε, βοηθήστε».

Η κ. Waizani έχει κερδίσει το Βρα-
βείο του Εθελοντή της Χρονιάς στα 
Βραβεία Επιτευγµάτων των Αυστρα-
λών Μουσουλµάνων, τα οποία τι-
µούν άτοµα και οργανώσεις που 
έχουν διακριθεί σε διάφορους τοµείς 
στην κοινωνία.

«Αγαπώ να κάνω ό,τι κάνω, πιστεύω ότι 
έχω βρεθεί σε αυτή τη γη για έναν σκο-
πό, το νιώθω σαν ένα καθήκον ότι πρέ-
πει να βοηθήσω» λέει.

Το έργο της τα τελευταία δυόµισι χρό-
νια µε την CC Community Kitchen 
βοήθησε εκατοντάδες αιτούντες άσυ-
λο, πρόσφυγες, θύµατα ενδοοικο-
γενειακής βίας και ανθρώπους που 
ζουν δύσκολα, παρέχοντας τρόφιµα, 
ρούχα και έπιπλα.

«Στην κοινότητα πρέπει να βοηθάµε ο 
ένας τον άλλο» λέει η κ. Waizani. «Η 
οργάνωσή µας βοηθά όλους όσοι έχουν 
ανάγκη, δεν κάνουµε διακρίσεις ως προς 
την εθνικότητα, το χρώµα, τη φυλή, τη 
θρησκεία, έχουµε βοηθήσει ανθρώπους 
µε κάθε είδους πολιτισµικό background 
και θρησκεία».

Η κ. Waizani θεωρεί ότι το µεγαλύ-
τερο πρόβληµα στην κοινότητα είναι 
το κόστος του ενοικίου στις µεγάλες 
πόλεις. «Τα ενοίκια στο Σίδνεϊ είναι 
πολύ υψηλά, πρέπει να κάνουν κάτι γι’ 
αυτό. Είναι ένα µεγάλο θέµα στη χώρα 
µας» λέει.

Το να αποτελείς ένα θετικό πρότυπο 
µουσουλµάνου είναι εξαιρετικά ση-
µαντικό για την κ. Waizani και είναι 
ενθουσιασµένη µε το βραβείο της 
αλλά, όπως λέει, αύριο τα πράγµατα 

θα συνεχίσουν ως συνήθως.

«Είναι ωραίο να σε αναγνωρίζουν και 
ευχαριστώ όλους τους υποστηρικτές 
µου, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει τί-
ποτα, θα συνεχίσω να κάνω ό,τι κάνω, 
δεν το κάνω για να µου απονεµηθεί κά-
ποιο βραβείο» λέει η κ. Waizani. «Το 
κάνω επειδή µου αρέσει».

Η σύντροφος εθελόντρια και καλή 
της φίλη Rana Akkiuch Taha λέει ότι 
αξίζει πραγµατικά το βραβείο. «Έχει 
κάνει πολύ σκληρή δουλειά φέτος, εί-
µαστε όλοι πραγµατικά χαρούµενοι γι’ 
αυτήν» λέει η κ. Akkiuch Taha. «Το 
να γίνεται το έργο της γνωστό εκεί έξω 
και να έχει την εµπιστοσύνη του κόσµου 
είναι πολύ σηµαντικό».

Ο ιδιοκτήτης εστιατορίου στο 
Punchbowl Bashar Krayem, εθελο-
ντής µε την CC Community Kitchen 
µαζί µε την κ. Waizani, βοηθά τους 
πρόσφυγες, τους άστεγους και τις 
µονογονεϊκές οικογένειες. Αυτή τη 
χρονιά τιµήθηκε µε το βραβείο Man 
of the Year, κάτι που τον αιφνιδίασε.

«∆εν θέλει κανείς να αναγνωρίζεται για 
κάποιες καλές πράξεις που κάνει» λέει ο 
κ. Krayem και προσθέτει ότι απλώς 
ακολουθεί τις διδασκαλίες του Προ-
φήτη Μωάµεθ, βοηθώντας την κοι-
νότητά του.

«Ζούµε στην κοινότητα, οπότε προσπα-
θούµε όσο το δυνατόν περισσότερο να 
ασχοληθούµε µε την κοινότητα µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο και να κάνουµε 
ό,τι µπορούµε για να δηµιουργήσουµε 
ένα καλό περιβάλλον».

Ο κ. Krayem εργάζεται στον κλάδο 
της φιλοξενίας από τότε που ήταν 
12 ετών ως βοηθός στην κουζίνα και 
λέει ότι πάντα τον γοήτευε η βιοµη-
χανία τροφίµων. Παραδέχεται ότι 
αντιµετωπίζει δυσκολίες ως επιχει-
ρηµατίας, ωστόσο προσπαθεί πάντα 
να απαντά στις προκλήσεις µε θετικό 
τρόπο.

«∆εν υπάρχει αποτυχία... παίρνεις όσα 
έχεις µάθει και προχωράς µπροστά, απλώς 

πρέπει να συνεχίσεις να οδηγείς» λέει.

Αυτές τις µέρες αφιερώνει πλήρως 
τον χρόνο του στη συνεργασία του µε 
διάφορες κοινότητες. Όχι µόνο πα-
ρέχει οικονοµική στήριξη και φαγη-
τό, αλλά φιλοξενεί επίσης 200 οικο-
γένειες προσφύγων για να έρχονται 
και να γιορτάζουν την πρώτη µέρα 
του Ραµαζανίου κάθε χρόνο. Επίσης, 
απασχολεί πρόσφυγες και άλλους 

από µειονεκτούσες οµάδες.

«Κάνουµε πολλά πράγµατα µε τοπικές 
εκκλησίες, και όταν γίνονται εκδηλώ-
σεις, εφοδιάζουµε µε τρόφιµα ... Παρα-
κολουθούµε τις συναντήσεις τους, οπότε 
αν υπάρχει κάποια ανησυχία στην κοι-
νότητα ... θα είµαστε εκεί για να τους 
υποστηρίξουµε».

Όταν ένας από τους γιους του τον 
ρώτησε γιατί ακούγονται πάντα κα-
κές ιστορίες για το ισλάµ στα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης, εκείνος ξαφ-
νιάστηκε. Ο γιος του ρώτησε χωρίς 
περιστροφές: «Είµαστε κακοί άνθρω-
ποι;».

«Είπα: «Όχι... Κοίτα, πρέπει να είµαστε 
περήφανοι για το ποιοι είµαστε... επει-
δή το σύστηµα των πεποιθήσεών µας 
σηµαίνει να νοιαζόµαστε ο ένας για τον 
άλλο και να αγαπάµε ο ένας τον άλλο 
και να θέλουµε να βοηθάµε ο ένας τον 
άλλο» λέει ο κ. Krayem. «Όταν οι άν-
θρωποι καταλάβουν την αλήθεια του 
ισλάµ, τότε θα µας εκτιµήσουν, δεν πρέ-
πει να αλλάξουµε την άποψή µας για το 
τι πιστεύουµε έτσι ώστε να εντυπωσιά-
σουµε τους άλλους, και αυτό είναι που 
διδάσκω στα παιδιά µου».




