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1. Doel Soefi-Stichting
De Soefi-Stichting geeft financiële ondersteuning aan de verspreiding van de Soefi-Boodschap zoals
deze is verwoord door Hazrat Inayat Khan (1885-1927). De Soefi-Stichting is opgericht in 1957 en is
statutair gevestigd te Haarlem.
De stichting heeft tot doel de verspreiding van de Soefi-Boodschap van Inayat Khan in de ruimste zin,
en wel door:
a.
b.
c.
d.

het financieren van het verstrekken van informaties;
het financieren van het uitgeven van publicaties;
het financieren van het organiseren van bijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten;
het financieren van het onderhouden van contacten met andere instellingen, verenigingen,
stichtingen en groeperingen, die dezelfde doelstelling hebben;
e. het vestigen en/of financieel ondersteunen van centra, waar de Soefi-Boodschap wordt
uitgedragen;
f. het financieel ondersteunen van personen die zich hebben ingezet voor het doel van de stichting
voor zover deze personen buiten hun schuld in behoeftige omstandigheden verkeren;
g. alle wettige middelen, welke tot het gestelde doel kunnen leiden;
één en ander ter beoordeling van het bestuur en volgens maatstaven door het bestuur vast te
stellen.
In paragraaf 4 worden kort toegelicht wat het soefisme is.

2. Gegevens Stichting
1.
2.
3.
4.
5.

Naam stichting:
KvK-nummer:
Fiscaal nummer:
Contact gegevens:
Bestuurssamenstelling:

Soefi-Stichting
pm
pm
Burgwal 38zw-40, 2011 BE, Haarlem
L.B.E.W. van der Putt; J.H. Troelstra, secretaris; J.W. Hutter,
penningsmeester

3. Werkwijze
Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks vast waaraan een financiële bijdrage wordt gegeven. Als
algemene beleidslijn geldt dat de bijdragen uitsluitend worden gedaan uit de inkomsten van het
kapitaal van de Stichting. Op deze wijze wordt voorkomen dat de stichting teveel inteert op haar
kapitaal en kan tot in lengte van jaren soefi-werk financieel worden ondersteund. Jaarlijks wordt
daartoe een begroting vastgesteld en wordt in het financieel jaarverslag verantwoording afgelegd
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van het gevoerde (financiële) beleid. Ieder jaar wordt het verslag op de website van de stichting
gepubliceerd.
Naast financiële middelen beschikt de stichting over een gebouw, het Soefi-Huis aan de Burgwal in
Haarlem. Dit gebouw is bedoeld voor soefi-activiteiten. De stichting verhuurt dit huis aan de
vereniging Soefi-Contact, die daar haar hoofdkwartier heeft gevestigd. In dit gebouw worden tal van
activiteiten georganiseerd die in lijn zijn met de doelstelling van de stichting. Incidenteel wordt het
gebouw door de Soefi-Stichting verhuurd aan anderen, om tot een verdere dekking van de kosten te
komen.
Derden kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning door de stichting. Het is echter aan het
bestuur van de stichting om hier al of niet op in te gaan.

4. Achtergrond: het soefisme
Soefisme
Een soefi zoekt eenheid in verscheidenheid, de ene geest achter het gehele leven. Alle leven komt
volgens de soefi voort uit één goddelijke Bron. Ook de inspiratie achter de verschillende religies is
dezelfde, zij zijn als boomtakken die uit één stam voortkomen. Vanuit deze visie benadert een soefi
de wereld. Hij denkt en handelt vanuit eenheid en respecteert daarbij de eigenheid van een ieder.
Een soefi kijkt naar wat mensen bindt en beschouwt alle mensen als broeders en zusters.
Een soefi volgt daartoe de weg van het hart. Door het hart te openen tracht hij tot zijn of haar
innerlijke kern door te dringen. Daardoor weet een soefi zich tegelijkertijd verbonden met de
wereld om zich heen. Een soefi zoekt dus niet alleen innerlijke verdieping, maar ook verbreding; hij
of zij reikt naar binnen en naar buiten. Een soefi staat midden in het leven en wil zijn hart tot leven
brengen. Daar vindt daadwerkelijk contact plaats. Het hart is de brug tussen innerlijk en uiterlijk,
en tussen hem/haarzelf en de ander.
Het woord ‘soefi’ betekent wijsheid van het hart, dat is gezuiverd van egoïsme en dogmatisme.
Soefisme is een levenshouding waarbij het leven gezien wordt als een gelegenheid om het
bewustzijn tot het idee van eenheid verheffen. Het biedt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Het is niet nodig een bepaald geloof aan te nemen. Het is het bewust gaan van een pad van
geestelijke vrijheid.
De Soefi-Boodschap van Hazrat Inayat Khan
De Indiase musicus en mysticus (1882-1927) heeft het eeuwenoude soefisme in moderne vorm aan
de wereld gebracht. Dit soefisme is niet typisch oosters of westers en behoort tot geen enkele religie
of levensovertuiging in het bijzonder. Het gaat uit van de mogelijkheden tot innerlijke groei en
bewustwording van de mens zelf. Hazrat Inayat Khan werd geboren in Baroda, India en kwam in 1910
naar het Westen. Hij reisde door Amerika en Europa, waar hij vele concerten en lezingen gaf. Zijn
muziek en ook zijn woorden en persoonlijkheid inspireerden vele mensen. Hij is de grondlegger van
de Soefibeweging en sinds die tijd worden door diverse organisaties activiteiten georganiseerd
gebaseerd op zijn werk. Zoals eerder toegelicht geeft de Soefi-stichting financiële ondersteuning aan
dit werk.
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