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ONZE NIEUWE MISSIE:
PROJECT 18+
Al meer dan tien jaar ondersteunt De
Belgische vereniging voor weeskinderen
in Marokko het weeshuis in Taroudant.
Inmiddels worden de kleine kindjes van
bij de start volwassen. Op hun achttiende
moeten ze het weeshuis verlaten. Dit
schept nieuwe noden en een nieuwe
opdracht voor onze vereniging.
Van binnen
Met onze steun gebeurden veel goede dingen in
het weeshuis . De kinderen konden in Taroudant
blijven en hoefden niet vanaf hun vierde naar een
weeshuis in een andere stad te verhuizen. We
realiseerden de bouw van een eerste (Belgisch)
huisje.
Waar zes jongens samen konden
opgroeien, onder begeleiding van vaste
opvoedsters in een veilige sfeer met een meer
huiselijk klimaat dan leven op een grote zaal, in
grote groep. Docenten en studenten van de
Katholieke Hogeschool Limburg
boden de
opvoedsters ter plaatse vorming en praktische
ondersteuning.
Hierdoor
groeide
hun
professionaliteit aanzienlijk. De kwaliteit van het
leven binnen de instelling ging er op vooruit.
Zowel de materiële verwezenlijkingen als de groei
van de zorg waren onmogelijk zonder hulp en
steun van het bestuur, vrijwilligers en donateurs.
Waarvoor onze grote dank.

Abdellatif en Ayman studeren aan de hotelschool in Agadir. Ze
zijn erg gemotiveerd en zitten nu in het tweede jaar. Ze kunnen
een steuntje in de rug gebruiken voor het uitwerken van hun
toekomstplan.

Naar buiten
Verbeteringen
implementeren
binnen
het
weeshuis is echter geen doel op zich. Samen
met de kinderen groeien we mee. We streven
ernaar dat als de kinderen het weeshuis verlaten,
ze klaar zijn voor de wereld. Nu is het zo ver, de
eerste jongens zijn al vertrokken. Onze missie is
hen te volgen. Te onderzoeken
wat hun
ervaringen zijn buiten de veilige omgeving van
het weeshuis. Hoe zetten zij de stap naar buiten?
Welke mogelijkheden en kansen krijgen ze (al
dan niet)? Met welke moeilijkheden worden ze
geconfronteerd? Vanuit onze vaststellingen willen
we inspanningen doen om integratie van onze
jongvolwassenen te bevorderen. Het opvolgen
van instellingskinderen buiten de instelling is
vrijwel onontgonnen terrein in Marokko. Wij willen
hieraan met onze vereniging en haar partners in
België en Marokko een bijdrage leveren.

Imal
Het is duidelijk dat we, samen met de kinderen,
groeien en een nieuwe weg inslaan. Deze
nieuwe weg kreeg een nieuwe naam: Imal. In
het Berbers van het zuiden betekent dit
Toekomst. Dat is wat we willen bieden: een
stevige toekomst voor onze jongvolwassenen.
We willen hen verder ondersteunen naar
zelfstandig leven om zo te voorkomen dat ze
outsiders
worden
in
de
Marokkaanse
maatschappij.

Hassan volgt deeltijds onderwijs in de landbouwschool. Hij loopt
nu stage onder begeleiding van Khalid, opvoeder bij 'Ahli', een
werking voor straatkinderen. Onze vereniging financiert zijn
opleiding. Ook hij wordt opgenomen in ons project 18+.

Competentieverwerving
De jongeren op de foto bij dit artikel vertellen
over hun plannen en hoe ze die willen realiseren.
Zij hebben een klare kijk op hun toekomst, zijn
gemotiveerd en beschikken over de juiste
attitudes. Uit hun ervaringen blijkt echter dat een
steuntje in de rug van pas kan komen. Dat willen
wij hen bieden.
Maar er zijn ook jongens die nog niet zover zijn.
Zij hebben geen klare kijk op hun toekomst en
kunnen niet zelfstandig wonen. Wij willen hen
een tijdelijke plek bieden waar ze zich beter
kunnen voorbereiden en de juiste keuzes leren
maken (begeleid wonen,...)
Prioritair voor beide wegen naar zelfstandigheid,
is het vinden van werk en verwerven van een
eigen inkomen. Hiervoor moeten ze een vak
kennen (landbouwer, metser, kok …). Om een
beroep aan te leren, hebben ze nood aan een
stageplaats en/of opleiding waar ze ervaring
kunnen opdoen en de nodige competenties
verwerven. Wij willen helpen zoeken waar dat
kan bij bestaande voorzieningen en zelf
kleinschalige initiatieven nemen (stage, deeltijds
leren... )

Gastgezinnen
Onze vereniging heeft de samenwerking met het
bestuur van het weeshuis afgerond en
ondersteunen en begeleiden nu de weeskinderen
rechtstreeks. Als volwassen jongere zijn ze zelf
vragende partij. Een concreet doel is het opzetten
van een systeem van onthaalgezinnen. In
Marokko is deze vorm van begeleiding en
ondersteuning nieuw. Onze vereniging heeft er
beperkte ervaring mee: een kind dat geen gepaste
opvang vond in het weeshuis verblijft nu in een
gastgezin.
De voorbereidingen voor de start van het nieuwe
project zijn volop bezig: we voeren gesprekken
met partners in Marokko en België zoals de
Universiteit van Agadir voor onderzoek en
ontwikkeling, de organisatie 'Ahli' die werkt voor
straatkinderen in Taroudant en de Vlaamse
organisatie Dunya die ijvert voor pleegzorg in
allochtone gezinnen. Op die manier brengen we
de expertise samen om van 18+ een succes te
maken.
Wij hopen van harte dat
jullie als partner,
vrijwilliger en donateur onze nieuwe koers een
warm hart toedragen en ons blijven steunen.
Natuurlijk geven we graag toelichting over de
stappen die we willen zetten en staan we open
voor jullie ideeën en voorstellen.

Marokkaanse weeshuizen
zijn traditioneel
gericht op bescherming. De kinderen groeien op
in een besloten milieu met minder kans op
oefening en contact in de ‘echte wereld’ en hoe
het er daar aan toegaat. Ze beschikken over
vrijwel geen zelfstandigheidsstrategiën noch
beroepscompetenties.
Daarbij komt dat Marokko op minder
voorzieningen kan terugvallen. Begeleid wonen,
werkplekleren, deeltijds leren zijn onbestaand.
Omkadering vanuit de overheid (zoals bij ons bv.
VDAB, OCMW, bijzondere jeugdzorg) minimaal.

Abdellatif volgt ook deeltijds onderwijs landbouw. Hij zit nu in
het vierde en laatste jaar. Hij krijgt ondersteuning bij zelfstandig
wonen en bij het opzetten van een eigen onderneming.
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BETER SANITAIR,
BETER ONDERWIJS
Imintanout is een klein stadje halfweg
Taroudant en Marrakech. Hier troffen we een
internaat dat kinderen, uit de dorpen in de
wijde omgeving, de kans geeft om naar
middelbare scholen in de stad te gaan.
De dorpen van deze kinderen, liggen te ver om
elke dag op en neer naar huis te gaan. De
wegen in de bergen zijn slecht, er is geen
openbaar vervoer. Het internaat biedt
oplossing: de kinderen verblijven er gedurende
de week en gaan in de weekends naar huis. Op
deze manier kunnen de leerlingen, na het lager
onderwijs in hun dorpsschooltjes, de stap
zetten naar het middelbaar.

Vooral het sanitair bij de jongens schoot erg
tekort. Ruim tweehonderd jongens moesten
het stellen met een ruimte in de kelder met
amper twee bouwvallige douches en een paar
smerige wc's. Deze ruimte was kil, vochtig,
niet hygiënisch,veel te beperkt en smerig.
Voor de meisjes werd een jaar geleden een
nieuwe sanitaire blok met voldoende douches
en toiletten neergezet. Deze voldoen aan de
hygiënische normen. Maar voor de jongens
was onvoldoende geld.
Fier
Na deze vaststellingen schoten we in actie:
Met inbreng van de opbrengst van
solidariteitsacties
in
Limburg
en
een
projectsubsidie van de dienst Noord-Zuid van
de provincie Limburg konden de mensen in
Imintanout voldoende middelen bij elkaar
brengen om een modern en hygiënisch sanitair
gebouw neer te zetten. De technische dienst
van het lokale stadsbestuur en het
Marokkaans ministerie van openbare werken
zagen toe op de voorbereiding en uitvoering
van de bouw. Ook wij volgden mee op en
waren er bij op de officiële opening in
november 2013. Fier op een concrete en
tastbare bijdrage op de gezondheid en
onderwijskansen van kinderen uit de dorpen in
de bergen.

Leerlingen en bestuurders van het internaat bij de opening
van het nieuwe sanitair gebouw. Tweede bovenaan links:
onze voorzitter Zohra.

Omstandigheden
Een vrijwilliger van onze vereniging, die in de
streek van Imintanout haar roots heeft, bracht
ons in contact met het bestuur van het
plattelandsinternaat dat om hulp vroeg.
In 2011 brachten we een bezoek.
Het internaat huisvest jongens en meisjes en
draait op een minimum aan overheidssteun en
lokale sponsors. Deze zijn zeer beperkt en
medewerkers proberen er het beste van te
maken. Veel luxe hebben de kinderen echter
niet:
ze
slapen
in
grote,
kille,
gemeenschappelijke slaapzalen met voor ieder
een bed en een deken. We waren onder de
indruk van de rudimentaire omstandigheden
waarin ze verbleven.

Het nieuwe sanitaire gebouw voldoet aan de hygiënische
normen en is ruim genoeg voor de grote groep jongens.
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STRAATKINDEREN KRIJGEN FIETSEN
INFOVERGADERING RIEMST

De vereniging 'Ahli' komt op voor de straatkinderen in
Taroudant. Soms moeten de kinderen een grote afstand
afleggen om bij Ahli een opleiding te kunnen volgen. Met deze
fietsen, geschonken door onze donateurs, gaat het een stuk
sneller.

OFFERFEEST

Onze voorzitster, Zohra, licht ons nieuwe project 18+
toe op de gemeentelijke raad voor
ontwikkelingssamenwerking van Riemst.

VORMING VOOR OPVOEDERS

Op vraag van enkele donateurs steunden we een verenging
voor weeskinderen in de Sahara, in Gaulmim, bij de aankoop
van tien dieren voor het offerfeest.

INLEEFREIS MAROKKO
Onze vereniging biedt onze leden en
sympathisanten de kans op een unieke reis naar
het zuiden van Marokko. We bezoeken lokale
projecten en maken een tocht naar dorpen in de
bergen. Op die manier ontdek je het 'echte'
Marokko en kom je in contact te komen met de
mensen ter plekke. Als er voldoende
deelnemers zijn reizen we voor een week in
november 2014 en eventueel in het voorjaar van
2015. Kandidaten melden zich zo snel mogelijk
aan bij Zohra.

In samenwerking met de departementen
orthopedagogie en lerarenopleiding van de Katholieke
Hogeschool Limburg biedt onze vereniging
vormingsprogramma's aan voor opvoeders en
medewerkers van onze partners in Marokko. Dit jaar
was dat voor de opvoeders van Ahli.

HOE KAN U ONS HELPEN?
Kracht van onze vereniging is dat alle middelen en energie rechtstreeks in de projecten
geïnvesteerd worden. Er zijn geen tussenpersonen en de kosten voor organisatie houden we zo
klein mogelijk. Giften kunnen gestort worden op onze rekening BE49 0682 1698 3771 ten name
van Belgische Vereninging voor weeskinderen. We zijn erg blij met kleine bijdragen die regelmatig
(bv. maandelijks, via een vaste opdracht) gestort worden. Vooralsnog kunnen we geen
belastingsaftrek toekennen, in de toekomst misschien wel. We houden u op de hoogte.
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