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ONS WEESHUIS IS POSITIEF VOORBEELD

ze heeft daar prachtig werk geleverd. Met name
heeft ze zich ingezet voor de opvoedsters, ze was
er om hen verder te helpen met hun vragen en
problemen. Via mail hield ze ons op de hoogte en
zo kregen wij ook een duidelijk zicht op de
dagelijkse gang van zaken in het weeshuis en
leerden we dat de opvoedsters met hun hart echt bij
de kinderen zijn.

Nieuw vormingsprogramma

Bedankt!
Ik begin deze goedgevulde nieuwsbrief met een
dankwoord voor de peters, meters en leden van de
stichting. Ik dank u voor het vertrouwen dat u stelt in
de werking van onze stichting en de steun die u
verleent. Dankzij u hebben we mee kunnen bouwen
aan een nieuwe infrastructuur en hierdoor hebben
we de opvoedingssituatie voor de weeskinderen
aanzienlijk kunnen verbeteren. De kinderen groeien
nu op in kleine groepjes onder de hoede van vaste
opvoedsters, net als een gezin. Het weeshuis in
Taroudant is nu een voorbeeld voor andere
weeshuizen in Marokko, zoals dat van Imin
Tanount, in de buurt van Marrakech.

Vlaamse stagaire
Goedele Bergen heeft zes maanden als vrijwilliger
voor onze stichting gewerkt in het weeshuis in
Taroudant, zopas is ze teruggekeerd. In deze
nieuwsbrief een interview met haar waarin ze vertelt
wat ze daar heeft gedaan en wat ze er heeft
meegemaakt. Ik dank haar hartelijk voor haar inzet,

Vlaamse Gemeenschap

Het departement sociaal agogisch werk van de
Katholieke Hogeschool Limburg trekt in november
van dit jaar opnieuw met een vormingsprogramma
voor de opvoedsters naar Taroudant. Onderwerp is
een kindvolgsysteem voor in het weeshuis. Ook
hierover leest u meer in deze nieuwsbrief. Verder
hebben we ook berichten over het drinkwaterproject
in het dorp Amzouro (met steun van de provincie
Limburg) en het project rond vrouwenemancipatie in
Taroudant en omgeving (met steun van de Vlaamse
Gemeenschap). Onze stichting werkte mee aan de
opstart van deze projecten. Een betere emancipatie
en een betere positie van de vrouwen in Taroudant
en op het platteland kan er voor zorgen dat vrouwen
en meisjes minder snel in een crisissituatie
terechtkomen waardoor ze gedwongen zijn hun kind
af te staan. Dit werkt dus preventief.
Met vriendelijke groet
Zohra Nait Oufakir, voorzitter Belgische
Stichting voor Weeskinderen in Marokko.

VLAAMSE STAGAIRE IN HET WEESHUIS
Goedele Bergen is sinds begin december als vrijwilliger aan de slag in het weeshuis.
bereiden op een verblijf in het buitenland,
volgde ik in mei 2005 de cursus
'ontwikkelingssamenwerking',
georganiseerd
door de Belgische Technische Coöperatie.
Toen las ik op internet een artikel over het
weeshuis in Taroudant en stuurde ik een
mailtje met mijn cv naar Zohra. Zij
beantwoordde die mail positief en zo ging de
bal aan het rollen.”
Goedele is nu sinds begin december in
Taroudant. Oorspronkelijk was het de
bedoeling dat ze er drie maanden zou werken
als vrijwilliger, maar daar knoopt ze nu nog een
verlengstuk aan vast.
Opvolging vorming

Afrikaanse talen en culturen
Goedele studeerde in 2000 af aan de
universiteit van Gent. “Ik volgde er Afrikaanse
talen en culturen. Ter voorbereiding van mijn
thesis, deed ik gedurende twee maanden
opzoekingswerk in Abidjan, Ivoorkust. Daarna
werkte ik twee jaar als adjunct-adviseur
voor
het
Commissariaat-generaal
voor
Vluchtelingen en Staatlozen, sectie Afrika. In
2002 begon ik opnieuw te studeren en
voltooide in 2004 de studie DES, droits
d'études spécialisées en droits de l'homme,
een gespecialiseerde rechtenstudie in de
mensenrechten.”
Ervaring opdoen
Hoe is ze in contact gekomen met de stichting
weeskinderen? Goedele: “Nadat ik mijn
diploma mensenrechten behaalde, zocht ik
opnieuw werk, bij voorkeur in het buitenland.
Men zocht echter vooral mensen met ervaring
in het buitenland of in de wereld van ngo’s,
niet-gouvernementele organisaties in de
ontwikkelingssamenwerking.
Daarom ging ik zelf op zoek naar organisaties
die aan een interessant project werkten in het
buitenland. Mijn voorkeur ging toen reeds uit
naar Marokko. In de lente 2004 maakte ik een
rondreis in Marokko en in september 2004
begon ik met het volgen van een avondcursus
spreektaal Arabisch. Om mezelf beter voor te

Goedele werd in het weeshuis voorgesteld als
een 'stagiaire' om de vormingsprogramma’s
van de studenten orthopedagogie op te volgen.
Die studenten organiseerden de voorgaande
jaren tijdens de paasvakantie een week lang
pedagogische vorming voor de opvoedsters in
het weeshuis. Goedele: “Zohra en Amina, de
opvoedsters van het Belgische huisje, waren
op de hoogte van mijn komst en hebben me
dadelijk opgevangen en wegwijs gemaakt.
Daarna heb ik samen met Si Dafiir, de
directeur van het weeshuis en dokter Bourras
van het bestuur mijn taken doorgenomen. Het
contact met iedereen verliep van meet af aan
heel informeel, ik ging zelf langs bij alle huisjes
en ook nu verloopt het contact via bezoekjes
aan de huisjes.”
“In het begin was er wat onduidelijkheid omdat
de opvoedsters dachten dat ik gegevens
verzamelde voor een stageverslag, ik stelde
aldoor veel vragen. Maar nu is het duidelijk dat
ik er ben om hen verder te helpen met hun
vragen en problemen.”
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Actief opvoeden

Boekt ze resultaat? Goedele: “De opvoedsters
voelen zich gesterkt in hun mening en er
werden al bepaalde zaken opgelost, zoals
zakgeld voor de kinderen en de viering van het
offerfeest. Kinderen kunnen nu ook meer
buitenspelen en de opvoedsters
kunnen
makkelijker praten over moeilijk gedrag bij de
kinderen en over meer vrijheid voor de
kinderen. Maar ze organiseren zelf nog geen
officiële vergaderingen. Ze lopen bij elkaar
langs om hun problemen te vertellen maar
vergaderen er niet over en praten er ook niet
over op een opbouwende manier. Dat probeer
ik zeker te bevorderen.”

Opvoedster Zohra bekijkt foto’s met de
kinderen

“Verder is het zeer belangrijk dat ze actief
bezig zijn met de opvoeding, zoals
bijvoorbeeld complimentjes geven en positief
gedrag stimuleren. De opvoedsters moeten
zich ervan bewust worden dat ze via hun eigen
reactie negatief gedrag kunnen afremmen en
positief gedrag kunnen bevorderen. Ze kunnen
kinderen stimuleren in het zelfstandig spelen
én hen laten voelen dat ze uniek zijn.”
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Betere kijk

Zelfstandig worden

Hoe pakt ze dat concreet aan? Goedele:
“Zoals ik al zei verlopen de contacten met de
opvoedsters
behoorlijk
informeel.
Het
Belgische huisje had bij mijn aankomst al een
aantal problemen en vragen klaar waarmee ze
kampen en waarrond ze willen werken en
discussiëren. Bij de andere huisjes ging ik
langs om te weten of ze al vorming hadden
gehad en met welke vragen en problemen zij
vooral
zitten.
Verder
deed
ik
veel
opzoekingswerk en probeer ik vanuit de
situatie van het weeshuis nieuwe teksten en
vormingen op te stellen.”

De oudste kinderen worden veertien. Over vier
jaar moeten ze het weeshuis verlaten en
zelfstandig verder. Worden de kinderen
voorbereid op die stap? Goedele: “Twee
oudere jongens gaan op vrijdag alleen naar de
moskee. Ze krijgen ook zakgeld, dat ze onder
andere gebruiken om onder begeleiding van
sportleraar Habib naar de hamam te gaan.
Kinderen worden ook alleen uitgestuurd naar
de buurtwinkel, de oudere jongens brengen de
kleine kinderen naar de peuterschool, ze
spelen met de baby’s en doen huishoudelijke
taakjes. Maar ik vind dat het nog te weinig is
en er wordt te weinig over nagedacht.”

“Mijn voordeel is dat ik hier langer ben en
daardoor een betere kijk krijg op de situatie.
De opvoedsters gaven aan dat een volledige
week vorming, zoals de afgelopen jaren,
belastend is. Voordeel van die aanpak was wel
het officiële karakter ervan. Nu is er geen
verplichting, geen controle. Er is altijd wel
iemand die niet kan of andere dringende zaken
te doen heeft, een beetje de sfeer van morgen
komt er nog een dag… Ik wil vooral
bevorderen dat zij zich door elkaar gesteund
voelen, verder kunnen kijken dan hun frustratie
en het nut van vergaderingen inzien en die ook
zelf gaan organiseren.”

“Af en toe gaan de weeskinderen ook logeren
bij een gastfamilie, met name in de periode
van het offerfeest. Dat heeft hen zeker goed
gedaan: ze werden overal lekker verwend en
hadden zo een fijne vakantie. Ik vraag me af of
dit systeem van gastfamilies uitgebreid kan
worden. Zowel voor de jongens zelf als voor de
opvoedsters zou het geen slecht idee om meer
op zoek te gaan naar gastfamilies. De oudere
jongens beseffen zeer goed dat het niet om
hun eigen familie gaat, maar ik denk dat het
een manier is om hen meer op de toekomst
voor te bereiden. Om hen zelfstandiger en
sterker te maken. Ook zou het de taak van de
opvoedsters verlichten. Ik ga eens navragen of
hier al over nagedacht is.”

“De laatste weken concentreer ik me meer en
meer op concrete zaken waarbij de kinderen
vooruit
geholpen
worden.
Zoals
computerlessen (bijna elke weeknamiddag),
bib in orde brengen, kinderen mee naar buiten
nemen,...”

Kindvolgsysteem
Je werkt ook aan een kindvolgsysteem.
Waarom is dat belangrijk? Goedele: “De
opvoedsters kunnen zo op een actieve manier
bezig zijn met de vorderingen, moeilijkheden
en veranderingen van de kinderen. Ze krijgen
zicht op de evolutie en de toekomst van de
kinderen en dat is belangrijk, zeker nu de
kinderen de puberteit ingaan. Het systeem
stimuleert een betere observatie van de
kinderen en vergroot hun aandacht voor de
problemen en emoties van elk kind
afzonderlijk. Met een kindvolgsysteem wordt
actief
aandacht
besteed
aan
het
opvoedkundige aspect van de taken van de
opvoedsters, nu hebben ze dikwijls het gevoel
vooral een huisvrouw te zijn.”

Opvoedster Amina aan tafel met de
kinderen in het Belgische huisje
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WORDT OOK PETER OF METER VOOR ONZE WEESKINDEREN

Jadir Benhallal steunt als peter onze
stichting. Hier is hij op bezoek in het
weeshuis; Hoe u zelf ook peter of meter
kunt worden von onze stichting leest u op
de laatste pagina van dit nummer.

Geef uw mailadres door!

Arganolie rechtstreeks uit het coöperatief!

We proberen leden van onze stichting zo goed
mogelijk te informeren over het wel wee van
onze stichting en onze projecten in Marokko.
Het drukken en verzenden van deze
nieuwsbrief is echter duur en dat geld kunnen
we beter besteden aan de kinderen zelf.
Daarom: als u internet hebt, geef uw mailadres
door aan de stichting:
stichting_wees@hotmail.com

In de vrouwencoöperatieven in de buurt van
Taroudant produceert men arganolie, de fijnste
die er bestaat. Bij ons kunt u die olie nu kopen,
rechtstreeks van de producenten. U haalt een
goed product in huis en steunt de
plattelandsvrouwen in de Atlas. Arganolie voor
in de keuken kost € 20 voor een literfles. De
nog fijnere kosmetische olie, perfect voor de
huidverzorging, kost € 15 voor een klein flesje.
Bestellen bij Zohra: 012 45 77 39 of
stichting_wees@hotmail.com
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SUBSIDIES STOPPEN, PROJECTEN LOPEN VERDER
Drie jaar lang subsidieerde de Vlaamse
Gemeenschap een vrouwenadviescentrum
in Taroudant en vier coöperatieven op het
platteland
Tot oktober

Coöperatieven
Tweede doel was op het platteland in de
omgeving van Taroudant vrouwen en meisjes
de mogelijkheid te bieden wat te kunnen
bijverdienen. Zo kunnen ze het gezinsinkomen

Drie jaar geleden startte onder impuls van
onze Stichting Weeskinderen in Marokko, de
Federatie van Marokkaans Democratische
Organisaties (FMDO) en het Belgisch
Marokkaans
Forum
voor
Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit een
vrouwenadviescentrum in Taroudant en vier
coöperatieven op het platteland in de buurt van
die stad. De Vlaamse Gemeenschap
subsidieert deze projecten nog tot oktober van
dit jaar. Deze projecten zorgen ervoor dat de
positie van vrouwen en meisjes verbetert. Zo
lopen ze minder risico om in een moeilijke
situatie terecht te komen en bijvoorbeeld
ongewenst zwanger te worden (waarna ze
meestal geen andere optie hebben dan hun
kind af te staan). Op die manier werken deze
projecten preventief.
Vrouwenadviescentrum
In het vrouwenadviescentrum kunnen vrouwen
terecht met hun juridische vragen en
problemen. Met het nieuwe familierecht in
Marokko (de nieuwe mudawana) gelden er
nieuwe regels voor huwelijk en echtscheiding
en het is belangrijk dat vrouwen hierover
geïnformeerd worden. Ook kunnen er vrouwen
die alleen komen te staan en vrouwen die
slachtoffer zijn van huiselijk geweld er terecht.
Als in oktober de Vlaamse subsidies stoppen
gaat de werking van het adviescentrum door,
het FMDO zorgt voor onderdak en vrijwilligers
zullen instaan voor het onthaal en het advies.

Vrouwencoöperatief in het dorp Tiznine

De productie van arganolie

aanvullen en is er minder druk om naar de stad
te trekken. Op die manier wordt het leven op
het platteland meer leefbaar. In vier dorpen
zijn, weer met steun van de Vlaamse
Gemeenschap, coöperaties opgestart: één om
tapijten te
maken, twee voor textiel
(borduurwerk, handgemaakte tafellakens en
bedspreien) en één waar ze arganolie maken.
Argan is een bijzonder soort amandelboom
waarvan er veel groeien in de bergen rond
Taroudant, de noten leveren een zeer fijne olie
op die gebruikt kan worden in de keuken en
ook
voor
cosmetische
en
medische
toepassingen (met name huidverzorging). De
vrouwen in de dorpen kregen vorming en
onderwijs (lezen en schrijven, rekenen, …)
zodat ze zelf kunnen instaan voor het beheer
van
de
coöperatieve.
De
Vlaamse
Gemeenschap zorgde ook voor het materiaal
en gereedschap. Het is nu de bedoeling dat
deze coöperaties op eigen kracht verder
draaien. Een bijzonder aandachtspunt is nu de
commercialisering van de producten. Een deel
willen ze in Taroudant zelf verkopen, aan
toeristen bijvoorbeeld. Maar ze denken ook
aan export naar België. Heeft er iemand
ideeën om deze ambachtelijke producten in
België op de markt te brengen? Neem contact
op met de stichting!
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DRINKWATER VOOR
AMZOURO
Beter drinkwater is goed voor de
gezondheid en gezinnen krijgen meer tijd
voor school en opvoeding
Pomp en reservoir
In het dorp Amzouwro in de buurt van
Taroudant
wordt werk gemaakt van een
betere drinkwatervoorziening. Dat gebeurt met
steun van de Provincie Limburg. Eerst hebben
Brusselse studenten van de vereniging Contre
la Soif een nieuwe put gegraven, maar die
leverde niet voldoende water op. Nu is er een
nieuwe aanpak: boven een bestaande bron
wordt een pomp geïnstalleerd en die pompt het
water naar een hoger gelegen reservoir. Van
daaruit komt er dan een leiding naar het dorp
in de vallei. De pomp en het reservoir zijn nu
klaar, de leiding volgt nog.
Leiding
De lokale overheid werkt mee aan dit project.
Het project zelf kan rekenen op een grote
belangstelling in de Marokkaanse media, de

televisie heet er een reportage over gemaakt,
daar zien ze het als een pilootproject. Later is
het de bedoeling dat er vanuit het centrale
verdeelpunt in het dorp nog leidingen komen
naar de huizen.
Op deze manier zijn de gezinnen verlost van
een tijdrovende dagelijkse klus om water in de
rivier te halen, en kunnen de meisjes meer
naar school komen. Ook qua hygiëne is dit
beter.

VRIJWILLIGERS IN HET
WEESHUIS
Jongens en mannen
Nog
meer
positief
nieuws:
de
leerkrachtenvereniging van Taroudant heeft
het initiatief genomen om in hun vrije tijd
activiteiten en uitstappen te organiseren voor
de weeskinderen. De weeskinderen zijn
enthousiast en kijken hier elke week naar uit.
De meeste weeskinderen zijn jongens en ze
kunnen het mannelijk gezelschap van de
leerkrachten voor sport en spel erg waarderen.

VORMING OVER KINDVOLGSYSTEEM
In november van dit jaar trekken studenten
orthopedagogie opnieuw met een
vormingsprogramma naar Marokko
Thema’s
In
samenwerking
met
het
Steunpunt
opvoedingsondersteuning van de provincie
Limburg heeft het departement Sociaal
Agogisch Werk van de Katholieke Hogeschool
Limburg drie jaar lang vorming gegeven aan
de opvoedsters van het weeshuis in Marokko.
Elk jaar in de paasvakantie trok dan een
groepje studenten orthopedagogie, samen met
hun docenten en vrijwilligers van onze stichting
naar Taroudant om daar een week lang
vorming te geven aan de opvoedsters. Die
vorming ging dan over thema’s waar de
opvoedsters behoefte aan hebben: hoe werken
aan meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid bij
de kinderen? Hoe faalangst voorkomen? Hoe
sociale
vaardigheden
bij
weeskinderen
verbeteren? Hoe moeten de opvoedsters zich
assertiever en professioneler opstellen?

Kindvolgsysteem
Dit jaar komt er, na een onderbreking, een
nieuw vormingsprogramma, in november deze
keer. Het thema dit jaar is de invoering van
een kindvolgsysteem in het weeshuis.
Goedele, onze stagair, heeft dit thema dit
thema al geïntroduceerd in het weeshuis. Met
zo’n kindvolgsysteem wordt de ontwikkeling
van kinderen op cognitief, sociaal, emotioneel,
affectief en motorisch vlak beter opgevolgd.
Opvoedsters leren op die manier beter kijken
naar het gedrag van de kinderen en ze leren
dit gedrag beter plaatsen in de ontwikkeling.
Zo is het makkelijker om bij opvoedingsvragen
snel een gepast antwoord te geven.
Wie belangstelling heeft voor dit thema en er
meer over wil weten en er eventueel aan wil
meewerken kan contact opnemen met de
stichting.
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WAT DOET ONZE STICHTING?
Weeskinderen in Marokko groeien niet op in
optimale omstandigheden: grote groepen,
gemeenschappelijke
slaapzalen.
In
het
weeshuis in Taroudant is er nu een andere
aanpak, er worden kleinere huisjes gebouwd
waar telkens zes weeskinderen samenwonen
met twee opvoedsters. Zo krijgen de kinderen
meer geborgenheid en affectie en voelen ze
zich verbonden. Een echte thuis, waar ze
blijven tot ze achttien zijn.
Hoe kunt u ons helpen?
Voor het weeshuis in Taroudant hebben we nu
voldoende peters en meters om de huisjes
daar goed te laten draaien. Maar we willen nu
ook in andere weeshuizen in Marokko deze
aanpak lanceren en om dat te financieren
zoeken wij peters en meters die elke maand
een vast bedrag willen storten. De grootte van
dat bedrag kiest u zelf, maar voor onze
stichting is het wel belangrijk dat we er een
voor een langere periode op kunnen rekenen.
Wat krijgt u daar voor terug?
•

•
•

huisvesting en opvoeding van de
weeskinderen, er wordt geen geld
afgehouden voor organisatiekosten want
onze vereniging draait volledig op
vrijwilligers.
U kan het weeshuis bezoeken, elk jaar
maakt onze vereniging een inleefreis naar
de prachtige stad Taroudant en omgeving.
U krijgt een belastingsvoordeel, elk jaar
wordt u een fiscaal attest opgestuurd door
onze partner, het Vlaams Internationaal
Centrum. De daadwerkelijke kosten van
uw bijdrage zijn daardoor nog een stuk
kleiner.

Voor u is het een kleine inspanning die u
nauwelijks merkt, voor de kinderen van het
weeshuis is het een groot verschil.
Contact: Zohra Nait Oufakir, Komveld 19,
3770 Riemst, telefoon: 012/45 77 39
Vul het formulier hieronder in en bezorg het
ons. Wij regelen het dan verder met uw
bank. Als u wilt stoppen met de
doorlopende opdracht meldt u dat gewoon
aan uw bank.

U weet dat u concrete hulp verleent, uw
gift komt volledig ten goede aan de

Doorlopende opdracht
Naam, voornaam: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Adres: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Telefoon: … … … … … … … … … … … … … … ... … … … … … … … … … … … … … … … …
geef opdracht om vanaf …/… …/… … tot herroeping maandelijks over te maken via het debet van
mijn rekening nummer … …-… … … … … … …-… …
bij (naam en adres bank) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
…………………………………………………………………
het bedrag van … … … … euro
ten gunste van rekening 733-0166930-23 van Weeskinderen Taroudant Marokko.

Datum en handtekening … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
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