
 
Stichting Vrienden van het kinderhuis 

Nieuwsbericht mei 2021 
Aan de donateurs en vrienden van het kinderhuis: Crèche de l'Espoir in Marrakech.          

         

Vanwege de Corona-epidemie in Marokko, is vorig jaar maart de noodtoestand afgekondigd 

met een totale lock-down, strenge regels en veel controle op de naleving. Na een korte tijd 

van versoepeling van de maatregelen is de besmetting weer toegenomen en is voor de grote 

steden, waaronder Marrakech opnieuw de noodtoestand gaan gelden. Het luchtruim is al 

maanden gesloten voor reizigers uit onder meer Nederland. Voor de bevolking heeft deze 

situatie veel armoede gebracht, vooral door de afwezigheid van toeristen.          

Tot op heden zijn we niet naar Marrakech geweest en konden het kinderhuis dus niet zelf 

bezoeken. Via telefonische en schriftelijke informatie van de directeur Touria Kabbaj kan ik u 

toch op de hoogte houden en haar foto’s laten zien.  

    

 

http://vriendenvanhetkinderhuis.nl/


 

Vanaf 16 maart 2020 is het kinderhuis voor alle bezoek gesloten. Eerst heeft een groep van 10 

verzorgsters zich vrijwillig gemeld om de eerste 3 maanden dag en nacht bij de kinderen te 

blijven om ze te verzorgen. Daarna zijn de diensten met vaste teams weer genormaliseerd. 

Nog steeds worden extra sanitaire maatregelen in acht genomen om besmetting te voorkomen. 

Omdat er geen binnen- noch buitenlands bezoek mocht komen, zijn er veel minder giften en 

donaties binnengekomen. Het tekort aan melk, voeding, luiers, en dergelijke dat dreigde te 

ontstaan is door spontane hulp voorkomen. Ook onze stichting heeft hier, dankzij u bij kunnen 

helpen.  

Een voordeel van de afwezigheid van bezoek is geweest dat niet één kind ziek of overleden is, 

zelfs niet verkouden in de afgelopen tijd. Omdat diensten voor de afronding van 

‘adoptieprocedures’ niet open waren en de kinderen dus niet met hun ‘ouders’ naar huis 

konden, waren er op een bepaald moment 33 kinderen in het kinderhuis. Er is plaats voor 30 

kinderen. Ook bleven ze dus maanden langer dan normaal. De kinderrechter is kort geleden 

opgevolgd en deze nieuwe kinderrechter heeft beslist dat alle ouders die over een (bijna) 

afgeronde procedure beschikten, versneld hun kind mee naar huis konden nemen. Dat heeft 

een zodanige verlichting gegeven dat er nu nog 16 kinderen in het kinderhuis zijn: 4 meisjes 

en 12 jongens. De laatste maand zijn er 4 pasgeboren baby’s gebracht: 3 jongens en 1 meisje.  

Er zijn nog steeds dezelfde  gehandicapte kinderen: 2 jongens en 1 meisje. Eén wat groter 

kindje is tijdelijk in het kinderhuis omdat de moeder in een psychiatrische inrichting is 

opgenomen en er geen vader meer is. Van de huidige groep van 16 kinderen is voor 12 

kinderen al een ‘adoptie’ in voorbereiding. Eén kind zal naar Nederland gaan en één naar 

Frankrijk, maar die procedures duren extra lang door de regels in het ontvangende land. 

      

De verbouwing is klaar, zowel de boven- als de benedenverdieping. Het bestuur, maar vooral 

ook de verzorgsters en directie zijn erg blij met het resultaat en heel tevreden. Het gebouw en 

de inrichting vergemakkelijken het werk. Ook de buitenruimte is veranderd. Een tuin met 

speeltuigen voor de kinderen, betere afsluiting van het terrein, ordening door  parkeerplaatsen 

en nieuwe bestrating, geven het kinderhuis meer gemak en veiligheid.  



    

Zoals u weet zijn onze stichting en dus het kinderhuis erg blij met elke bijdrage voor de 

verzorging van de kinderen en danken iedereen heel hartelijk voor hun gift. Een goede 

verzorging van de kinderen kan alleen mede door uw financiële bijdrage. Als stichting zijn we 

dankbaar voor de vaste donateurs die het kinderhuis zo trouw steunen en zo mee zorgen voor 

stabiliteit. Alle bijdragen van particulieren komen volledig ten goede aan de verzorging van 

de kinderen. Voor de financiering van een bepaald project worden apart donatieverzoeken 

gedaan. U kunt nog steeds als donateur een overeenkomst voor een periodieke gift afsluiten 

met onze ANBI-stichting. Een link voor zo’n formulier vindt u op onze website. Donateurs 

zijn er nooit genoeg dus wellicht kunt u familie, vrienden, kennissen en collega’s attenderen 

op dit goede doel.  

Vindt u dit werk belangrijk, dan kunt u uw gift storten op de rekening van de stichting:  

ST Vrienden Kinderhuis, rekeningnummer: NL68 ABNA 0248 1470 64. 

Op de website: www.vriendenvanhetkinderhuis.nl vindt u alle gegevens over de Stichting, 

zoals onder meer de doelstelling, de activiteiten, namen van de bestuursleden, de 

nieuwsberichten, een fotogalerij en een link naar het kinderhuis in Marrakech.  

Met vriendelijke groeten, 

Stichting Vrienden van het Kinderhuis Crèche de l’Espoir Marrakech 

Namens het bestuur, 

Tineke Brinkman, voorzitter 
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