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Stichting Vrienden van het kinderhuis 

Nieuwsbericht mei 2020 
Aan de donateurs en vrienden van het kinderhuis: Crèche de l'Espoir in Marrakech.                                    

Begin maart zijn we naar Marrakech gegaan om, zoals gebruikelijk, ook meerdere malen het 

kinderhuis te bezoeken en te zien hoe het met de kinderen gaat en hoe de ontwikkelingen er 

voorstaan. Op 12 maart horen we van de maatregelen die in Nederland worden genomen 

omdat een uitbraak van Covid-19 heeft plaats gevonden. In Marokko wordt dit virus ook 

geconstateerd en de regering kondigt per 20 maart de noodtoestand af, een lock-down tot 

voorlopig eind mei. Er worden strenge regels afgekondigd met veel controle op de naleving. 

’s Avonds is er een avondklok vanaf 19.00 uur. Dit alles omdat de gezondheidszorg niet is 

toegerust voor grote aantallen corona-patiënten. Het beleid heeft de gevolgen van de uitbraak 

beperkt. Tot dusver, half mei, zijn er 188 sterfgevallen, 6418 besmettingen en zijn er 2991 

patiënten hersteld. 

                

Deze situatie heeft vergaande gevolgen gehad voor het kinderhuis. Op 15 maart hebben we 

het kinderhuis nog bezocht, en de foto’s zijn toen gemaakt door Nan de Jong. Zelf dacht ik 

terug te komen om foto’s te maken, maar vanaf 20 maart werd alle bezoek verboden. Aan de 

verzorgsters is gevraagd wie zich vrijwillig wilde melden voor de verzorging van de kinderen 

voor de hele periode van de lock-down. Hiervoor hebben zich 10 vrijwilligsters gemeld, die 

dag en nacht voor de kinderen zorgen en niet tussentijds naar hun eigen familie gaan in 

verband met mogelijke besmetting. Alle benodigdheden voor de kinderen en de verzorgsters 

worden door de ambulancechauffeur verzorgd. De directrice werkt thuis, maar heeft meerdere 

malen per dag telefonisch contact om te horen hoe alles verloopt en na te gaan wat er nodig is. 

Zij houdt contact met de bestuursvoorzitter. 

Met de kinderen in het kinderhuis gaat het gelukkig goed. Alle kinderen zijn gezond en er zijn 

geen zieken geweest. Er waren 25 kinderen, maar tijdens de lock-down zijn er nog 3 

pasgeborenen binnen gebracht. Deze baby’s zijn direct in quarantaine geplaatst voor 14 

dagen. Gelukkig zijn ze gezond en nu opgenomen bij de andere baby’s. 

http://vriendenvanhetkinderhuis.nl/
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Voor de ramadan, die op 25 april is begonnen, zouden 6 kinderen met hun adoptiefouders 

naar huis gaan zodat ze straks het feest aan het einde van de ramadan thuis konden 

meemaken. Helaas heeft dat geen doorgang kunnen vinden en de kinderen zijn nog steeds in 

het kinderhuis. Ook mogen toekomstige ouders ‘hun kind’ niet meer bezoeken vanwege het 

besmettingsgevaar. Niemand wordt als bezoeker toegelaten tot alles weer wordt vrijgegeven. 

           

Een grote streep door de rekening betreft de verbouwing. De afwerking is bijna klaar en vóór 

de ramadan zou worden verhuisd en alles in gebruik genomen. De keuken is geplaatst, de lift 

geïnstalleerd en de kinderkamers zijn zo goed als klaar. Ook de badkamer voor gehandicapte 

kinderen, de badkamer voor de grotere kinderen en andere ruimtes zijn klaar om ingericht te 

worden. 

Rondom het kinderhuis is nieuwe bestrating gelegd en de tuin is bijna klaar voor de installatie 

van de speeltoestellen voor de kinderen. Helaas, alle werklieden moesten vertrekken en de 

verdere afwerking en verhuizing moeten wachten tot na de lock-down, wanneer het weer 

veilig is.  

               

Het kinderhuis is heel mooi geworden, prettig en functioneel. De bovenverdieping is klaar, 

licht en met goede ventilatiemogelijkheden. Daar zijn tijdelijke voorzieningen aangebracht 

voor de baby’s en de grotere kinderen en iedereen doet zijn best om het op een verdieping zo 

leefbaar mogelijk te houden. Het is behelpen en krap en er wordt dan ook met smart gewacht 

tot de benedenverdieping in gebruik kan worden genomen. Nu is het belangrijkste dat de 

kinderen en hun verzorgsters gezond de lock-down doorkomen.       
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Onze stichting en dus het kinderhuis zijn heel blij met een bijdrage voor de verzorging van de 

kinderen en danken iedereen dan ook hartelijk voor hun gift. Verzorging van de kinderen 

blijft voor het kinderhuis het belangrijkste. Als stichting zijn we dan ook heel gelukkig met de 

vaste donateurs die het kinderhuis zo trouw steunen en zo mee zorgen voor stabiliteit. Alle 

bijdragen van particulieren komen zo u weet direct 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 en wilt u blijven helpen, 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 nieuwsbrieven, 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 

 

http://www.vriendenvanhetkinderhuis.nl/

