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Stichting Vrienden van het kinderhuis 

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

        

 Sinds maart 2020 geldt in Marokko de noodtoestand vanwege COVID-19 met strenge regels, 

veel controle op de naleving en een druk vaccinatieprogramma, nu al met boostervaccinaties. 

Voor de bevolking heeft deze situatie veel armoede gebracht, vooral door de afwezigheid van 

toeristen. Ook het kinderhuis heeft hierdoor te lijden gehad door vertraging met de 

verbouwing, de afwezigheid van bezoek en dus van giften en donaties. Het positieve nieuws 

is dat geen van de kinderen, noch de verzorgsters en andere medewerksters ziek zijn geweest, 

zelfs niet verkouden. 

In september en oktober zijn we in Marrakech geweest en dus in het kinderhuis. We wisten 

niet wat we zagen en waren blij verrast. De verbouwing is klaar en het kinderhuis is prachtig 

mooi geworden, dankzij de bijdrage van velen. Het voldoet aan alle eisen van hygiëne, 

veiligheid, gemak en is heel prettig werken, wonen en spelen. Donateurs zullen zich vast 

herkennen in de realisering van de diverse projecten waarvoor een bijdrage is gegeven. 

   

            

Speelkamers waar de kinderen spelen en door de openslaande deuren ook naar buiten kunnen. 

http://vriendenvanhetkinderhuis.nl/
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Buitenspelen is nu ook fijn, voor de verbouwing was dat nauwelijks mogelijk. De tuin is 

hiervoor aangepast en de speeltoestellen geplaatst met rondom een afscheiding.  

     

            

Ook de kinderkamers zijn aangepast. Er zijn 10 baby’s tot 6 maanden die boven kamers 

hebben. Net voor we vertrokken werd er een pasgeboren jongetje voor de deur van het 

kinderhuis gelegd. Een dag later bracht de politie op toewijzing van de kinderrechter een 

jongetje van 1 dag die in het ziekenhuis was achtergelaten, zoals bijna alle kinderen in het 

kinderhuis. Deze baby’s gaan eerst 2 weken in quarantaine totdat duidelijk is vastgesteld dat 

ze volledig gezond zijn. 

     

     

Dit jaar zijn er 11 baby’s naar ouders gegaan die hen verzorgen: 6 meisjes en 5 jongens. Van 

de 11 zijn er 6 baby’s aan Marokkanen toegewezen die in Frankrijk en Italië werkzaam zijn, 

De overige 5 zijn in Marokko gebleven.  
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De 4 grotere baby’s tot 1 jaar hebben ook hun kamer boven. In alle kamers is airconditioning 

aangebracht. Geen overbodige luxe in hete zomers en koude winters.  

  
De 2 oudere kinderen tot 2 jaar en de 4 gehandicapte kinderen hebben hun kamers beneden. 

Zo is voor hen de speelkamer en de buitenruimte goed bereikbaar.    

     

De fysiotherapiekamer is volledig vernieuwd en heel functioneel voor alle kinderen. De 

fysiotherapeut komt als vrijwilliger meerdere malen per week oefenen met de kinderen, 

Ook de rest van het gebouw is onder handen genomen. De badkamers op de boven- en 

benedenverdieping zijn vernieuwd en de badkamer beneden is speciaal geschikt gemaakt voor 

de kinderen met een beperking. De eetkamer, hal, keukens en wasserij zijn allemaal aangepast 

en vernieuwd. 
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De lift is een uitkomst voor groot en klein. Het meenemen van de baby’s, de kinderen in een 

rolstoel, voorraad meenemen en bezoek dat moeilijk loopt: de lift wordt veel gebruikt. 

   

Een kamer voor de dokter waar hij de baby’s kan onderzoeken, vaccineren en waar de 

medicijnen worden bewaard. De richtlijnen voor het apart opslaan van verschillende voorraad 

zijn nageleefd. Voeding, kleding, een af te sluiten dossierruimte, de vergaderruimte voor 

bestuur en medewerksters, ordening van parkeerplaatsen en zo veel meer, alles heeft een 

plaatsje gekregen. 

          

                               

De verbouwing en inrichting is met financiële hulp van velen gerealiseerd en via 

projectdonaties heeft onze stichting ook een bijdrage kunnen leveren. Hiervoor hartelijk dank. 
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Over elk kind dat in het kinderhuis is, zijn verhalen te vertellen. De meeste met nare start in 

het leven maar met een goede afloop gelukkig. Twee voorbeelden zal ik u geven. 

Zoals het verhaal van Junes. Junes is stervend gevonden in een vuilcontainer en op donderdag 

naar het kinderhuis gebracht. Hij moest eigenlijk direct naar het ziekenhuis, maar daar was 

geen plaats. En vrijwilligster heeft het kind ingesmeerd met zalf, ingezwachteld en 

druppelsgewijs voeding gegeven. Zondag en maandag dezelfde procedure. Dinsdag kwam een 

vrouw op bezoek en was geraakt door dit kind. Donderdag nam ze haar man mee om naar het 

kind te kijken en besloten hem te adopteren. Ze hadden aanzien en waren rijk. Meerdere 

doctoren en specialisten behandelden het kind en 3 maanden later was het genezen. Toen de 

gerechtelijke procedure was afgerond mocht Junes met deze mensen mee naar huis en nu 

woont hij in een ‘paleis’. Hij groeit goed op en zit op de Amerikaanse school als 

voorbereiding op zijn studie. 

Voor de meeste kinderen met een beperking verloopt het leven vaak minder fortuinlijk, zoals 

bijvoorbeeld voor Achmed. Zijn moeder had aids en heeft hem na zijn geboorte in het 

ziekenhuis achtergelaten en over haar is niets bekend verder. Ook Achmed werd met aids 

geboren, de 2
e
 dag naar het kinderhuis gebracht en was ernstig ziek. Hij is 8 maanden 

behandeld door een arts en moest in afzondering worden gehouden. Op scans en foto’s die 

werden gemaakt bleek hij ernstig gehandicapt. Hij kon niet lopen, spreken, eten, enzovoort. 

Door de goede verzorging is hij niet overleden, wat door velen werd verwacht. Integendeel. 

Met veel aandacht, fysiotherapie kan hij nu lopen, een beetje praten en normaal eten. Wel is 

hij zwaar autistisch. Een belangrijke, rijke familie zou hem adopteren, maar toch durfden ze 

die stap niet te nemen vanwege alle handicaps en zijn na een maand gestopt met de procedure. 

Wel hebben zij alle behandelingen betaald die vereist waren.                                                           

Zo lang er geen internaat met behandelcentrum is voor kinderen met een geestelijke- en vaak 

ook een lichamelijke beperking is er geen toekomst voor deze kinderen. Zo zijn er veel 

verhalen te vertellen. Gelukkig vinden ze in het kinderhuis voorlopig een veilig thuis. 

Het kinderhuis heeft geld nodig om haar taak uit te oefenen en is blij met elke bijdrage die zij 

krijgen. Door de Corona-perikelen is het voor hen een moeilijke periode geweest, zoals voor 

velen.  Als stichting zijn we dankbaar voor de vaste donateurs die het kinderhuis zo trouw 

steunen en zo mee zorgen voor stabiliteit. Ook éénmalige giften zijn van harte welkom. Alle 

bijdragen van particulieren komen volledig ten goede aan de verzorging van de kinderen. 

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

attenderen op en warm maken voor dit goede doel. Heel hartelijk bedankt ook namens het 

kinderhuis. U kunt ook 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.  

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.  

http://www.vriendenvanhetkinderhuis.nl/
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Met vriendelijke groeten, 

Stichting Vrienden van het Kinderhuis Crèche de l’Espoir Marrakech 

Namens het bestuur,  

Tineke Brinkman, voorzitter. 


