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Stichting Vrienden van het kinderhuis 

Nieuwsbericht april 2022 
Aan de donateurs en vrienden van het kinderhuis: Crèche de l'Espoir in Marrakech.   

        

 De COVID-19 pandemie heeft in Marokko voor een groot deel van de bevolking veel 

armoede gebracht, vooral door de afwezigheid van toeristen. Ook het kinderhuis heeft 

hierdoor te lijden gehad, vooral door de afwezigheid van bezoek en dus van giften en 

donaties. De kinderen en het personeel hebben gelukkig geen Corona gehad. 

In maart zijn we onverwacht toch in Marrakech geweest en dus in het kinderhuis. Het 

kinderhuis is prachtig mooi geworden, dankzij de bijdrage van velen. Het voldoet aan alle 

eisen van hygiëne, veiligheid, gemak en voor iedereen is het heel prettig werken, wonen en 

spelen. In het vorige nieuwsbericht is hiervan uitgebreid verslag gedaan. De verzorgsters, 

overig personeel, vrijwilligers en de kinderen, allen zijn blij met de huidige situatie. 

          

In de speelkamers spelen de kinderen ’s ochtends en ’s middags een poosje en zij kunnen door 

de openslaande deuren ook gemakkelijk naar buiten als het goed weer is. Buitenspelen is nu 

ook een prettiger mogelijkheid geworden en de grotere kinderen maken er graag gebruik van. 

Het is leuker spelen met de speeltoestellen en veilig met de afscheiding rondom. 

        

http://vriendenvanhetkinderhuis.nl/
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De afgelopen tijd zijn weer een aantal kinderen bij ouders geplaatst en uit het kinderhuis 

vertrokken. Dit is een continu proces. Toen we het kinderhuis bezochten waren er 16 

kinderen: vier meervoudig gehandicapte kinderen, vier grotere kinderen en acht baby’s onder 

de zes maanden. Ondertussen zijn er weer vijf pasgeboren baby’s bij gekomen, dus totaal 21 

kinderen. De kinderrechters die nu de toewijzingen doen, proberen de procedures versneld af 

te handelen zodat een kind in een vroeg stadium in een goed gezin kan opgroeien. Alle 

procedures moeten wel zorgvuldig worden doorlopen voordat de kinderrechter een kind in 

een gezin plaatst. Bijna alle kinderen blijven in Marokko en worden door Marokkaanse 

ouders opgevoed en verzorgd. Gelukkig zijn er voldoende ouders die een kind een toekomst 

willen geven, er is zelfs sprake van een wachtlijst.  

     

De kinderrechter maakt ook gebruik van het kinderhuis om bijzondere maatschappelijke 

probleemsituaties op te lossen. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van twee meisjes die 

alleen in een huis zijn aangetroffen en waarvoor buren de politie hebben gewaarschuwd.      

Het kleinste meisje is naar het kinderhuis gebracht en een ouder zusje naar het weeshuis.     

De zusjes bezoeken elkaar geregeld. Het bleek dat de moeder niet voor hen kan zorgen omdat 

zij permanent in een psychiatrische inrichting wordt verpleegd. Hun vader heeft het gezin 

lang geleden verlaten en het is onbekend waar hij is en hoe het hem vergaat. Een gezin heeft 

een aanvraag gedaan om beide meisjes te adopteren en ook contact met de moeder te houden. 

Deze aanvraag is goedgekeurd en binnenkort gaan de meisjes naar hun gezin. 

     

Alle betrokkenen zijn enthousiast over de aangebrachte verbeteringen in het kinderhuis, maar 

er blijven altijd wensen over. Zo heeft de Stichting Het R.C.Maagdenhuis een project 

gehonoreerd voor de aanschaf van een zuurstofapparaat. Door de Corona-epidemie is de 

aanwezigheid van deze apparatuur verplicht geworden. Heel veel dank daarvoor. Een andere 

wens van het kinderhuis is de inrichting van een ruimte voor het hygiënisch klaarmaken, 

steriliseren en bewaren van de zuigflessen en voeding (een biberonnerie). Ook dit is een 

project waar apart financiën voor aangevraagd worden. De kosten hiervoor zijn 3000 Euro. 
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Op dit moment speelt er nog een ander probleem. De auto (ambulance) die gebruikt wordt 

voor het vervoer van de kinderen van en naar het ziekenhuis, de rechtbank of elders is oud en 

staat meer in de garage dan dat hij rijdt. Ook voor boodschappen kan de auto niet worden 

gemist. De kosten van reparatie zijn hoog en het is tijd om aan vervanging te denken maar 

hiervan zijn de kosten 21.000 Euro. Het bestuur zal op zoek gaan naar mogelijkheden om te 

helpen bij de financiering van dit project. Mochten er lezers zijn die suggesties hebben, horen 

we dat graag. 

     

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

krijgt. Als stichting zijn we dan ook dankbaar voor de vaste donateurs die het kinderhuis zo 

trouw steunen en zo mee zorgen voor stabiliteit. Ook éénmalige giften zijn nog steeds van 

harte welkom. Zoals u weet komen alle bijdragen van particulieren 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.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Stichting Vrienden van het Kinderhuis Crèche de l’Espoir Marrakech 

Namens het bestuur,  

Tineke Brinkman, voorzitter. 

http://www.vriendenvanhetkinderhuis.nl/
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