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Kostenpost Prijs
Voedselpakketten 225263 dh

Huur en onderhoud pand stichting 13520 dh

Schoolintrede September 31674 dh

Offerfeest September 78000 dh

Kosten Buffer(autohuur brandstof
etc)

14504 dh (9 x bezocht in 2017)

Overige kosten 4800 dh

Totaal kosten al-Yateem Akka 2017 367758 dh

Al-Yateem Akka 2017



Voorstel uitbreiding onderhoudsgebied 2018 

Momenteel onderhouden we 125 gezinnen ( uitgifte december 2017)
Heel gemeente Akka ,gemeente Tizounine en gemeente Kasbah.
In werkelijkheid zijn we dan 22 km in de wijde omtrek gezinnen aan het onderhouden,
Dichtsbijzijnde dorpje heet IGDI en ligt op 23 km van Akka. Ook deze hebben we
geinventariseerd. In totaal wonen hier 11 weesgezinnen. Deze zouden we er heel graag bij willen
nemen met de geruststelling dat we dan tot 40 km in de wijde omtrek van Akka onder ons hoede
hebben. Wie had dat ooit gedacht.

We hebben zelf nog 3 gezinnen op onze wachtlijst.
125 bestaande gezinnen + 3 gezinnen wachtlijst Akka + 11 gezinnen IGDI: 139 gezinnen

Extra kosten op maandbasis
14 gezinnen * 192 dh: 2688 dh per maand



Kostenpost Prijs
Voedselpakketten 321823 dh 139 gezinnen * 192,94 

dh per pakket * 12 maanden

Huur pand stichting 10800 dh 900 dh per maand

Schoolintrede September 35000 dh* 

Offerfeest 2018 80000 dh* 

Kosten Buffer(autohuur brandstof
en snoepgoed kids)

25000 dh 10 x bezoek 2018

Overige kosten 2500 dh

Budget Dag van de wees 5000 dh

Totaal al-Yateem Akka 2018 480123 dh ( Eur 3670 per maand )

Al-Yateem Akka 2018   Budgetaanvraag



Programma 2018 (bij budget 
acceptatie)

• Uitbreiding onderhoudsgebied met IGDI
• Meeting met de oudere weeskinderen om ze

te betrekken bij de activiteiten van de stichting.
• Studieniveau documenteren om hier gepaste

bijlessen voor te organiseren.
• Dag van de wees. Studiebollen onder de 

weeskinderen in het zonnetje zetten.
• Offerfeest
• Schoolintrede



Gemeente Kasba Sidi Abdellah Ben Mbarek telt 6 
dorpjes met in totaal 73 weesgezinnen.

• Zaouiet
• Ait Rahhal
• Kasbah
• Ait el Har
• Tarourirte
• Tagadirte



Gemeente Akka telt 5 dorpen met in totaal 42 
gezinnen

• Akka
• Ait Antar
• Agadir Owzro
• Lqbaba

• Oum-el Alek (op 7 km van Akka)



Gemeente Tizounine telt 1 dorp
met in totaal 10 weesgezinnen.
Op 22 km van Akka.



Aantal gezinnen en 
weeskinderen per dorp


