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Winterprojecten 
 
Stichting al-Yateem voerde verschillende winterprojecten uit onder het motto “Warmte voor 
iedereen”. 
 
Bni Ma’aad 
 
Bni Ma'aad is een dorp in het Rifgebergte (3 uur rijden vanaf de stad Al Hoceima). Ons hulp was 
voor de inwoners hard nodig om de winter goed door te kunnen komen. 
 
Aangeboden hulp: 
 

• Winterkleren voor volwassenen  
• Voedselpakketten 
• Warme dekens 
• Kinderpakketten met leuke spullen, speciaal voor de kids. 

  
 
Arg en Awdid 
 
Arg en Awdid zijn twee afgelegen dorpen in het Atlasgebergte. De dorpen tellen 798 inwoners, 180 
gezinnen, 22 weesgezinnen en 135 schoolgaande kinderen 
 
Aangeboden hulp: 
 

• 13000 kilo aan voedsel 
• 360 dekens 
• 135 schoolpakketten 
• 256 hygiënepakketten voor vrouwen 
• 632 winter-Jelaba's voor mannen en vrouwen 

 
 
Ait Mhend 
 
Ait Mhend is een van de meest afgelegen dorpen van het Atlasgebergte. Het dorp bestaat uit 3 
grote gemeenschappen en telt 250 gezinnen. In de winter raakt het dorp geïsoleerd omdat het dorp 
moeilijk bereikbaar is door de hevige regen- en sneeuwvallen. 
 
Aangeboden hulp: 
 

• 250 voedselpakketten 
• 500 dekens 
• 900 kledingpakketten 
• 180 schoolpakketten 
• 250 hygiëne-pakketten  

 
 
 
  



 

Weeskindonderhoud 
 
In het jaar 2018 zijn ruim 500 weeskinderen maandelijks onderhouden. De verzorgers van deze 
kinderen kregen maandelijks een uitkering waarmee ze hun basisbehoefte kunnen dekken.  
 

Schoenendoosproject  
 
Op het Avicenna College, een islamitisch middelbare school in Rotterdam-Zuid, heeft klas 2B1 
van meneer Ahrouch een schoenendoosproject georganiseerd voor de weeskinderen van Stichting 
al-Yateem. 
 
De veertien kinderen in klas 2B1 namen allemaal een schoenendoos mee van huis en versierden 
deze tijdens de les beeldende vorming. Ook hadden ze geld ingezameld voor boodschappen 
waarmee ze de dozen konden vullen. Denk hierbij aan schoolspullen, snoep, toiletartikelen, bestek, 
een knuffel en speelgoed. 
 
De dozen zijn vervolgens uitgedeeld aan de weeskinderen in Marokko.  
 

Ontmoetingsdag voor weesgezinnen 
 
Stichting al-Yateem heeft in Nador een ontmoetingsdag georganiseerd voor de weesgezinnen die 
door de stichting worden onderhouden. De gezinnen kregen de kans om elkaar te leren kennen en 
voor de kids was het een dag vol plezier. Er werden Anasheed gezongen, lekker gegeten, cadeaus  
uitgedeeld en veel gelachen om de clowns.  
 

School Wc’s opgeknapt   
 
Leerlingen die hun plas in moeten houden omdat de wc's niet beschikbaar zijn. Stichting al-Yateem 
kwam in actie. De wc’s op een school in Marrakesh zijn volledig vernieuwd. 
 

Ramadan  
 
Stichting al-Yateem heeft een bijdrage kunnen leveren aan het voeden van de vastende in de stad 
Al-Hoceima. Gedurende de maand Ramadan deed de stichting mee met het organiseren van de 
Iftaar waarbij 380 mensen worden gevoed, het gaat om de behoeftigen in de stad maar ook om de 
reizigers en vluchtelingen.  
 
Naast het organiseren van de Iftaars hefet stichting al-Yateem ook veel gezinnen voorzien van 
Ramadan-voedselpakketten 
 
Al Hoceima:  71 gezinnen 
Nador:  115 gezinnen 
Marakkech:  60 gezinnen 
 



 

Ied  
 
Een paar dagen voor het Suikerfeest heeft stichting al-Yateem tientallen weeskinderen verrast met 
nieuwe kleren voor het Suikerfeest.   
 

Voedselbank Akka  
 
142 weesgezinnen makten maandelijks gebruik van de voedselbank in Akka (zuide van Marokko) 
 

Offer-project 
 
Het project houdt in dat wij zoveel mogelijk arme gezinnen proberen te voorzien van een offerdier 
(schaap) voor Ied al-Adhaa. Dit project voeren we uit in Al Hoceima, Nador en Marrakech tegelijk. 
 
Uit ervaring weten wij dat de blijdschap bij deze gezinnen enorm is tijdens het brengen van deze 
offerdieren, vooral bij gezinnen met (wees)kinderen. 
 

Onderwijs   
 
Stichting al-Yateem hecht veel waarde aan onderwijs, middels verschillende wegen probeert de 
stichting het onderwijs te vergemakkelijken voor de behoeftigen. 
 
Ieder jaar probeert stichting al-Yateem kinderen te voorzien van de nodige schoolspullen om ze 
een betere kans te bieden op onderwijs. Het gaat met name om weeskinderen, maar ook kinderen 
waarvan de ouders het financieel moeilijk hebben.  
 
Honderdeden kinderen in Nador, Marrakesh en Al Hoceima zijn voorzien van de schoolspullen 
 


