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Weeskindonderhoud
In het jaar 2017 zijn ruim 500 weeskinderen maandelijks onderhouden. De verzorgers van deze kinderen
kregen maandelijks een uitkering waarmee ze hun basisbehoefte kunnen dekken.

Waterput
Stichting al-Yateem heeft een waterput gegraven om de inwoners van in het dorp Dar Tafrouin
(Beni Boufrah) te voorzien van drinkwater. Honderden mensen maakten er dagelijks gebruik van
de waterput.

Winterproject
Ighermane
In 2017 hebben we ervoor gekozen om het dorpje Ighermane te helpen om de winter goed door
te kunnen komen. Ighermane is een dorpje dat ligt in de Hoge Atlas.
Aangeboden hulp:
•
•
•
•
•

7 ton voedsel
1200 kledingpakketten
Schooltassen
Schoenen
Hygiënepakketten

Halal Voedselbank Den Haag
Met grote vreugde hebben wij de eerste Halal voedselbank in Den-Haag kunnen openen! Na lang
wachten is het eindelijk zover: behoeftigen in Den Haag en omstreken kunnen wekelijks een Halal
voedselpakket ophalen!
Iedereen is inmiddels wel bekend met Stichting al-Yateem en haar prachtige projecten in Marokko.
Nu richt stichting al-Yateem zich ook op de behoeftigen in Nederland! In Nederland leven er
namelijk ongeveer een miljoen mensen onder de armoedegrens (SCP, 2016). Deze mensen komen
maandelijks niet rond en missen vaak de meest basale producten die wij allemaal voor lief nemen.

Huisvesting Karima
Het project Karima is zonder met het grootste project dat de stichting in de afgelopen jaren heeft
uitgevoerd. Karima woonde samen met haar twee weeskinderen in een vervallen huisje. Zij
ondervonden niet alleen last van het water dat hun huis binnendrong, maar ook de dieven konden
niet geweerd worden. Jarenlang hebben Karima en haar twee weeskinderen in dit huisje moeten
wonen. Stichting al-Yateem heeft besloten om dit gezin uit deze noodsituatie te. Het resultaat op
zijn zachtste uitgedrukt VERBLUFFEND! Stichting al-Yateem heeft een nieuw huis voor het gezin
kunnen kopen. Het restant van het geld dat ingezameld is wordt gebruikt om het gezin maandelijks
te onderhouden.

Leerlingen en leerkrachten Yunus Emre in actie
In samenwerking met Islamitische basisschool Yunus Emre in Den Haag heeft stichting al-Yateem
de leerlingen en de leerkrachten in de gelegenheid gesteld om geld op te halen voor de weeskinderen
in Marokko. De kinderen waren erg creatief en hebben alles ingezet om geld op te halen voor de
weeskinderen.

Offerproject
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

