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Weeskindonderhoud 
 
In het jaar 2019 zijn ruim 500 weeskinderen maandelijks onderhouden. De verzorgers van deze 
kinderen kregen maandelijks een uitkering waarmee ze hun basisbehoefte kunnen dekken.  
 

Winterprojecten 
 
Elk jaar proberen wij de inwoners van een van dorpen te helpen om de winter goed door te 
komen. Het gaat om gezinnen die onder zware omstandigheden leven wegens de koude 
wintermaanden. 
 
het dorp I’ashbounanin 
 
Dit jaar is het dorp I’ashbounanin Bni Hdifa (provincie Al Hoceima) geselecteerd. Wij hebben 65 
gezinnen kunnen voorzien van: 
 

• Voedselpakketten 
• Dekens 
• Winterkleren en lekkernijen voor de kids. 

 
 
Atlas-project 
 
Maar liefst 206 gezinnen profiteerden in hoge Atlas van: 
 

• 570 dekens,  
• 206 voedselpakketten,  
• 206 verwarmingen en kleding.  

 
 

Project 'Hengel' 
 
“Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. leer een man vissen en hij heeft eten voor 
heel zijn leven.” 
 
Project 'Hengel' is een initiatief waarbij de stichting arme mensen helpt om voor eigen inkomen 
te zorgen. Naast het ondersteunen van mensen die het financieel moeilijk hebben, wil de stichting 
dat deze groep mensen zelf ook actief moeten worden in het creëren van kansen op de 
arbeidsmarkt.  
 
Stichting al-Yateem kiest zorgvuldig de projecten uit die gefinancierd worden. Wij proberen 
diverse projecten aan te nemen zodat mensen uit verschillende vakgebieden kans krijgen op de 
financiering. Stichting al-Yateem selecteert in de meeste gevallen gezinnen met weeskinderen. 
  



 

Ontmoetingsdag voor weesgezinnen 
 
Stichting al-Yateem heeft een ontmoetingsdag georganiseerd voor de weeskinderen en de 
moeders die de stichting onderhoudt.  
 

• Verschillenden voorlichtingen hebben plaatsgevonden over diverse thema’s, zoals 
onderwijs, opvoeding, gezondheid e.d.  

• Getalenteerd jongens/meisjes en uitblinkers op school zijn in het zonnetje gezet 
• Verschillende wedstrijdjes zijn georganiseerd waarbij de deelnemers prijzen hebben 

gewonnen. 
• Mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en kennis te maken met nieuwe vrienden en 

vriendinnen. 
 
 

Schooltje Renoveren  
 
Stichting al-Yateem heeft een traditionele school in een dorp in Shaqran (2,5 uur rijden vanaf Al 
Hoceima) gerenoveerd. Op deze school zaten 30 studenten uit verschillende gebieden. Deze 
studenten verblijven de hele schoolperiode in woonruimtes die bij de school horen.  
 
Het schoolgebouw was heel erg oud en aan renovatie toe.  
 

Ramadan  
 
Tijdens de maand Ramadan zijn er duizenden Iftaar-maaltijden en voedselpakketten uitgedeeld in 
Marrakech, Al Hoceima en Nador. 
 
Iftaar met een bijzondere groep  
Stichting al-Yateem heeft een bijzondere Iftaar georganiseerd, speciaal voor onze mannen en 
vrouwen die de stad Al Hoceima schoonhouden. Het zijn de mensen die huisvuil ophalen en de 
straten van de stad schoonmaken. Ondanks het mooi werk dat ze doen worden deze mensen 
vaak vergeten, daarom besloot stichting al-Yateem ze in het zonnetje te zetten. Een uitgebreide 
Iftaar, gezellige sfeer maar vooral veel waardering.  
 

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.  
 
Zoals ieder begin schooljaar zijn honderdeden kinderen in Nador, Marrakesh en Al Hoceima 
voorzien van de schoolspullen. 
 

Waterput   
 
Stichting al-Yateem is begonnen met het graven van een waterput in een dorpje in Temsaman 
(provincie Al Hoceima). Het dorp kampt met een tekort aan drinkwater, deze waterput is daarom 
ontzettend belangrijk voor de inwoners van dit dorp.  


