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Algemeen

Dit jaar stond in het teken van de uitbreiding van het nieuwe gebouw dat in 2013 was neergezet in
de wijk Bagdad. Omdat dit gebouw al na enkele maanden te klein bleek, werd besloten om er in 2014
een tweede etage bovenop te bouwen. De kleuterschool in de buitenwijk Targil, die in 2013 was
gestart in een houten barak, verhuisde in 2014 naar een stenen gebouw. Bovendien werd in deze
wijk ook een lagere school geopend in een gehuurde locatie.
Door problemen met het visserij akkoord tussen de EU en Mauritanië gingen er alleen aan het begin
van het jaar enkele trawlers vanuit Nederland naar Nouadhibou. Deze schepen namen voor ons een
aantal dozen met speelgoed mee. Helaas gingen er in de tweede helft van het jaar geen Nederlandse
schepen meer naar Mauritanië, en konden we daardoor geen schoolmeubelen langs deze weg naar
Nouadhibou sturen.
Door de afwezigheid van Nederlandse schepen en een meer algemene malaise in de Mauritaanse
visserij nam de werkgelegenheid in Nouadhibou af. Dit vertaalde zich meteen in financiële
problemen bij een aantal ouders die het lesgeld voor hun kinderen niet meer konden betalen. In al
deze gevallen werd een regeling getroffen in de vorm van een verlaging van het lesgeld of een uitstel
van de betaling. Geen van de bestaande leerlingen werd naar huis gestuurd omdat de ouders het
lesgeld niet meer konden betalen.
In juni waren er presidentsverkiezingen in Mauritanië waarbij het hele maatschappelijke leven in de
voorafgaande maanden stil kwam te liggen. De examens werden enkele weken naar voren
geschoven waardoor het schooljaar eerder beëindigd werd dan normaal, en de onderwijzers een
maand salaris misliepen.
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Uitbreiding lagere school in de wijk Bagdad

De in 2013 gebouwde school in de wijk Bagdad was aan het begin van 2014 al weer veel te klein. Bij
een bezoek aan de school in april 2014 bleken in sommige van de 5 x 4 m klassen wel 50 – 60
leerlingen te zitten in ruimtes die nauwelijks geventileerd werden. Een filmpje er van is te zien op
YouTube:
https://www.dropbox.com/s/0vh9o1ug9wlfcrq/school%20El%20Kheir%201.MTS
Deze overbevolking werd veroorzaakt door het feit dat er aan het begin van het schooljaar 2013/14
nog weinig oud-leerlingen waren teruggekeerd. Er zijn toen voor de zekerheid 80 nieuwe leerlingen
aangenomen. Later kwamen echter alle oud-leerlingen alsnog opdraven, en hun ouders eisten dat zij
ook nog een plaats zouden krijgen op de school. De grote populariteit van de school bij de ouders is
een bewijs dat de resultaten van de leerlingen hoog zijn in vergelijking met scholen elders in de
buurt.
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Omdat het niet mogelijk was om alle leerlingen in het nieuwe gebouw van 6 klaslokalen onder te
brengen, moesten er tijdelijk nog twee lokalen worden bij gehuurd in een ander gebouw. Daarnaast
werd in mei begonnen aan de bouw van een tweede verdieping boven op het in 2013 neergezette
gebouw. Met financiële steun van de stichting SVM werden hier drie lokalen van 5 x 4 m
opgetrokken, waarbij gezorgd werd voor voldoende licht en ventilatie. Dit was een speciaal verzoek
van onze stichting omdat Mauritaniërs van nature geneigd zijn om hun woon- en werkruimtes
volledig af te sluiten van de buitenlucht in verband met stof, kou en hitte.
De drie nieuwe klaslokalen werden in oktober 2014 bij het begin van het nieuwe schooljaar in
gebruik genomen. Aanvankelijk waren de ouders weer traag met het aanmelden van hun kinderen,
en de directeur was even bang dat hij zijn nieuwe klassen niet vol zou krijgen. Deze vrees was echter
ongegrond; in december 2014 zaten ook de nieuwe de klassen al weer bomvol.

3

Kleuterschool in wijk Targil

In 2013 was met steun van de SVM ook een kleuterschool gestart in de wijk "Targil", een verdere
buitenwijk van Nouadhibou. Deze wijk is enkele jaren geleden aangelegd voor mensen die weg
moesten uit de sloppenwijken in de binnenstad omdat die wijken werden platgewalst voor de komst
van nieuwbouw. Er zijn in Targil nog weinig voorzieningen zoals winkels of scholen, en het inkomen
van de bewoners ligt beneden het gemiddelde voor Nouadhibou.
De kleuterschool die ook de naam "El Azhar" draagt, was aanvankelijk ondergebracht in twee houten
barakken zonder water, elektriciteit of toilet. In de barakken zaten 136 kinderen op elkaar gepropt
onder omstandigheden die zelfs naar Mauritaanse normen ontoelaatbaar waren. De school was op
papier een kleuterschool, maar er zaten in de praktijk kinderen op van 6 jaar die dringend door
moesten stromen naar een lagere school. Een filmpje op YouTube geeft een idee van het aantal
kinderen in de barakken:
http://youtu.be/ww1vouLM6dg
Tijdens een bezoek aan deze kleuterschool in april heb ik samen met de leidsters besloten dat we de
kinderen hier niet konden laten zitten maar dat we ze moesten verhuizen naar een meer geschikte
locatie. Dit is ook gebeurd met ingang van het nieuwe schooljaar in september. De kinderen zijn nu
ondergebracht in een bestaand stenen gebouw met twee redelijk grote lokalen. Er is hier water
beschikbaar en ook een toilet.
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Nieuwe lagere school in de wijk Targil.

Voor de kinderen die te groot werden voor de bestaande kleuterschool in de wijk Targil is in
september ook een lagere school geopend in deze wijk, ook weer onder de naam "El Azhar". Op deze
school zitten niet alleen kinderen die afkomstig zijn van de eigen kleuterschool, maar ook kinderen
die van elders gekomen zijn. De bewoners van de wijk Targil zijn voor het overgrote deel arme
mensen die geen middelen hebben om hun kinderen naar een school in de stad te sturen. Vandaar
dat de bewoners er bij ons schoolhoofd Cheikh op hadden aangedrongen dat hij ook in hun wijk een
lagere school zou beginnen. In september had hij daartoe een bestaand huis gehuurd en dat
ingericht als lagere school. Aan het eind van 2014 had de school een vijftal klassen met ruim 200
leerlingen. De school was self-supporting, en de kosten van huur en salarissen voor onderwijzers
werden helemaal gedekt door het schoolgeld van de leerlingen.
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Verzending van materiaal vanuit Nederland

Omdat er in januari weer enkele trawlers vanuit IJmuiden naar Mauritanië zouden vertrekken, was er
in december 2013 in Nederland een inzameling gehouden van speelgoed voor de kleuterscholen in
Nouadhibou. Deze actie was beperkt tot Uitgeest omdat we niet teveel materiaal met de trawlers
konden meegeven. Een oproep in de plaatselijke advertentiebladen resulteerde in 8 verhuisdozen
met speelgoed. Deze dozen waren eind december 2013 aan boord gezet van de IJmuidense trawler
"Carolien" die klaar lag om naar Mauritanië te vertrekken. Op 11 januari vertrok dit schip uit
IJmuiden om via Las Palmas naar Nouadhibou te varen. Op Las Palmas werden ook nog enkele dozen
speelgoed ingeladen die verzameld waren door de plaatselijke agent van rederij Vrolijk. Op 19 januari
arriveerde de "Carolien" in Nouadhibou maar door administratieve problemen werden de dozen nog
een maand vastgehouden in de haven van Nouadhibou. Pas op 20 februari kon onze school de dozen
eindelijk in ontvangst nemen. Het speelgoed werd verdeeld over de twee bestaande kleuterscholen;
een bij de lagere school in de wijk Bagdad en een in de wijk Targil.
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Publiciteit

Er werden in 2014 in twee nieuwsbrieven uitgegeven (Nr. 7 en 8) die ook gepubliceerd werden op de
website van de stichting (www.scholenvoormauritanie.nl). De website werd verder regelmatig up to
date gebracht.
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Inkomsten en uitgaven van de stichting

Aan donaties werd dit jaar een bedrag van € 9.850 ontvangen, terwijl de totale uitgaven € 10.022
bedroegen. Het overgrote deel van de uitgaven was bestemd voor de bouw van de drie nieuwe
klaslokalen. Aan het eind van het jaar bedroeg het vermogen van de stichting € 550. Een volledig
overzicht van de inkomsten en uitgaven van de stichting is te vinden in het financiële jaaroverzicht.
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