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Algemeen

Het visserij akkoord tussen de EU en Mauritanië liep af op 15 december 2014 zonder dat de twee
partijen overeenstemming hadden bereikt over een vervolg ervan. Dit betekende dat eind 2014 alle
Europese schepen moesten vertrekken uit Mauritanië, en dat ze daar in de loop van 2015 niet meer
terugkeerden. Voor ons scholenproject was dat een tegenslag omdat we nu geen materiaal meer
konden meegeven aan Nederlandse trawlers die naar Mauritanië vertrokken. Het afbreken van de
onderhandelingen hing samen met het feit dat Mauritanië erg veel geld vroeg voor de visrechten,
terwijl de Europese schepen ver uit de kust moesten blijven waar weinig te vangen viel.
Op de Europese schepen in Mauritanië werkten veel Mauritaanse zeelui, en die zaten na het vertrek
van de schepen allemaal zonder werk. In Nouadhibou ging het daardoor helemaal niet goed met de
economie. Een van de gevolgen van was dat veel ouders het schoolgeld van de kinderen niet meer
konden betalen. Op onze school probeerden we daaraan tegemoet te komen door werkeloze ouders
een korting te geven op het schoolgeld, of ze uitstel van betaling te geven. Maar er moest natuurlijk
nog wel voldoende geld binnenkomen om de salarissen van de onderwijzers te betalen.
Met ingang van 2015 moest de naam van onze scholen veranderd worden omdat de oude naam ook
al in gebruik was voor een school in Nouakchott. De oude naam "El Azhar" werd daarom vervangen
door "Senabile El Kheir". Deze naam wordt zowel voor gebruikt voor de eerste school die gevestigd is
in de wijk Bagdad, als voor de nieuwe school in de wijk Tarhil (Figuur 1)
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Materiaal voor de lagere school in de wijk Bagdad

In mei 2014 was er een eerste verdieping gebouwd boven op het in 2013 neergezette gebouw. Met
financiële steun van de stichting SVM werden hier drie lokalen van 5 x 4 m opgetrokken. Deze drie
nieuwe klaslokalen werden in oktober 2014 bij het begin van het nieuwe schooljaar in gebruik
genomen. Er moesten natuurlijk ook weer nieuwe schoolbanken komen, en er is gekeken of we
vanuit Nederland overtollig schoolmateriaal naar Mauritanië konden sturen. Maar omdat er geen
vissersschepen meer naar Mauritanië gingen, zouden de banken per vrachtschip moeten worden
verzonden. De kosten daarvan (€ 5000) waren hoger dan het fabriceren van de banken ter plaatse,
dus we hebben maar voor het laatste gekozen. In de eerste maanden van 2015 werd voor een
bedrag van € 3520 aan nieuwe schoolbanken gespendeerd.
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Kleuterschool in wijk Targil

In 2013 was met steun van de SVM ook een kleuterschool gestart in de wijk Tarhil. Deze school was
aanvankelijk gehuisvest in twee houten barakken, maar in 2014 verhuisde hij naar een stenen
gebouw. In 2015 is deze school zelfstandig geworden, en hij draait nu volledig op bijdragen van de
ouders.
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Nieuwe lagere school in de wijk Targil.

In 2014 was een tweede lagere school geopend in de nieuwe wijk Tarhil, ver buiten het centrum van
de stad (Figuur 1). Dit om tegemoet te komen aan de grote vraag naar lager onderwijs in deze vooral
door arme zwarten bewoonde wijk. De school draaide in 2015 grotendeels op eigen kracht, maar in
de zomer moest de stichting bijspringen met het overbruggen van de salarissen van de onderwijzers
tijdens de vakantieperiode (wanneer er gedurende 4 maanden geen inkomsten zijn van lesgeld). In
het laatste kwartaal deed de school een beroep op onze stichting om bij te dragen aan de kosten van
nieuwe certificaten voor de onderwijzers. In totaal werd dit jaar € 1150 bijgedragen aan salarissen en
andere kosten van de onderwijzers.

school Targil
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Figuur 1. Locatie van de scholen in de wijk Bagdad en Targil.
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Verzending van materiaal vanuit Nederland

Gedurende het hele jaar 2015 kon er geen materiaal vanuit Nederland verscheept worden door de
afwezigheid van Nederlandse vissersschepen in Mauritanië.
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Publiciteit

Er werd in 2015 één nieuwsbrief uitgegeven (Nr. 9) die ook gepubliceerd werd 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 € 4600 ontvangen, terwijl de totale uitgaven € 5010.07
bedroegen. De uitgaven werden besteed aan de fabricage van nieuwe schoolbanken, aan de
salarissen van onderwijzers, en aan nieuwe certificaten voor de onderwijzer. Aan het eind van het
jaar bedroeg het vermogen van de stichting € 143. Een volledig overzicht van de inkomsten en
uitgaven van de stichting is te vinden in het financiële jaaroverzicht.
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