2012

Kleinschalige
projecten in Marokko
Leertraject

VERSLAG - 1e bijeenkomst focusgroep

Het leertraject ‘kleinschalige initiatieven in Marokko’ is een project dat
wordt georganiseerd door het Marokko Fonds. Het maakt deel uit van
het Thematisch Leerprogramma Remittances van PSO. Het project
heeft als doel samen tot meer inzicht te komen in de praktijk van het
opzetten en uitvoeren van kleinschalige ontwikkelingsprojecten in
Marokko.
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Introductie
Op 16 juni participeerden tien deelnemers aan de 1e focusgroep bijeenkomst van het
leertraject ‘kleinschalige projecten in Marokko’. De deelnemers waren
vertegenwoordigers van de stichtingen Al Amal (Den Haag), Taourirt (Rotterdam),
Kantara (Amsterdam), Al Moustakbal (Malden), i-Hope (Rotterdam), Twiza Fonds
(Purmerend) en Al Amal (Den Haag). Deelnemers van organisaties die niet tijdens deze
eerste bijeenkomst aanwezig konden zijn, maar wel zijn gëinterviewd over hun
projecten in Marokko zijn Stichting Vrienden van Tazaghine en Stichting de Vleutense
Brug. Fouad Sakka wordt nog geïnterviewd en zal de 2e bijeenkomst hopelijk wel
aanwezig zijn.
De leerdoelen van deze eerste bijeenkomst:
1. Deelnemers reflecteren collectief op de eigen praktijk van het opzetten en
uitvoeren van kleinschalige projecten in Marokko
2. Deelnemers zijn in staat aan te geven wat zij willen leren om hun projecten te
verbeteren
Het programma van de dag is opgenomen in bijlage 1. In het verslag dat hier volgt
komen alle programma onderdelen terug:
A. Kennismaking
B. Gedachtenwisseling ‘lastige situatie’
C. Brainstorm: wat is een ‘goed’ project?
D. Opdracht: formuleren leerdoel
E. Interviews in Marokko
A. Kennismaking
Tijdens de kennismaking bleek dat de motivatie voor betrokkenheid met Marokko en
met het opzetten van kleinschalige projecten divers is. De motivaties die naar voren
kwamen: hoop, het kanaliseren van krachten die er in Marokko zijn (‘mensen willen
vooruit’), tegenstellingen tussen arm en rijk, natuurbescherming (driehoeksrelatie:
mens/natuur/dier), kennisoverdracht, benutten van kansen, onrecht en bureaucratie in
Marokko, leefsituatie van gehandicapten, gebrek aan onderwijs en zorg, samenwerken
van meer organisaties in Marokko zodat meer bereikt kan worden en
belangenbehartiging.
In Google maps is een kaart aangemaakt waarop te zien is welke stichting op welke
plaats in Marokko projectactiviteiten uitvoert: http://goo.gl/maps/yhAZ.
B. Gedachtenwisseling ‘lastige situatie’
In tweetallen zijn gesprekken gevoerd over een lastige situatie die deelnemers hebben
ervaren bij het opzetten en begeleiden van ontwikkelingsprojecten. Koen en Khalid (St.
Al Amal) hebben daarbij voorbeelden gebruikt uit hun praktijk in Nederland omdat zij
niet eerder in Marokko zelf projecten hebben uitgevoerd.
Iedere deelnemer besprak zijn eigen ‘lastige situatie’.

Khalid Belhaj / Stichting Al Amal
“Ik ben jongerenwerker in Den Haag en werk met
‘probleemjongeren’ met een Marokkaanse achtergrond.
Er is (in het verleden) veel geld in hen geïnvesteerd om
hen te begeleiden en dat is minder geworden. Ik zou
meer willen doen. De vraag is alleen hoe. Een
uitwisseling naar Marokko zou deze jongeren veel
kunnen leren. En dan niet voor vakantie, maar echt om
aan de slag te gaan door bijvoorbeeld een school op te
knappen o.i.d. Hoe kom ik aan geld? En, als je met een
organisatie in Marokko werkt, hoe houd ik controle en hoe kan gezorgd worden dat de
besteding van geld ook goed is.”
Zahra Alatouani / Stichting Taourirt
“Ik kom vaak in Marokko en ben al 28 jaar bezig met ‘goede doelen’. Ik doe wat ik kan. Ik
help mensen in een bejaardenhuis, help gehandicapten door spullen op te sturen en heb er
veel voor over om iets te doen aan de armoede waar veel mensen in leven. Op dit moment
probeer ik een nog op te richten dovenschool te helpen met materiaal. De school wordt
gebouwd in Taourirt. Ik heb mijn samenwerkingspartner hulp beloofd en hen verteld dat ik
probeer alles te doen wat mogelijk is. Mijn partner heeft
audiogrammen gestuurd van de kinderen die een
hoorapparaat nodig hebben. Ik ben nu bezig om
hoorapparaten voor hen te regelen. In september vertrekt
een grote bus naar Taourirt en de bus moet gevuld met
spullen voor de dovenschool, het bejaardenhuis en andere
(…). Wat ik lastig vind is om dit allemaal voor elkaar te
krijgen. Ik moet in Nederland mensen en organisaties
vinden die mee willen helpen.”
Houssaine Boulachioukh /Stichting Twiza fonds
“Van een ziekenhuis in Nederland ontving ik een aanbod
van ziekenhuisbedden. Ik heb dat aanbod geaccepteerd
en stond vrijwel gelijk voor de vraag waar de spullen
tijdelijk konden worden opgeslagen en welke
bestemming ze zouden moeten krijgen. Ik had op het
moment van het aanbod geen partij in Marokko
benaderd of ze de spullen konden aannemen. Dat was
een lastige situatie.”
Freek de Bok / Stichting Al Moustakbal
“Tijdens een uitwisseling van gehandicapten in Nederland
met gehandicapten in Marokko, in Marrakech, bleek dat
(een aantal) begeleiders van de gehandicapten uit
Nederland niet altijd wilden meewerken en soms zelfs een
‘eigen agenda’ hadden. De omstandigheden waren
weliswaar anders dan in Nederland, zoals de temperatuur,
maar we hadden ze in Nederland in het voortraject
voldoende geïnformeerd over de situatie in Marokko en
cultuurverschillen. Tijdens de uitwisseling leverde dat hele
lastige situaties op voor het bestuur van onze stichting. Hoe kun je hiermee omgaan en hoe
voorkom ik dit een volgende keer?”

Tip Mustafa: organiseer een proefproject in Nederland zodat je elkaar beter leert kennen
en kunt besluiten of de mensen geschikt zijn om mee te gaan.
Naoual Benaissa / Stichting i-Hope
“Ik ben net begonnen met mijn stichting iHope. Mijn
droom is om iets te doen voor kinderen in Marokko die
niet naar school gaan. Ik vind het lastig om het ‘iets
doen’ een duurzaam karakter te geven. Dus geen
eenmalige actie zoals bijvoorbeeld spullen sturen, maar
iets dat duurzaam verandering in gang zet.”
Saïda Hattaoui / Stichting Al Moustakbal
“Bij ons project ‘Steentje bijdragen” waren veel
verschillende mensen betrokken: gehandicapten in
Nederland en Marokko, begeleiders en maatjes van de
gehandicapten en onze partners in Marokko. Dat vroeg om
veel voorbereiding. Mensen ontvingen informatie en
training om zich voor te bereiden. In Marokko was het
lastig om iedereen ‘bij elkaar’ te houden. Het bleek
bijvoorbeeld dat de maatjes niet allemaal volledig met het
programma mee deden, maar een eigen agenda hadden.
Ook de begeleiders wilden op een gegeven moment meer ‘vakantie’ dan hard werken. Dat
was een lastige situatie. Hoe ga je er mee om? Hoe zorg je ervoor dat het project slaagt en
dat er een goede sfeer blijft?”
Tip Mustafa: je kunt in Marokko jeugd animatoren inhuren die ervaring hebben met
internationale groepen. Dat neemt veel werk uit handen.
Ria Kromwijk / Stichting Taourirt
“We zijn net begonnen met een stichting die als eerste project een dovenschool in Taourirt
wil helpen. We hebben een snelle start gemaakt met de stichting. Binnen 2 dagen waren de
statuten geregeld en was gauw een naam bedacht voor de stichting. Nu we eenmaal op
weg zijn met de voorbereidingen van ons project, blijkt dat de keuze voor de naam
‘Stichting Taourirt’ misschien niet de beste is. Als al je
communicatie naar buiten toe gericht is op ‘Taourirt’ kan
dat misschien tegenwerken. Wie kent Taourirt? En willen
mensen wel geld donderen als je alleen in Taourirt bezig
bent? En gaan we in de toekomst ook niet op andere
plekken dan alleen Taourirt activiteiten doen? Er is nu
twijfel: moeten we de naam veranderen of niet? Wat is
een ‘goede’ naam voor onze stichting die zowel in
Nederland als in Marokko herkenbaar is?”

Koen van Venetië / Stichting Al Amal
“Ik heb veel ervaring met het werken met jongeren. Ik vind het
echter lastig om de groep ‘hangjongeren’ in Den Haag te bereiken.
Hoe kan ik contact met hen maken en hoe kan ik ze werven voor
activiteiten (van stichting al Amal)?”

Mustafa El Filali /Stichting Kantara
“Een tijd geleden besloot ik samen te werken met een school in Marokko om iets te doen
aan natuur- en milieu educatie. Eén docent in het bijzonder spande zich daarvoor in. Het
project was succesvol en kreeg zoveel positieve aandacht, dat de school bezocht werd door
de inspectie en andere bezoeken ontving. Daardoor ontstond een soort jaloezie en ergernis
bij andere docenten. Zij waren gewend om het niet zo nauw te nemen met lestijden en
gingen op vrijdagmiddag eerder naar huis bijvoorbeeld. Omdat de school langzamerhand
steeds meer in de belangstelling kwam te staan, moest door de docenten nauwlettender
worden omgegaan met de lestijden. Dat werd niet in
dank afgenomen en de meewerkende docent kwam in
een kwaad daglicht te staan. Als je een project in
Marokko begint, voel je je verantwoordelijk voor wat er
gebeurd; je hebt echter niet altijd grip op wat er
allemaal rond een project gebeurd. Wat zijn de belangen
van directe project betrokken? Het is moeilijk om daar
precies achter te komen. Dat kan soms tot lastige
situaties leiden.”
Uit de lastige situaties blijkt dat het opzetten en uitvoeren van een project nog best een
uitdaging is. Er komt veel bij kijken. Soms ga je te snel en soms duurt het lang voordat je
dingen voor elkaar krijgt. Aan de deelnemers is de vraag voorgelegd of er manieren zijn
waarop het opzetten en uitvoeren van een project verbeterd kan worden. Zijn er
manieren om de gewenste verandering beter te bereiken? Kortom: wat maakt een
ontwikkelingsproject tot een ‘goed’ project? Tijdens een brainstorm is samen gekeken
naar kwaliteitskenmerken daarvan.
C. Brainstorm: wat is een ‘goed’ project?
Deelnemers gaven vanuit hun eigen ervaring aan, dat een ‘goed’ project de volgende
kenmerken bevat:
-

een duidelijke bestemming
een duidelijk doel
oog voor evaluatie
bestaat uit een vooraf opgesteld projectplan met in ieder geval de volgende
elementen: voorbereiding/uitvoering/begroting/planning/overdracht &
implementatie / evaluatie
een goede aanleiding: er moet een vraag zijn van een partner in Marokko
kenmerkt zich door effectiviteit (doelmatigheid: de korte route naar het doel) &
efficiëntie (doeltreffendheid: je doel bereiken)
brengt doelgroepen in kaart
bevat follow-up en nazorg

Bovenstaande kenmerken kunnen worden ondergebracht in vier categorieën
kwaliteitskenmerken die een ‘goed’ project zou moeten bevatten:
-

PARTICIPATIE
EIGENAARSCHAP
CAPACITEITSVERSTERKING
LEREND VERMOGEN

Marjolein lichtte de categorieën toe en gaf aan dat ze niet uitputtend zijn maar wel
gemeengoed in elke zichzelf respecterende ontwikkelingsorganisatie. Dat betekent dat
je er niet altijd in slaagt om die kwaliteit ook te leveren. Maar deze werkwijze vergroot
wel de kans op succes.

D. Opdracht: scherp krijgen van leerdoel
De lastige situaties die tijdens de ochtend zijn besproken kunnen worden vertaald naar
een leervraag, vervolgens naar een leerdoel en een bijbehorend leerplan. De hand-out
‘Begrippen en leercategorieën’ zijn besproken. In 3 groepen is vervolgens een keuze
gemaakt voor één lastige situatie van één van de deelnemers. Daarvan is een leervraag
en leerdoel gedefinieerd en alvast een aanzet gegeven voor het leerproces (wat moet er
gebeuren, welke acties zijn nodig om je leerdoel te bereiken).

Groep 1 - Freek, Zahra, Saida, Nissrine
Leervragen
Hoe vinden wij in Nederland samenwerkingspartners die ons
kunnen helpen bij het vinden van geld/ middelen die nodig
zijn in Marokko. We hebben beloofd om ons best te doen dat
te regelen.
Leerdoelen?
Het vinden van tenminste 2 geschikte
samenwerkingspartners in Nederland die bereid zijn om ons
te helpen bij het vinden van geld/ middelen
Categorie?
Participatie
capaciteitsversterking
Wie?
Bestuur van onze stichting
Marokkofonds/ collega-stichtingen
Eigen netwerk/ relaties
Via internet
Leerproces?
1. Wat verstaan we onder samenwerken en waarom
willen we samenwerken?
2. Hoe willen wij samenwerken?
3. Welke stichtingen in NL zijn actief in Marokko?
4. Welke stichtingen beantwoorden aan onze leervraag?
5. Pers. Benadering van stichtingen
6. Wederzijdse verwachtingen/ afspraken
Groep 2 - Ria, El Hossaine, Souad
Leervragen
Waar moet je mee rekening houden bij het bedenken van de
naam?
Leerdoelen?
Hoe dekt de naam de lading van het project?
Categorie?
Theoretische kennis verwerven
Wie?
De initiatiefgroep
Leerproces?
1. Eerst zien of de naam al bestaat
2. Dan naar meningen van derden luisteren
3. Daarna participeren
Groep 3 - Koen, Naoual, Khalid
Leervragen
Hoe kan ik jongeren (blijven) bereiken om continuïteit te
geven aan de activiteiten van de stichting in Marokko?
Leerdoelen?
Contact leggen met jongeren en hun vertrouwen winnen.
Meegaan met de tijd om verbinding te houden.
Categorie?
Vaardigheden verbeteren.
Wie?
De Stichting: leren hoe ik de aandacht kan vast houden.
Jongeren: leren beter te focussen
Leerproces?
Leren eigen kwaliteiten inzetten om een doel te bereiken.
Bijvoorbeeld: de kwaliteiten van Koen als schaakleraar.

E. Interviews in Marokko met partnerorganisaties
In de week voorafgaand aan de 1e focusgroep bijeenkomst, zijn interviews gehouden met:
-

Mustafa el Filali – Stichting Kantara
Ismail el Khalki – Stichting Vrienden van Tazaghine (afgemeld voor 16 juni)
Amar Haddouch – Stichting de Vleutense Brug (afgemeld voor 16 juni)
Freek de Bok en Saida Hattaoui – Stichting Al Moustakbal
Ria Kromwijk en Zahra Alatouani – Stichting Taourirt
El Hossaine Boulachioukh – Stichting Twiza Fonds
Said Achaboun – Stichting Al Amal

De interviews zijn gebruikt om het programma te kunnen samen te stellen voor de 1e
focusgroep bijeenkomst. Relevante stukjes worden getoond tijdens de 2 e bijeenkomst. Doel
is om ook de partnerorganisaties in Marokko te interviewen. De planning wordt aan de
groep voorgelegd en vanwege de Ramadan wordt aangeraden de interviews nà de Ramadan
te houden. Ook geeft de groep aan dat het heel lastig is een 2 e focusgroep tijdens de
Ramadan te plannen. Marjolein dient een verzoek in bij PSO voor afsluiting van het project
eind september in plaats van eind augustus. Marjolein stuurt een verslag van de 1e
bijeenkomst naar alle deelnemers en doet een nieuw datumvoorstel. Het programma voor
de 2e leerdag wordt met input van alle deelnemers door Marjolein samengesteld.
De bijeenkomst is afgesloten met een korte evaluatie.

Vlnr Koen, Freek, Khalid, Saida, Zahra, Ria, Naoual, El Hossaine, Souad

BIJLAGE 1 – Programma 16 juni 2012

Leertraject ‘kleinschalige projecten in Marokko’
1e bijeenkomst focusgroep
Zaterdag 16 juni 2012, Amsterdam

PROGRAMMA
10:00 Start ochtendprogramma
-

Welkom en korte inleiding op het programma
Kennismaking
Gedachtewisseling over projecten opzetten en uitvoeren in Marokko
Vragenbak

12:45 Lunch
13:30 Start middagprogramma
- Formuleren van je eigen leerdoel
- Koppelen leerdoel aan leerplan (1e stap)
- Interviews met partners in Marokko
15:20 Evaluatie & vooruitblik 2e bijeenkomst
15:30 Afsluiting

