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Ontwikkelingen rond de scholen in Nouadhibou
Tot aan de vakantieperiode ging het redelijk goed met de scholen. In mei was ik voor mijn werk een
weekje in Nouadhibou, en ik heb toen de grootste school (in de wijk “Bagdad”) kunnen bezoeken.
Alles liep zo te zien op rolletjes, en ik werd in elke klas begroet door een horde leerlingen die
omhoog sprongen uit de banken en in koor “Bonjour monsieur” riepen.
In mei werd het schooljaar afgesloten met de proefwerkweek (“composition”) voor alle klassen.
Daarna begon voor iedereen de lange vakantie van juni t/m september. Ons schoolhoofd Cheikh had
nog voldoende geld om al zijn onderwijzers (ruim 30 stuks) hun salaris voor de maand juni te betalen,
maar daarna moesten zij drie maanden op een houtje bijten. Dat is het normale systeem in het
particuliere onderwijs: wanneer er geen lesgeld binnenkomt van de leerlingen, is er ook geen geld
voor het salaris van de onderwijzers.
De vakantieperiode heeft Cheikh gebruikt om de scholen nog een nieuw verfje te geven, maar daarna
zat hij financieel aan de grond. Door de sterk teruggelopen inkomsten van onze stichting konden wij
hem niet bijspringen.
Eind september/begin oktober begonnen de leerlingen weer binnen te druppelen. Door de slechte
economische situatie in Nouadhibou (zie onder) waren veel ouders niet in staat het lesgeld op tijd te
betalen, en bleef het zeuren met de financiën van de school. Maar voor Cheikh is het een principe
zaak dat hij zijn onderwijzers altijd op tijd uitbetaalt, ook al houdt hij voor zichzelf geen geld meer
over. Dat is ook de reden waarom hij zijn goede onderwijzers vasthoudt.
Eind november was bij hem thuis de stroom en het water afgesloten omdat hij al maanden zijn
rekeningen niet meer had kunnen betalen. We hebben hem intussen geld gestuurd om in ieder geval
zijn stroom weer aan te laten sluiten. Het waterprobleem hopen we begin volgend jaar op te lossen.
Voorlopig koopt hij elke twee weken een paar kuub water dat met een tankwagen in een put voor
zijn huis gestort wordt.

PR activiteiten
Op 14 juli hebben we een expositie gehouden in kringloopwinkel “De Groene Ezel” in Heemskerk.
Deze winkel had ons vorig jaar een donatie gegeven voor de aanleg van de toiletten op de school, en
ik had aangeboden om als tegenprestatie iets te komen vertellen over ons project in Nouadhibou.

Economische malaise in Nouadhibou
Nouadhibou is een arme stad die voornamelijk drijft op de inkomsten uit de visserij. Een goede
indruk van Mauritanië wordt gegeven in een documentaire over de Sahara die de VPRO de afgelopen
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weken uitzond. De eerste aflevering daarvan ging over Mauritanië, en een deel was opgenomen in
Nouadhibou. Hij is terug te zien op:
https://www.vpro.nl/programmas/sahara/kijk/afleveringen/sahara-aflevering-1-het-geheim-vanmauritanie.html
De beelden van het strand (vol plastic en ander afval) waren gemaakt vlak achter het huis waar ik 10
jaar heb gewoond.
De laatste jaren gaat het erg slecht met de visserij doordat de Chinezen veel vismeelfabrieken
gebouwd hebben waar alle vis verwerkt wordt tot vismeel dat naar China wordt geëxporteerd. De
fabrieken worden bevoorraad door zeer efficiënte schepen die ze uit Turkije hebben laten
overkomen. Het gevolg is dat er voor de Mauritaniërs zelf weinig te vangen overblijft, en dat de vis
op de markt ook erg duur is geworden. Bovendien zijner de laatste maanden veel vissers vanuit het
zuiden van Mauritanië naar Nouadhibou gekomen. Dit komt waarschijnlijk doordat de visbestanden
in het zuiden nog verder uitgeput zijn dan die in de omgeving van Nouadhibou. Het gevolg is dat de
concurrentie onder de vissers in Nouadhibou nog verder toeneemt, en de inkomsten van de vissers
sterk gedaald zijn. Tot nu toe doet de overheid weinig moeite om de visserij te reguleren. Er zijn
weliswaar quota ingesteld voor de vismeelfabrieken, maar die worden massaal overschreden. In de
praktijk zijn de vismeelfabrieken mede-eigendom van Mauritaanse generaals en hoge
overheidsfunctionarissen, en het is daardoor moeilijk voor de overheid om ze hard aan te pakken.
De laatste maanden is er in de Engelse pers veel aandacht besteed aan de overbevissing in West
Afrika. Deze artikelen zijn te bekijken en te beluisteren op de volgende sites:
https://www.reuters.com/investigates/section/ocean-shock/
https://www.bbc.com/news/world-africa-46017359
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w3cswf5r
https://www.bbc.co.uk/programmes/p06qmjvp
Vluchtelingen problematiek
In Nederland en andere Europese landen is de afgelopen weken veel aandacht besteed aan het
zogenaamde “Pact van Marrakesh” dat de migratie van Afrikanen naar Europa moet “reguleren”. Het
is de vraag in hoeverre deze maatregelen effectief zullen zijn. De laatste uitzending in de VPRO reeks
over de Sahara laat zien dat er vanuit Niger, ondanks massale EU subsidie, nog steeds vluchtelingen
vertrekken richting Libië en Algerije:
https://www.vpro.nl/programmas/sahara/kijk/afleveringen/sahara-aflevering-4-terug-naaragadez.html
De enige werkelijke oplossing van de vluchtelingen problematiek (naast het volledig stoppen van
illegale migratie) is het steunen van de Afrikanen in de opbouw van hun land. Daarmee worden veel
meer mensen geholpen dan door het opvangen van een klein groepje in Europa.
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