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Algemeen
Sinds de vorige Nieuwsbrief van juni 2020 is er een heel schooljaar verlopen waarin de leiding van de
school dapper geprobeerd heeft de schade van de corona maatregelen in te halen. Begin september
2020 ging de school eindelijk weer open; twee maanden vroeger dan normaal om de kinderen de
kans te geven de achterstand van het voorgaande schooljaar in te halen. De school was namelijk al
vanaf maart 2020 gesloten geweest, en de mogelijkheden tot lesgeven via stencils waren erg beperkt
geweest. Van digitaal lesgeven was natuurlijk helemaal geen sprake omdat de kinderen thuis geen
computer hadden.
Vóór het begin van het nieuwe schooljaar in september moest de school op last van de autoriteiten
helemaal schoongemaakt worden en opnieuw geverfd. Dit blijkbaar in verband met extra hygiëne
vanwege corona. Eind oktober moesten de leerlingen proefwerken en examens doen voor het jaar
2020/2021, en daarna konden ze per 1 november meteen door met het volgende schooljaar.
Gedurende de maanden dat de school gesloten was, waren er natuurlijk geen inkomsten geweest uit
lesgelden. Afgezien van een eenmalige uitkering aan de onderwijzers in maart 2020 (betaald door de
stichting) moesten de onderwijzers zelf maar zien hoe ze in leven moesten blijven. Steun van de
overheid was er natuurlijk ook niet. Intussen liep de huur van het schoolgebouw in Tarhil wel door,
met het gevolg dat daardoor een flinke huurachterstand werd opgelopen.
Vanuit Nederland kon er ook weinig gedaan worden om de school te ondersteunen. De stichting
zorgde er alleen voor dat het salaris van het schoolhoofd werd doorbetaald zodat hij de meest
essentiële activiteiten kon voortzetten. Door de corona maatregelen in Nederland was er ook geen
mogelijkheid om nieuwe fondswervingsactiviteiten te ondernemen zoals lezingen of
tentoonstellingen.
Desondanks was het hoopvol om te zien dat de directeur en onderwijzers hun motivatie behielden;
dat de leerlingen in september 2020 massaal terugkeerden naar de school, en dat de school veel
waardering ontving van de plaatselijke autoriteiten. De school heeft blijkbaar een goede reputatie,
vooral ook omdat hij voorziet in de behoefte aan goed onderwijs in de arme wijk Tarhil.
Intussen is de economische situatie in Nouadhibou nog steeds erg slecht. Doordat Chinese vissers de
zee hebben leeggevist voor de vismeelfabrieken, loont het voor de Mauritaanse vissers niet meer de
moeite om naar zee te gaan. In plaats daarvan zijn de meesten nu vertrokken naar het binnenland
om daar hun brood te verdienen in de goudwinning.

Plannen voor de komende maanden
Het schoolhoofd is nog steeds van plan om een nieuw gebouw te gaan neerzetten ter vervanging van
het gehuurde gebouw in de wijk Tarhil. Het in 2019 hiervoor aangekochte terrein is gelukkig nog
steeds in het bezit van de school. Voordat we aan de bouw van een nieuwe school kunnen beginnen,
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moet eerst de achterstallige huur van het gehuurde gebouw worden afgelost. Hiervoor is al een deel
van de inkomsten uit lesgelden in het schooljaar 2020/2021 gebruikt. Het is nu de bedoeling dat in
september 2021 begonnen zal worden met de bouw van de nieuwe school. De bouw zal in etappes
verlopen, afhankelijk van de vraag hoeveel geld de school kan reserveren ut de inkomsten van
lesgeld, en natuurlijk ook van de bijdragen van onze stichting.

Foto's
Vanwege de corona maatregelen ben ik het afgelopen jaar niet meer in Mauritanië geweest. Voor
foto's ben ik afhankelijk van wat het schoolhoofd mij per WhatsApp toestuurt. Hieronder een paar
foto's van de leerlingen met mondkapjes in de klas, en ook het opstellen van leerlingen in rijen voor
het begin van de klas.
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