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Bouw van de nieuwe school: de laatste loodjes
In de vorige nieuwsbrief beschreven we hoe de bouw van de nieuwe school weer werd opgepakt na
de corona epidemie. In de laatste helft van 2021 kon de huurschuld van de oude school worden
afgelost, en kon er dankzij enkele donaties begonnen worden met het aanleggen van de fundering,
een waterput, en de muren van het nieuwe gebouw. Toen ik in februari de school bezocht, lagen de
bouwwerkzaamheden weer stil door geldgebrek. Het slecht ging met de economie in Mauritanië door
problemen in de visserij en later ook door sterk gestegen prijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.
Mogelijkheden voor de directeur om lokaal geld te lenen waren er daardoor niet.
In juli konden we de bouw hervatten dankzij enkele grote donaties vanuit Nederland. Daarmee kon
het dak worden gestort, wat een grote operatie was (zie foto’s en video). Ook konden de muren
gestuukt worden. De directeur zette alles op alles om bij het begin van het nieuwe schooljaar (begin
oktober) het nieuwe gebouw te kunnen inwijden. Dan kon hij de huur opzeggen van het oude
gebouw waarmee hij maandelijks € 250 uitspaart.
De bedoeling is nu dat de school inderdaad komende dinsdag van start gaat. Afgelopen week was de
cement van de vloer nog niet helemaal droog waardoor de opening nog niet op 3 oktober bij de start
van het nieuwe schooljaar kon plaatsvinden. Voor de meest noodzakelijke uitgaven had de directeur
krediet opgenomen bij enkele leveranciers (wat niet makkelijk is in Nouadhibou omdat niemand geld
heeft). De komende maanden zullen er nog deuren en ramen geplaatst moeten worden; de lokalen
moeten nog worden geschilderd worden, en er moeten nog aansluitingen komen voor water en
elektriciteit. Alles bij elkaar hebben we nog ongeveer € 3000 nodig. We hebben een aanvraag voor
een donatie ingediend bij De Groene Ezel in Heemskerk, en we hopen van onze bestaande donateurs
ook nog wat bijdragen te ontvangen. Het voornaamste is echter dat de school er staat en op het punt
staat te gaan draaien. Wat rest is nog wat afwerking en daarna kan de school zelfstandig verder.
Het scholenproject in Mauritanië is niet alleen belangrijk voor de Mauritaniërs zelf, maar ook als
voorlichtingsproject op middelbare en lagere scholen in Nederland. Het kleinschalige karakter en de
directe band met de scholen bieden mogelijkheden voor leerlingen in Nederland om mee te kijken in
een Mauritaanse school, contact te leggen met de leerlingen daarginds, en projecten in Nederland op
te zetten over Afrika en de problemen daarginds. Om dit aspect verder te ontwikkelen wordt er
gezicht naar mensen uit het onderwijs in Nederland die interesse hebben om lesmateriaal en
projecten te ontwikkelen, zowel voor Nederland als voor Mauritanië.
Een artikel hierover in het Nieuwsblad Uitgeest heeft al enkele positieve reacties opgeleverd. Dit
artikel is te lezen op https://www.rodi.nl/uitgeest/312604/uitgeester-78-zoekt-opvolgervoorscholenproject-mauritanie#p=28
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Storten van het dak voor het nieuwe gebouw.
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Betonvlechtwerk voor het dak van nieuwe gebouw. Het wordt dak wordt stevig genoeg gemaakt om
er later eventueel nog een verdieping op te kunnen zetten.
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Een professionele betonmolen is gehuurd voor het storten van het plafond.
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