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Algemeen

De Stichting Scholen voor Mauritanië ondersteunt twee scholen in Nouadhibou, waarvan er een
gelegen is in de wijk Numéro en de andere in de wijk Tarhil (Figuur 1). Beide scholen samen bieden
plaats aan ongeveer 550 leerlingen variërend in leeftijd van 3 tot 17 jaar. Deze zijn verdeeld over
twee kindercrèches, 14 klassen van de lagere school, en twee klassen van het “lyceum”; een soort
brugklas voor het middelbaar onderwijs.
De school heeft naast de directeur 7 fulltime onderwijzers in dienst en 12 parttime leraren voor de
brugklassen. Daarnaast heeft de school 3 administratieve medewerkers in dienst.
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Ontwikkelingen in 2021

Nadat de school in maart 2020 gesloten werd wegens corona, ging hij pas weer open in september
2021. In de tussentijd waren er geen inkomsten uit lesgeld. We hebben vanuit de stichting gezorgd
dat de directeur geld kreeg om zijn gezin te onderhouden, maar de 20 onderwijzers moesten zelf
maar in leven zien te blijven. Wonder boven wonder kwamen in september 2021 alle onderwijzers
weer terug en kwam de school vrij snel weer op gang.
Met de nieuwbouw van de school in Tarhil kon dit jaar nog geen begin worden gemaakt. Er was begin
2020 hiervoor een stuk grond aangekocht, maar na de komst van corona waren er geen inkomsten
meer uit lesgeld. Nadat de school in september 2021 weer werd geopend, moest eerst een flinke
huurschuld van het oude gebouw worden afgelost. Dat heeft de school op eigen kracht weten op te
brengen.
In de laatste maanden van 2021 kond de stichting dankzij enkele flinke donaties een bedrag van €
3000 overmaken aan Mauritanië. Met deze bijdrage kon de fundering gelegd worden, een watertank
worden aangelegd, en de muren opgetrokken. Aan het eind van 2021 lag de bouw weer stil vanwege
geldgebrek. Een deel van de noodzakelijke materialen (cement, betonijzer) waren al aangeschaft,
maar er was geen geld meer voor arbeidsloon. Volgens een berekening van de directeur was er nog
ongeveer € 4000 nodig om het gebouw af te maken. Hij hoopte dat dit snel zou lukken, want zodra
hij het nieuwe gebouw kon betrekken, was hij verlost van de maandelijkse huur van € 250 voor het
oude gebouw. Naar verwachting kon hij een deel van het benodigde bedrag sparen uit de inkomsten
van de bestaande school, maar op eigen kracht lukte het hem niet om het gebouw binnen afzienbare
termijn af te krijgen. We moeten dus nog even op zoek naar meer sponsors.
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Figuur 1. Locatie van de scholen in de wijken Numéro en Tarhil.
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