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Rachid, één van onze grote
internen, werkt in de keuken bij
Royal Mansour !
Het nieuwe CFF: 1 jaar oud al!
Deze maand oktober vieren wij de eerste “verjaardag” van het
Centre Fiers et Forts in het nieuwe gebouw. Het leeft volop, de
kinderen zijn hier gelukkig, want er zijn volop activiteiten.
Het CFF :














de kinderen: 20 internen en 85 externen
het centrum : 965 m2 gebouw en 1200m2 terrein
het internaat : 28 bedden, meisjes en jongens gescheiden
(mogelijkheid uitbreiding tot 40 bedden)
een volledig ingerichte keuken met inachtneming van de
normen betreffende hygiene
een grote zaal met 14 computers + internet, waar ook de
muzieklessen gegeven worden + vergaderd
een atelier waar geschilderd wordt, gebeeldhoud, collages
gemaakt en gewerkt met klei
een multi-sportterrein buiten + een sportzaal binnen
een appartementje voor stagiaires
een eetzaal
3 schoollokalen
4 onderwijzers die goed opgeleid zijn wat betreft de
persoonlijke en artistieke ontwikkeling. 2x per maand
komt een psycholoog voor “moeilijke gevallen”.
een pedagogische boerderij met dieren, een
moestuin/boomgaard, alles ecologisch volgens de normen
van de permakultuur.

In de maand mei hebben we de directie van
Royal Mansour (http://royalmansour.com)
ontmoet.
Een equipe met een heel groot hart ! Ze
kwamen met een vrachtwagen met
linnengoed en verse maaltijden. De
kinderen genoten van een koninklijke
maaltijd!
Begin oktober mocht Rachid zijn stage
beginnen in de keuken van het hotel. Hij is
er heel blij mee, ondanks het feit dat hij
veel werk heeft. Maar hij is er zich bewust
van dat hij, dank zij Royal Mansour, een
vak mag leren en dat dit een buitenkansje
is voor zijn toekomst.

Dank zij uw steun hebben wij de middelen, de moed en de
wilskracht om 2015/2016 tot een geslaagd jaar te maken. De
nieuwsbrief kreeg een nieuwe vorm om duidelijker onze akties mee
te delen.
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Betreffende de inschrijvingen voor 2015/2016
Er zijn hoe langer hoe meer internen op het centrum.
In overleg met het onderwijzend personeel is besloten dat de
hoofdactiviteiten de komende 6 maanden zullen zijn: het lezen en
schrijven en de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Zij verdelen
hun tijd tussen de school in het dorp om het marokkaanse
schoolprogramma te volgen en de aktiviteiten van het centrum.
Voortaan worden er op het centrum muziek- en kunstlessen, theater,
sport en yoga gegeven. Wij werken met de kinderen in de nieuwe
Pedagogische Boerderij (permacultuur en dieren). Er zullen ook
leesateliers komen en ludiek onderwijs in een vreemde taal, afgezien van
het arabisch. De internen blijven de ondersteuning bij hun huiswerk
houden.
Teneinde dit nieuwe programma te beginnen, de schoolactiviteiten te
versterken en de nieuwe internen te begeleiden, is het nodig om de
pedagogische equipe uit te breiden met een sociaal werkster en 2 nieuwe
onderwijzers.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe
mogelijkheden om onze jongens een
vakopleiding te geven.
Ideën …..? Laat het ons weten!!!!!
BEDANKT

De vakantie zomer 2015
De zomer is heel goed verlopen. 45 kinderen
van 8 tot 13 jaar zijn meegegaan met de
vakantiekolonie aan zee. Zij hebben Agadir
bezichtigd, vervolgens Agadir en dat alles
dank zij de goedgeefsheid van De
Gouverneur van de Provincie Al Haouz en van
de Mijn van Guemassa.

De opleiding van de educateurs
Met dank aan de Stichting Fourtou die de equipe educateurs heeft
gesponserd : 4 intensieve dagen voor de « Persoonlijke Ontwikkeling ».
Brahim, de coordinateur van de educateurs, zei het volgende : «De
opleiding Persoonlijke Ontwikkeling heeft ons veel geleerd. Met heel
speciale technieken voelen en beginnen we te begrijpen wie wij zelf zijn,
zodat wij ook de ander beter begrijpen, vooral de kinderen met wie wij
werken.”
Tijdens de opleiding hebben Madou en Dorine zich met veel plezier alleen
beziggehouden met alle kinderen. Een hele zware week voor onze
Oprichtster en onze Directrice….De kinderen kregen gymnastiekles,
kookles, begonnen met een toneelstuk, die wij binnenkort gaan uitvoeren
(nog geheim!).

De nieuwe Pedagogische Boerderij

De kinderen zijn in de beste vorm op het
centrum teruggekomen!

In maart 2015 hebben we een campagne gestart om via de site
KissKissbankbank de financien te vinden. Hieronder het adres :
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projets/parmaculture-pour-105enfants-du-maroc
Wij hadden 11 059 Euro nodig voor een plek om de kinderen op te leiden
en om onafhankelijk te kunnen zijn wat betreft groente en fruit voor het
centrum.
Wij ontvingen 16 400 Euro, 148% van de financiering….. Fiers et
Forts !!!!
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De volgende happenings:
19 november : Open dag op het CFF, in
samenwerking met de Stichting Al Baraka,
ter gelegenheid van een golfcompetitie in
Amelkis. De uitreiking van de trofeën zal op
het CFF plaatsvinden.
U bent welkom deze dag en dan ziet u ons
paradijsje vol lachende kinderen! Ook ziet u
dan onze tentoonstelling van prachtige
foto’s, en een selectie handgemaakte
objecten. Ten slotte kunt u de laatste cru
van onze olijfolie proeven, kortgeleden
geplukt door onze kinderen. Wij rekenen op
u!

Een woorje van Julien Sainsaulieu, de designer van de
Boerderij : « Een rijke moestuin van 1200m2 in een opvangcentrum
voor kansarme kinderen. Een grote premiere en dit alles dank zij u allen.
Nogmaals : veel dank aan iedereen ! «
Nieuwe resultaten heeft andere benaderingen nodig.
De kinderen kijken er naar met grote belangstelling. De tuinlieden vinden
het heel interessant, werken er goed aan mee en stellen veel vragen!Wij
denken dat het nog 2 à 3 maanden zal duren voor wij de eerste
resultaten van deze nieuwe benadering zien. Hierover in de volgende
nieuwsbrief…

Onze Nieuwe Partners
Deze actie met KissKissBankBank heeft ons ook in staat gesteld contacten
te krijgen met nieuwe sponsoren en wel met de Stichting Neunez uit
Belgïe. Wij zullen samen de gegevens van de productie van de Boerderij
CFF verzamelen en analyseren, teneinde dit project Pedagogische
Boerderij in andere landen met andere kinderen te starten.
Een woordje van Valéry Blésin, de verantwoordelijke van de
projecten/Stichting Neunez:
“Toegang te krijgen tot de bronnen voor geluk, vooruit te komen door
zelfbedruipend te kunnen zijn en ons te omringen door de magie ervan.
Bestaat er een mooiere les om het leven te begrijpen door het voorbeeld
te volgen dat ons elke dag door de natuur in alle delen van de wereld
wordt gegeven?
Dit innovatieve project, vol idealen en doelstellingen kan alleen maar
glimlachen en stralende ogen teweeg brengen….en iedere dag tot een
festijn vol hoop maken!”

Wij hebben het genoegen op 7 november
a.s. een stagiaire te ontvangen, Caroline,
23 jaar. Zij heeft een “licence Gestion des
Programmes Humanitaires” op zak en
prepareert een Master…..een heel
belangrijke hulp voor ons. Zij zal 4
maanden bij ons blijven en haar tijd
doorbrengen tussen de kinderen en de
administratie op kantoor. We boffen met
haar!!
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Onze projecten
Een annex van het CFF/ Project CFF-verlaters
Na jaren vertoefd, verwend en beschermd te zijn geweest op het CFF,
vindt de pedagogische staf dat er tussen het centrum en het actieve
leven een plek moet komen voor de oudere internen die ons zullen
verlaten.
Ze kunnen dan zelfstandig worden door hun eigen leven te leiden, hun
maaltijden en hun leven als volwassen mensen te organiseren.
Zelfstandig, maar met toezicht door een equipe van het CFF, zodat hun
kansen tot integratie in het sociaal-economisch leven maximaal is. Op dit
moment zijn wij bezig verschillende mogelijkheden te bestuderen.

In het kort, maar even belangrijk…..
Het laatste bezoek van Pierre Rabhi
aan Marrakech was dè gelegenheid
voor Madou, de oprichtster van het
CFF, hem te ontmoeten. Deze
voorvechter van de natuur om er
op een respectvollere manier mee
om te gaan, is een groot voorbeeld
voor iedereen en onze kinderen.
http://terre-humanisme.org/

Marrakech lacht
Gedurende deze gebeurtenis organiseerde Jamal Debouze een
ontmoeting om te voetballen met artiesten en de sterren van de ronde
bal. Wij waren allemaal uitgenodigd, de kinderen waren trots om eregast
te zijn op het Grote Stadium van Marrakech !

Jean-Baptiste Valadié. “Deze kunstenaar
schildert niet alleen zijn dromen, maar een
werkelijkheid die hij kan weergeven op het
doek. Door dit te doen transformeert hij het
op zijn manier en, indien dit is gelukt, neemt
het de vorm aan van zijn ideaal. »
Valadié biedt ons enkele van zijn lithos aan.
Wij zullen een veiling gaan organiseren ter
gelegenheid van het volgende golftournooi
van Al Baraka met vele andere producten.
De opbrengst zal volledig aangeboden
worden aan het CFF. Bedankt !!

Helpt u ons!!
Het CFF functionneert dank zij de
sponsoren en rekent op u om ons te
blijven steunen en het werkkapitaal te
onderhouden.





Wordt Erelid door een donatie van
1000 Dirhams per jaar te storten
Wordt Donateur door een donatie
van 2500 Dirhams per jaar te storten
Sponsor een kind door een donatie
van 5000 Dirhams per jaar te storten
Stort een vast bedrag van uw
keuze op vaste tijden.

Indien u ons centrum wilt bezoeken, graag
van te voren een afspraak maken en liefst
op: Maandag, woensdag en vrijdag vanaf 10
uur

Onze Presidente…
“Mijn kleine centrum is groot geworden en is
dit jaar een meer dan interessante richting
op gegaan, dank zij u allen. Veel dank!! Komt
u ons snel bezoeken!” Madou
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