Niewsbrief mei 2015, Centre Fiers & Forts, Mai 2015
Beste vrienden,
Wij zijn nu al meer dan zes maanden in ons prachtig nieuwe centrum. Het is een echt paradijs,
voor de kinderen en ook voor ons. De steun die wij hebben ontvangen is meer dan wij hadden
durven dromen en daar zijn we heel dankbaar voor.
Hier is het laatste niews :
De boerderij begint te werken : Badr (12) is dol op zijn duiven en begint ze
op te voeden in de hoop dat het postduiven worden. De kippen gaven ons
iedere dag verse eieren, behalve nu met de extreme warmte, de geiten leven
hun geitenleven, de parelhoenders beschermen het terrain en eten het
ongedierte. De kinderen geven ze iedere dag hun voer en vinden het contact
weldadig!

Onze internen en enige externen mochten een
week met vacantie in Aït Ourir. Ze kwamen terug
met nieuwe liedjes en spelletjes.

Marie en haar prachtige en vrolijke groep, gevormd door de school Zhong Fu
(chineese geneeskunde), komt iedere maand helpen. Zij onderzoekt de
108 kinderen van het centrum, maar ook het voltallig personeel en zelfs
ouders van onze kinderen. De resultaten zijn bizonder goed en wij zijn ze
zeer dankbaar.

Studenten uit Lille hebben hun tijd gegeven aan de kinderen en tientallen zakken kleren meegebracht,
en…. voor ze gekookt. Een feestmaal, ware het een belangrijk huwelijksfeest!e
Ook kregen wij bezoek van een klas van een middelbare school uit Nederland. Zij hebben het verschil
in kultuur, leven, gewoontes, maaltijden kunnen ontdekken en veel andere zaken….

Het CFF heeft het grote genoegen aan te kondigen dat wij dit jaar wederom
een samenwerkingscontract mogen ondertekenen met de Stichting Janelly
en Jean-René Fourtou. Bovendien de prachtige opleiding die onze
leerkrachten ontvangen (muziek, sport, plastische kunst en theater) kunnenn
voortzetten.

De school genaamd Hilali uit Marrakech heeft samen met hun leerlingen het geweldig idee gehad
een veiling te organizeren van hun zelfgemaakte spullen, ten gunste van het CFF. Het resultaat
was grandioos!
Wij kondigen hierbij met veel vreugde de komst aan van Frédéric Alcantara en Sybille Baltzer,
vrij jonge mensen met ervaring, die ons helpen met communicatie en met wie wij onze dagelijkse
zorgen en vreugdes kunnen delen. Welkom!!
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Brahim, onze trouwe leerkracht, die verantwoordelijk was voor de kinderen
die bij ons wonen van 17 tot 8uur30, werd officieel benoemd tot coördinator.
Hij werkt nu overdag, nog steeds met de internen en de kinderen die het
moeilijk hebben. Hij is vervangen door Saïd, een lieve jongeman met ervaring.
De kinderen zijn dol op hem.

Op 1 april, na een golftoernooi, kwamen 64 leden van de golfclub
Al Baraka bij ons voor de lunch. Zonder hun financiele steun zou het
nieuwe centrum niet zijn verrezen! Er kwamen grote schalen couscous
op tafel. Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ze
nogmaals te bedanken en te laten weten hoe zeer wij hun trouw aan
ons op prijs stellen. Serge van Gorkum opperde het systeem
“Peetvader” en “Lid”.

Zij die geinteresseerd zijn kunnen ons voortaan steunen door :
-Lid te worden
1000 DH
per jaar
-Erelid
2500 “
“
“
-Peetvader
5000 “
“
“
-Sponsor
vast bedrag “
“
Ons project van de permacultuur zijn we 21 april gestart op een speciale site. Het is voor ons
van het grootste belang dat de kinderen van het centrum goede en gezonde produkten eten en
dat wij zo snel mogelijk onafhankelijk worden wat betreft groente en fruit.
De inzameling is nu al een success! U kunt ons steunen met dit project door op onderstaande
link te klikken.
http://www.kisskissbankbank.com/permaculture-pour-105-enfants-du--maroc?ref=category
De Stichting Massar voor Kultuur en Kunst nodigde de kinderen van het CFF uit om deel te
nemen aan het maken van het grootste schilderij van de wereld, een doek van 200m2, op
de Place Jemaa El Fna, met de hulp van de Engelse “volonteers”, die iedere week bij ons
actief zijn.
Kortgeleden hebben we 3 nieuwe internen erbij (2 zusjes van 5 en 8 jaar en een jongen van
10). Ze hebben zich vrij snel aangepast, gelukkig werden ze door hun “broers en zusjes” met
liefde ontvangen.
Binnenkort op 30 mai : “Le Souk des Arts”, georganiseerd door de Stichting Fourtou bij het
Institut Français. Onze kinderen presenteren met die van Dar Tifl (het weeshuis) en van de
Stichting Malaika (syndrome Down) hun werk en eindejaarsvoorstellingen. Wij hopen op veel
kijkers! Wij bedanken u allen voor uw trouw en steun en wij hopen u terug te zien in onze
prachtige pedagogische boerderij.
Madou et Dorine
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