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Rond  14.00 u was het verzamelen geblazen in Charleroi. We moesten  twee uur voor vertrek 

aanwezig zijn om in te checken. Wij reden die bewuste zaterdag in de sneeuw van Brakel naar 

Charleroi, hopelijk konden we dit weer een weekje achter ons laten. We hadden echter goede 

vooruitzichten voor Marokko: geen sneeuw daar en rond de twintig graden. 

Onze deelnemers waren:  

Amber Spitaels 

Kurt Beckers  

Benjamin Crevecoeur 

Célia Van Wymersch 

Cloë Chevalier 

Daan Floré 

Diederik De Lange  

Carla De Pessemier  

Frédérique-Alexandre Van der Linden 

Glen Cauwel 

Jilka Van den Berghe 

Kimberly Devaeye 

Laure Geerts 

Morgane Raymackers 

Tom Puissant  

Raïsa Cruypelinck 

Robin De Roeck 

Sam Decubber 

Sam Meersman 

Simon Vanderstichelen 

Stephi Thybaert 

 

Rond 16.00 u stegen we tenslotte op. Iedereen was door de controle geraakt zonder problemen, 

bagage was niet te zwaar, de documenten waren in orde . Dat was alleszins een stress loze start.  



KA Etterbeek vergezelde ons op deze vlucht voor hun eigen Twinning met een openbare school in 

Fez. We spraken daar al even af om op donderdagavond in Fez onze ervaringen te delen. Mooie en 

interessante vooruitzichten! 

 

Rond 19.00 u kwamen we aan in Fez, zonder problemen door de douane, vlug nog wat geld wisselen 

in de luchthaven (Dirham) en onze chauffeurs konden ons wegbrengen naar ons verblijf in Fez, een 

bungalowpark “Diamant Vert”  

              

’s Avonds aten we daar in het restaurant van Diamant Vert en deden het rustig aan want er stond 

ons nog een imposant programma te wachten. 

24 maart 

SEFROU 

We vertrokken rond 9.30 u met twee kleine bussen richting Sefrou, afstand 

30 km. Onze eerste stop was in Bahlil, een bergdorp met grotwoningen, steil 

naar omhoog gelegen. Onze gids Mohamed wachtte ons op om uitleg over 

zijn dorp te geven. Hij inviteerde ons ook in zijn eigen grotwoning, uitgehakt 

door generaties Marokkanen, om thee te drinken klaargemaakt en 

opgediend volgens oude traditie. 



            

           

We vervolgden onze weg met Mohamed naar Sefrou, de kersenstad met prachtige oude ommuurde 

medina en na onder andere een bezoek aan een oude synagoge ging het richting Aggaï watervallen: 

schitterende natuur en ambiance met Marokkaanse jongeren die zich aan het amuseren waren bij 

het water.  

 

 

Onze terugtocht door de Midden-Atlas leverde vergezichten op over schitterend witte dorpjes in 

prachtige natuur tegen de hellingen geplakt en zonovergoten! 



Terug in Fez gingen we samen eten en namen we 

die avond de eerste keer het openbaar vervoer om 

terug te keren naar Diamant Vert, bus 17 zouden 

we nog vele keren nemen. Voor minder dan 40 

eurocent bracht deze bus ons van ons verblijf naar 

Fez en omgekeerd. Goedkoop maar een heel 

avontuur om te weten te komen waar de bus 

kwam en wanneer hij kwam . Om het nog niet te 

hebben over het nummer van de bus… 

 

25 maart 

VOLUBILIS – Meknes – Moulay Idriss 

Afstand: 70 km en vertrek opnieuw rond 9.30 u 

Vandaag stond veel cultuur op het programma: een Romeinse site, de medina van Meknes en 

Moulay Idriss, het “Mekka van de armen” genoemd. 

Op weg naar Volubilis konden we weeral genieten van het mooie landschap waar plots in het 

landschap deze historische site uitgezaaid ligt, midden in het groen en weg van de beschaving. 

Deze historische plek is schitterend en was ooit zeer befaamd voor de goede kwaliteit graniet en 

marmer die daar gevonden werd. De stad werd pas in de 18e eeuw verlaten om te worden 

afgebroken en bouwmateriaal te leveren voor de constructie van de paleizen van Moulay Ismail in 

het nabijgelegen Meknes. Als deze afbraak niet had plaatsgevonden, dan was Volubilis misschien een 

van de best bewaarde Romeinse locaties geweest. De ruïnes die men vandaag de dag aantreft in 

Volubilis verhalen over hoe schitterend mooi deze stad ooit geweest moet zijn.  

Samen met onze gids gingen we deze plek, UNESCO werelderfgoed, ontdekken en vooral dan de 

prachtig bewaarde mozaïeken. 

  

We vervolgden onze weg na een verfrissend berbers theetje (het was immers 25 graden die dag) op 

het “toeristische terras” van deze site. Ons volgend panoramisch uitzicht onthulde Moulay Idris, een 

verzameling van witte huisjes die tegen de berg aankleven. Kijk maar mee naar de pracht ervan… 



 

 

Moulay Idriss is een plaatsje tussen de bergen, de huizen hier zijn bijna allemaal wit waardoor het er 

erg mooi uit ziet. Tussen alle witte huisjes zie je een paar groene daken. Onder het grootste dak ligt 

het graf van Idriss I (bracht de Islam naar Volubilis). Idriss I is een profeet van Mohammed en bracht 

de Islam naar Marokko. Moulay Idriss is dan ook een heilige stad. Deze heilige stad trekt jaarlijks 

duizenden pelgrims. Moulay Idriss wordt ook wel eens 'het Mekka van de armen' genoemd. Wie niet 

over voldoende middelen beschikt om, eens in zijn leven, de bedevaart naar Mekka te ondernemen, 

kan naar deze heilige stad op pelgrimstocht gaan.  

In een typisch Marokkaans restaurant net buiten de muren 

van de medina van Meknes begonnen we onze kennismaking 

met deze mooie Marokkaanse stad. Vanuit het restaurant 

keken we uit op de Bab al-Mansour, de grootste stadspoort 

van Marokko.  

Een paar honderd meter achter de poort van Meknes bevindt 

zich het mausoleum van de stichter van deze Koningsstad: 

Moulay Ismaël. Hij is een van de grootste figuren uit de 

Marokkaanse geschiedenis, het mausoleum is  voor niet-

moslims ook toegankelijk. Prachtig betegelde mozaïeken, duizelingwekkend stucwerk en verfijnd 

houtsnijwerk versieren dit mausoleum.  

         



26 – 27 – 28 maart 

Fez : Etablissement Mekouar 

Tijdens twee halve projectdagen op school werkten de laatstejaars ASO, TSO en BSO enkele thema’s 

uit in functie van het twinningproject “Maroc’eau”: voorstelling van onze school, onze streek, ons 

onderwijssysteem en onze inspanningen rond waterproblematiek en milieu. Deze presentaties 

zouden dienen als aanknoping voor de uitwisseling van gedachten en ideeën met de leerlingen van 

onze Marokkaanse twinningschool: Etablissement Mekouar te Fez.  

Op 26 maart presenteerden ze hun werk in de school. Iedereen volgde aandachtig deze uiteenzetting 

van KTA Brakel. Er kwamen ook interviews, geluidsfragmenten en andere werkvormen aan te pas. De 

leerlingen hadden kosten noch moeite gespaard om hun punt te maken. En dat alles in het Frans 

uiteraard! 

      

We sloten af met een kwis voor de Marokkaanse jongeren en er kwamen vele vragen uit het 

aandachtige publiek.  

     

       



          

Het officiële gedeelte werd afgerond met een drankje en een koekje, zo typisch voor de Marokkanen. 

Na nog een informele babbel en een partijtje volleybal namen we afscheid tot de volgende dag.  

Op woensdag konden we zien hoe een typische maaltijd werd klaargemaaakt, werden we rondgeleid 

door de school. Vooral het informaticalokaal kwam aan bod. Nadia en Mouhjahida (directeur van 

deze school) wilden ons graag tonen hoe de bijdrage hieraan door KTA Brakel van vorig schooljaar 

was aangewend : een investering in zes (bijna) nieuwe computers. Ook het labo en andere klassen 

waren opengesteld. Arnoud van VZW Goodplanet (onze coaches voor dit Twinning project) kwam 

langs om kennis te maken met de school. Daarna aten we samen de lekkere couscous op. 

             

Op onze terugweg die dag wandelden we ook nog eens naar het koninklijk paleis in Fez. Mooi decor 

voor een groepsfoto. De koning van Marokko , Mohamed VI, besteeg in 1999 de troon als opvolger 

van zijn vader Hassan II en wordt geprezen 

voor zijn moderniseringen. Zo zorgde hij er 

alleszins voor dat de vrouwen meer rechten 

kregen. De Marokkanen hebben veel 

respect voor hun koning. 

 

 

 

 

Donderdag 28 maart was het de beurt aan de leerlingen van Etablissement Mekouar om hun ideeën 

rond vervuiling, waterzuivering en waterschaarste te delen met onze zesdejaars.  



                        

   

                       

We nodigden Mouhjahida, Nadia en de secretaresse van de school uit om samen met ons en KA 

Etterbeek in Fez te dineren. Ook de twee dames begeleiders van KA Etterbeek namen hun contacten 

mee. De leerlingen hadden een gezellige babbel met de leerlingen van het Brusselse atheneum en 

konden hun Marokko ervaringen uitwisselen.  



                       

’s Avonds konden we gebruik maken van de busmaatschappij  die KA Etterbeek had ingehuurd om 

naar het bungalowpark terug te keren. Het waren drie intensieve uitwisselingsdagen geweest, zowel 

met Etablissement Mekouar als met KA Etterbeek. Maar het was zeker en vast de moeite geweest. 

Onze horizonten waren verruimd, ideeën vergaard, enthousiasme te over.   

 

                         

  



 

29 maart 

IFRANE AZROU 

Afstand : 66 km  en vertrek rond 9.30 u voor een dagje natuur. 

 

        

 “Ski-oord, bronnen, meren, cederbossen, dieren en veel groen”, dat zou onze leidraad voor deze dag 

worden. 

                 

            
 

 

Na dit intermezzo vervolgden we onze weg naar Ifrane. De stad staat bekend als 

wintersportoord en heeft als bijnaam "Klein Zwitserland". Deze stad werd door de 

Fransen begin 20ste eeuw gesticht en doet heel Europees aan. De stad is bekend om zijn 

universiteit, de Al-Akhawayn Universiteit (Engelstalige privé-universiteit met heel hoog 

inschrijvingsgeld), één van de koninklijke paleizen en uiteraard ook om zijn leeuw. En 

ook om de kunstige taart van Simon… 



          

Na een drankje op een zonovergoten terras in Ifrane gingen we richting Azrou (betekent 

rots) om te middagmalen in een typisch Marokkaans eethuisje langs de weg. En daarna 

zouden we apen gaan spotten. Een theetje van het huis? Ah oui bien sûr, waha. 

              

Rond vier uur in de namiddag gingen we op weg naar een plek in de cederbossen (langs 

de weg van Ifrane – Azrou) waar we de berberapen konden voederen. Dit leverde 

hilarische taferelen op. Kijk maar… 

             

 

Ceder Gourand, 800 jaar oud 



Terug aangekomen in Diamant Vert verfristen we 

ons en trokken onze avondkledij aan. Vanavond 

stond immers een diner-spectacle op het 

programma in Fez: een goochelaar met witte duif 

inbegrepen, muzikanten, buikdanseressen en een 

traditionele trouwceremonie met onze eigen 

Raïscha als 

bruid 

wisselden we 

af met 

couscous, kip, salade marocaine, fruit en zoete 

koekjes. Schitterend, lekker, wervelend en heel erg 

toeristisch ! Moe maar voldaan kropen we die avond 

onder de dekens. We hadden vandaag weer enorm 

veel indrukken van Marokko opgedaan. 

 

 

 

 

 

 



30 maart 

Fez: Medina met gids 

In de namiddag hadden we via Nadia Bibisse, lerares 

Engels en Informatica van Etablissement Mekouar, een 

gids kunnen regelen om de oude medina van Fez te 

bezoeken. We hadden als doel de oude ambachten te 

ontdekken in deze oude stad, met een wirwar van 

straatjes en een 

kleurenpallet 

dat heel erg 

Marokkaans is. 

Bovendien 

gingen we morgen naar huis en moesten we nog 

geschenken op de kop tikken. “Shoppen” in de 

medina van Fez, dat betekent keihard 

onderhandelen en aan den lijve ondervinden hoe 

het prijsmechanisme werkt. En onze leerlingen 

waren goeie onderhandelaars, net alsof ze hun hele leven niets anders gedaan hadden. 

De Marokkanen in de medina van Fez prezen hun waren aan: de bakker, de herborist, de 

leerlooierij, … We keken, vergeleken, bewonderden, keurden af en ….. kochten. 

            

 



 
 

 

 
Leerlooierijen van Fez  

We namen afscheid van Nadia en onze gids, we overwonnen nogmaals het openbaar vervoer in Fez 

en gingen onze valiezen inpakken. Of Ik citeer: “aan de kant aan de kant, Steffie is bijna weer in ’t 

land”.  Het is zeer goed geweest. Dikke pluim voor onze leerlingen: multicultureel, toegankelijk, 

sociaal, openminded, geëngageerd, zelfstandig,  jongvolwassenen, wereldburgers  en en en en … Dat 

was onze bedoeling.  Zo hebben we het graag. 

 


