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Een woordje vooraf…  

Respect, gelijkwaardigheid en diversiteit zijn de sleutelwoorden in een 
twinningproject tussen een Vlaamse en Marokkaanse school. Dit zal in ons geval 
natuurlijk niet anders zijn.  
Een twinning wordt opgezet op basis van vakoverschrijdende eindtermen. Elke 
school bepaalt een thema in overleg met de Marokkaanse partner. Voorbeelden van 
thema’s zijn het milieu en zuiver water, samen bouwen aan sanitaire 
voorzieningen, theater of poppenkast. Dit zijn natuurlijk maar enkele voorbeelden.  

Onze school heeft dit jaar (net als vorig schooljaar) dankzij subsidies de 
mogelijkheid om samen met jullie (i.e. de leerlingen) naar Marokko te gaan. 
Hiervoor heeft de werkgroep twinning al heel wat werk verzet. Een dankwoordje 
aan hun adres is dan ook meer dan verdiend. Maar ook zonder Arie Koops, oud-
leerkracht Protestantse Godsdienst en Jo Van Cauwenberge, directeur van onze 
trouwe partner GREEN, had deze reis er niet geweest. Ook hen willen van harte 
bedanken! 

Onze school koos afval als thema 

Het thema waarrond vorig schooljaar gewerkt werd, was water. Dit was duidelijk 
te merken aan ondermeer de waterconferentie. Dit jaar werken we rond afval. 
Afval zal dan ook een centrale rol spelen in de uitwisseling met de Marokkaanse 
school, Institut Mohammed Mekouar in Fes.  
Ter voorbereiding van de reis hebben jullie in de loop van het schooljaar een aantal 
workshops gedaan, presentaties in elkaar gestoken,… rond dit thema. 

Bestemming Marokko 

“Sommige woorden en namen zijn 
toverwoorden… 
Als je ze uitspreekt zie je in je verbeelding 
een magisch spel van licht en kleur, een 
fantastische waterval van fonkelende 
kleuren, een wonderbaarlijke rondedans van 
feeërieke beelden. 

Een van die namen is “Marokko”. Als je hem 
uitspreekt wordt het grijs van alle dagen 
plots omgetoverd in licht en kleur. Je licht 
het anker voor een fantastische kruisvaart, 

je voelt de frisse berglucht in je longen of de hete woestijnwind op je huid.  

Kortom de vooruitzichten voor een heerlijke reis!” 

Tot zover de woorden van Henri Hugot, notoir fan van Marokko, onze bestemming. 
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Onder het motto: “een beetje reizen om heel veel te leren”, vertrekken we op 
zaterdag 29 maart vol goede moed richting Marokko. Wij zijn er ons van bewust dat 
het nu en dan noodzakelijk is de vertrouwde schoolmuren te verlaten en dat kennis 
en kunde verwerven niet alleen binnen de klaslokalen kan.  
Reizen is naar onze mening ook fataal voor vooroordelen, het doel van onze reis.  
 
Wij hopen dan ook op een interessante, leerrijke en plezante week!  
 

De begeleiders 
Mevr. De Pessemier 

Mr. Beckers 
Mr. Vanslembrouck 

Mr. Puissant 
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Marokko 

Het land… 
 

Geografisch gezien is Marokko een bijzonder 
gevarieerd land. Het heeft een totale kustlijn 
van bijna 2500 km, de Westelijke Sahara niet 
meegerekend. Het Atlantische gedeelte is 
ongeveer 2000 km lang en de Mediterrane kust 
tot de grens met Algerije circa 450 km. De 
zuidgrens is de uitgestrekte Sahara en de nog 

steeds niet officiële oostgrens met Algerije bedraagt ruim 1100 km. De ligging aan 
de straat van Gibraltar kan strategisch genoemd worden. Het is immers de grens 
tussen het Europese en het Afrikaanse continent.  

De oppervlakte van Marokko bedraagt 446.550 km en dat is iets groter dan de staat 
Californië. De naam ‘Marokko’ is een verbastering van Marrakech. 

Marokko is geografisch zeer gevarieerd omdat het een mediterraan, een Atlantisch, 
een woestijn en een bergland is. 

Vier grote bergketens doorsnijden het land. In het 
Noorden ligt het geologisch niet zo stabiele 
Rifgebergte (2500 m maximale hoogte). Gevolg van 
de instabiliteit is het frequent voorkomen van 
aardbevingen. De laatste dateert van het jaar 2004. 
Het Atlasgebergte heeft drie parallel lopende ketens. 
De meest Noordelijke is de Midden-Atlas met een 
plateau van 2500 m hoogte (pieken tot 3500 m). 
De hoogste bergketen is de hoge Atlas met als 
hoogste top de Toubkal (4167 m). 
Ten zuiden hiervan ligt de anti-Atlas die aan het 
Sahara-gebied grenst. 

Het land kent ook een aantal betwiste gebieden. Marokko annexeerde (het grootste 
gedeelte van) de Westelijke Sahara in de periode 1976-1979, maar dit stuitte op 
(internationaal) verzet. Bevrijdingsorganisatie Polisario vond eerst onderdak in 
zowel Mauritanië als Algerije, totdat het eerstgenoemde land een 
verdelingsakkoord met Marokko sloot over de Westelijke Sahara. Marokko is het 
enige land van Afrika dat geen lid meer is van de Afrikaanse Unie, omdat de 
Arabische Democratische Republiek Sahara (ADRS) hiervan lid is. De ADRS claimt 
net als Marokko de Westelijke Sahara. 

In het noorden van Marokko liggen twee Spaanse exclaves: Ceuta en Melilla. 
Marokko beschouwt deze exclaves en zeven onbewoonde eilandjes voor de Noord-
Afrikaanse kust, samen met de zogeheten Plazas de soberanía, en het 
eilandje Alborán als bezet Marokkaans grondgebied. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Westelijke_Sahara
http://nl.wikipedia.org/wiki/Polisario
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mauritani%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algerije
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afrikaanse_Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arabische_Democratische_Republiek_Sahara
http://nl.wikipedia.org/wiki/Westelijke_Sahara
http://nl.wikipedia.org/wiki/Exclave
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ceuta
http://nl.wikipedia.org/wiki/Melilla
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plazas_de_soberan%C3%ADa
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albor%C3%A1n


Twinningreis Marokko zaterdag 29 maart – zondag 6 april Pagina 6 
 

Het klimaat… 
 

Bij Marokko denken velen aan warmte, droogte en 
Saharazand. Toch is het klimaat van Marokko niet zo 
eenvoudig te omschrijven. Het zuiden en zuidoosten 
van Marokko voldoen aan dit beeld, net als de laag 
gelegen delen in centraal Marokko en de onderste helft 
van de kust. Milde winters en hete zomers met zeer 
weinig neerslag is het beeld dat je daar ziet. Vooral het gedeelte dat bij de Sahara 
woestijn hoort is extreem droog. De hoeveelheid neerslag is daar beperkt tot 
enkele millimeters per jaar. 

Hoewel grote delen van Marokko droog tot redelijk droog zijn is het noordelijke 
deel van het land vrij nat. Vooral in het Rifgebergte en de Midden-Atlas vallen 
hoeveelheden neerslag die op sommige plekken ruim hoger liggen dan wat we in 
België gewoon zijn. Het grootste deel van die neerslag valt in de periode november 
tot en met april, de zomermaanden zijn ook in dit deel van Marokko vrij droog. 

Orkanen komen door de ligging van Marokko niet voor, wel kunnen sterke 
zandstormen voorkomen in de woestijngebieden. Deze wind heet in Marokko een 
sirocco. De storm komt opzetten als een muur van stof en zand en wordt 
voorafgegaan door een beangstigende periode van rust, de stilte voor de storm. 
Daarbij wordt het bijzonder warm en droog: de temperatuur stijgt tot 30 à 40 
graden en de vochtigheid loopt terug tot slechts een paar procent. Dergelijke 
zandstormen zijn op satellietfoto's vaak heel goed zichtbaar als ze de zee bereiken. 
Enkele keren per jaar voeren de stormen Saharazand en hitte naar de ten westen 
van Marokko gelegen Canarische Eilanden. 

 Het klimaat in Fes 

Fes kent een landklimaat met in de zomermaanden extreem warme temperaturen, 
het kwik kan dan oplopen tot 45°C. In het voorjaar is het klimaat hier op zijn best. 
Enkele klimaatgegevens voor de maand april: 

Gemiddelde maximumtemperatuur:   21°C 
 
Gemiddelde minimumtemperatuur:   9°C 
 
Gemiddeld aantal uren zon per dag:   8 
 
Gemiddeld aantal dagen neerslag per maand:  10 
 
UV-index:       8-10 (breng zonnecrème mee!) 

  

http://www.klimaatinfo.nl/spanje/canarische-eilanden
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 Het klimaat in Marrakech 

Marrakech kent een landklimaat met hete tot erg hete dagen in de zomer en een 
vrij constante temperatuur in de rest van het jaar. In de winter kunnen de 
temperaturen in de nacht erg hard dalen en soms zelfs tegen het vriespunt 
belanden. In de zomer is de Chergui, een wind uit de Sahara, verantwoordelijk voor 
de hoge temperaturen en soms ook voor zandstormen. 

Gemiddelde maximumtemperatuur:   24°C 
 
Gemiddelde minimumtemperatuur:   11°C 
 
Gemiddeld aantal uren zon per dag:   9 
 
Gemiddeld aantal dagen neerslag per maand:  6 
 
UV-index:       8-10  

Fauna en flora 
 

April en mei zijn de maanden waarin de 
Marokkaanse flora op zijn mooist is. Orchideeën, 
irissen en tijm staan dan in volle bloei. De 
cederbomen, thuja-bomen en eiken zijn dan ook 
in vol ornaat. Meer zuidelijk groeien allerlei 
groenten zoals pompoenen en vooral fruitsoorten 
zoals sinaasappels en walnoten, dadels en 
amandelen. Helaas worden tegenwoordig 180 
Marokkaanse plantensoorten bedreigd. 

Gezien de verschillende geografische zones (bergen, kust en woestijn) is de fauna 
en flora in deze gebieden natuurlijk sterk gevarieerd. 

Marokko is een echt vogelparadijs. Zo komen er in de moerassige kustgebieden van 
de Atlantische kust alleen al 460 soorten voor. In de wintermaanden zijn soorten 
als de flamingo, de stern en de aalscholver te zien. 

Het bekendste dier van Marokko is natuurlijk de 
kameel. Hij komt vaak voor in woestijngebieden, 
samen met de hyena, de woestijnvos, de jakhals 
en de gazelle. Hij wordt kameel genoemd maar 
eigenlijk is het een dromedaris, want hij heeft 
maar één bult. 
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Bevolkingsgroepen 
 

De bevolking van Marokko is erg trouw aan hun land. Mensen die willen emigreren 
zijn volgens het Marokkaanse koningshuis zelfs verplicht hun Marokkaanse 
nationaliteit te behouden. Indien de emigrant ervoor kiest de nationaliteit aan te 
nemen van het land waarin hij of zij gaat wonen, moet dit gepaard gaan met de 
Marokkaanse nationaliteit. Marokkanen zijn hierdoor de enigen die een dubbele 
nationaliteit kunnen bezitten. 

In Marokko leven 31,9 miljoen mensen waarvan 37 procent bestaat uit berbers. 
Arabieren maken zo'n 20 procent uit van de bevolking van Marokko. 

Voor de rest bestaat Marokko grotendeels uit gearabiseerde berbers en 
buitenlanders. De grootste groep buitenlanders in Marokko zijn Fransen, 
Spanjaarden en Algerijnen. 

De berbers, het grootste deel van de bevolking dus, leven in het Rifgebergte van 
Marokko, maar steeds vaker trekken zij weg uit dit gebied. 

 
KTA Brakel was al eens in Marokko… 

Zoals jullie wellicht weten is onze school vorig schooljaar met een groep zesdejaars 
al eens in Marokko geweest. Uit hun verhalen hebben jullie wellicht kunnen 
afleiden dat het een prachtige ervaring was. 

Het werd een 10-daagse overrompeling in een ‘andere’, maar ontegensprekelijk 
fantastische cultuur. Zo proefden we van de Marokkaanse keuken, kregen we een 
idee waarom religie zo belangrijk is voor hen, zagen we een prachtig gevarieerd 
landschap en leerden we er nieuwe vrienden kennen. 

Als jullie nog meer willen weten, verwijzen we graag naar volgende URL: 
http://www.ktabrakel.be/cms/wp-content/uploads/2012/05/Marokko-detail-dag-per-dag.pdf 

  

http://www.ktabrakel.be/cms/wp-content/uploads/2012/05/Marokko-detail-dag-per-dag.pdf
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Programma 

Vorig jaar zijn we gedurende de volledige reis in de buurt van de stad Fez 
gebleven. Dit jaar kiezen we voor een doorreis waarbij we drie van de Marokkaanse 
koningssteden bezoeken en eindigen aan de Atlantische kust. 

We beginnen onze reis in Fez, en eindigen na 9 dagen in het kuststadje Agadir. Op 
het kaartje zie je onze route als een groene lijn. 

 

Vertrek: Zaterdag 29 maart 
 

Vertrek vanuit Charleroi richting Fes. Uren van vertrek kunnen tot drie dagen voor 
vertrek gewijzigd worden. Voor meer praktische info: zie verder in deze brochure. 
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Dag 1 (Zondag): ‘Puur cultuur’ 

 Na het ontbijt rijden we naar de indrukwekkende ruïnes van de Romeinse 
stad Volubilis.  

 

Volubilis was een Romeinse nederzetting en 
geschiedkundigen vermoeden dat ze is 
gebouwd op de resten van een eerdere stad 
van de Carthagers uit de 3e eeuw voor 
Christus. Deze historische plek was ooit 
befaamd voor de goede kwaliteit van het 
graniet en marmer die daar gevonden werd. 
De historische waarde en belang van Volubilis 
werd in 1997 erkend door UNESCO. 
  

 Hierna rijden we naar het prachtige Meknès.  

In het hart van Marokko ligt de oude koningsstad Meknès, vroeger zetel van de 
heerser Moulay Ismaïl. Met onvermoeibare ijver en toewijding maakte hij van deze 
stad zijn hoofdstad. Vijftig jaar lang liet hij op het immense gebied dat door 
stadsmuren omzoomd was, nieuwe paleizen, moskeeën, bronnen, terrassen, 
parken, stallingen en graanopslagplaatsen bouwen. 

Meknès, de onvoltooide droom van Moulay Ismaïl, zal de bezoeker steeds tot 
dromen uitnodigen. Door de monumentale ingangspoort van de stadsmuur komt 
men in de indrukwekkende stad. Bab al Mansour,  de grootste stadspoort van 
Meknès (en tevens de mooiste in Marokko!) leidt naar de reusachtige Méchouar voor 
het mausoleum van Moulay Ismaïl. 

  

 
Ingangspoort 

 
Stallen van het Paleis 

 

Meknès bezit prachtige bezienswaardigheden en paleizen: het Jamaï-paleis, de 
vroegere residentie van een Wesir, herbergt vandaag het museum voor 
Marokkaanse kunst met zijn prachtige verzameling borduurwerk, tapijten, 
houtbewerking en juwelen. De stad is uiterst levendig. Bewonder de ijverige 
lakenhandelaars in de Kissarias, de geconcentreerde blik van de ambachtslui in de 
souk, of de inspanning van de schilders die een nieuw kunstwerk afleveren. 
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Ook het groene landschap rond Meknès is betoverend: zachte heuvels, begroeid 
met olijfbomen en de 2000 jaar oude Romeinse stad Volubilis, of de heilige stad 
Moulay Idriss, de stad met de groene daken op de berg Zerhoun. 

Dag 2: Uitwisseling met school 
 

 Leerlingen brengen powerpointpresentaties:  
 Voorstelling van onze school 
 Voorstelling van onze omgeving (Brakel, België) 
 Wat hebben we nog gedaan rond afval? 

 
 

 Het instituut Mohammed  Mekouar 

Het belangrijkste in deze reis is natuurlijk de uitwisseling met onze Marokkaanse 
zusterschool. We kunnen jullie daar niet naartoe sturen zonder eerst even de 
school voor te stellen. 

Het instituut Mohammed  Mekouar werd gesticht in 1973. Het aantal leerlingen is 
vergelijkbaar met onze school: ongeveer 300. 
Ook de dagindeling is zoals we die bij ons kennen:  

 8 u. 30 – 12 u.  en 13 u. – 16 u. 

 alleen weekdagen, zaterdag en zondag vrij. 

 Opvang vanaf 6 uur ’s morgens. 

Het is een school met een warm hart: kinderen zonder geld krijgen hier ook de 
kans om naar school te komen. Sommige kinderen hebben het er voor over om 
dagelijks 2 uur op de bus te zitten. 
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De directeur en tevens stichter van de school is een voormalig leraar Arabisch. 
Deze filantroop opende in 1946 in de oude Medina een centrum voor educatie. Daar 
heerste toen op grote schaal armoede en analfabetisme en met zijn centrum ging 
hij de strijd hier tegen aan. Op 16-jarige leeftijd gaf hij al onderwijs in arme 
wijken, bv. in een bordeel in de wijk en aan arme kinderen in de rand van de stad. 
Hij gaf er les terwijl hij zelf nog studeerde. Hij had toen het plan een privéschool 
op te richten waar iedereen onderwijs zou kunnen krijgen. Het resultaat zullen wij 
tijdens onze reis uitvoerig kunnen ontdekken. 

De school geniet een opperbeste reputatie. Enkele citaten: 

“L’ établissement Mekouar is uniek omdat er een familiale sfeer heerst. Niet het 
materiële primeert maar het morele. De school voelt zich betrokken bij het leven 
van de leerlingen en bij hun problemen. De ouders vertrouwen met een gerust 
hart  hun kinderen aan deze school toe terwijl zij zelf uit werken gaan. Vanaf 6 
uur ’s morgens is er opvang.” 

“Andere scholen groeien en zien er fantastisch uit maar daar is niet de inhoud 
belangrijk. Hier wel.” 

Dag 3: Uitwisseling met school + bezoek Medina 
 

 Activiteit met Marokkaanse school 

Eventueel samen eten (of andere activiteit) met Marokkaanse leerlingen. Bezoek 
aan plaats rond afval, … 

 Na de middag bezoek aan de Medina. 

De Medina van Fes, de religieuze hoofdstad van Marokko, is de best bewaarde en 
meest authentieke medina van Marokko. In de labyrint van straatjes en steegjes 
vestigden zich tal van vergeten ambachten en vinden we prachtige 
bezienswaardigheden. Tot de verbeelding spreken: het Nejarine plein met zijn 
sierlijk gedecoreerde fonteintjes, mozaïeken, het mausoleum van Moulay Idriss en 
natuurlijk de Moskee Karaouine. Hier mogen we niet binnen maar deze moskee is 
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enorm belangrijk omdat het de eerste universiteit ter wereld was. We kuieren rond 
in oude stadsgedeelte en geven onze ogen de kost. 

  

 

 
De medina 

 
De leerlooierijen 

 
Typische Marokkaanse 
schoenen: ‘babouches’ 

Verder brengt de weg ons naar: een koranschool, de soeks waar je de verse groeten 
kan terugvinden, de stoffen, kruiden, allerhande fruitsoorten enz., de joodse wijk, 
het koninklijk paleis, … 

Als afsluiter brengen we een bezoek aan de graftombes van Mérinides. Deze 
bevinden zich buiten de muren maar geven een prachtig zicht over de stad. 

Dag 4: ‘Sightseeing’ 
 

 Transfer naar onze tweede uitvalsbasis via één de mooiste plekjes in 
Marokko: de Cascades D’Ouzoud.  

Keuze route laten we bepalen door chauffeur. (Eventueel via Ifrane – Azrou – 
Khenifra). 

 Maaltijd: aan de watervallen 

 

De watervallen zijn één van de toeristische 
hoogtepunten van Marokko. Dit is de ideale plek 
om de warmte van de steden te ontvluchten en te 
genieten van een landelijke omgeving. De 
watervallen hebben een spectaculaire hoogte van 
110 m waar het water naar beneden stort en zijn 
één van de hoogste van Afrika. Om het Afrika-
gevoel compleet te maken wonen er bovendien 
drie grote kolonies apen die hier hun natuurlijke 
habitat hebben gevonden. 
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Dag 5: Marrakech: ’De stad van de slangenbezweerders’ 

 
Marrakech is een stad in het westen van Marokko en de hoofdstad van de 
gelijknamige provincie. Marrakesh heeft 823.154 inwoners. De stad is een van de 
vier koningssteden van Marokko, samen met Fes, Meknes en Rabat. De stad is 
gelegen op de vruchtbare Haouzvlakte, aan de voet van de Hoge Atlas. 

Marrakech is in 1062 gesticht door Yusuf ibn Tashfin en het was de hoofdstad van 
het rijk van de Almoraviden. In de twaalfde eeuw was het de hoofdstad van 
de Almohaden. De stad was een belangrijke handelsstad voor de karavaanroutes in 
de Sahara. Na de Franse bezetting in 1913 werd het moderne gedeelte van de stad 
gebouwd. 

De historische kern van de stad (de medina) is door UNESCO in 1985 
tot Werelderfgoed verklaard. Het centrale plein van de stad, Djemaa el Fna, is erg 
populair bij toeristen, evenals de ernaast gelegen soek ("bazar") met zijn pittoreske 
steegjes en kraampjes met allerlei handelswaren. Beide hebben een, voor de 
beleving van Europeanen, exotische sfeer. Overdag zijn er op het plein, waar 
vroeger executies plaatsvonden (vandaar de naam, die betekent "Plein des Doods") 
veel straatartiesten, waaronder ook slangenbezweerders, en 's avonds staan er 
tientallen eetkraampjes. Verder bevindt zich de bekende Ben Youssef medersa, 
een zogenaamde koranschool, in deze stad. Meer dan andere grote Marokkaanse 
steden heeft de stad haar Berberse identiteit altijd weten te behouden. 

 We starten onze verkenningstocht op het beroemde rariteitenplein Jemaa el-
Fna, in het centrum van de oude binnenstad. Daar gaan we ons vergapen aan 
een gevarieerd gezelschap van straatartiesten, slangenbezweerders, ... 

 

 Vervolgens bezoeken we de Medersa Ali Ben Yousef, de rijkelijk 
gedecoreerde islamitische leerschool in de medina. 
 

 Tenslotte nemen we een kijkje bij het mooiste paleis ter wereld, Palais el-
Badi ('de Onvergelijkbare'). 
 

 

   
Jemaa el-Fna Medersa Ali Ben Yousef El-Badi 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Marokko
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fez_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meknes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rabat_(Marokko)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Haouzvlakte&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoge_Atlas
http://nl.wikipedia.org/wiki/1062
http://nl.wikipedia.org/wiki/Yusuf_ibn_Tashfin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Almoraviden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Almohaden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sahara_(woestijn)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/1913
http://nl.wikipedia.org/wiki/Medina_(stadsdeel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Djemaa_el_Fna
http://nl.wikipedia.org/wiki/Soek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Medersa
http://nl.wikipedia.org/wiki/Berbers
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Ook de moeite om te bezoeken is de Ville Nouvelle, de (relatief) nieuwe 
stadsdelen van Marrakech.  Marrakech is verdeeld in twee werelden van verschil: 
de Medina en Ville Nouvelle. De Medina, met haar centrale plein Djemaa el Fna, is 
het kloppend hart van de stad.  Dit plein is het domein van kooplui, 
verhalenvertellers en slangenbezweerders. Ville Nouvelle daarentegen is duidelijk 
moderner, rustiger en meer verwesterd dan de Medina. 

Een belangrijk exponent hiervan is de Jardin 
Majorelle: een sprekend staaltje architectuur 
gecombineerd met een verzameling aan zeldzame 
vegetatie. De Franse schilder Jacques Majorelle 
wist de pracht van natuur en architectuur op een 
bijzondere manier samen te brengen in zijn 
Majorelletuin. Vooral de kobaltblauwe kleur 
waarin vele onderdelen van de tuin en het atelier 
zijn geverfd spreken tot de verbeelding. De 
zeldzame planten die de tuin sieren zijn afkomstig 
van 5 continenten. Sinds 1980 is de tuin eigendom 

van Yves Saint-Laurent en Pierre Bergé. In het voormalig atelier is een klein 
museum gevestigd: het Museum van Islamitische Kunst. 

Daarnaast is de Ville Nouvelle een verademing voor diegenen die souveniers willen 
kopen voor thuis. In de volledige Ville Nouvelle gelden immers vaste prijzen en is 
afbieden dan ook uit den boze.  

Dag 6: Essaouira: ‘De parel van de Atlantische oceaan’ 
 

Essaouira is een kuststad in het 
westen van Marokko, gelegen aan 
de Atlantische Oceaan ten 
zuidwesten van Safi 
en Casablanca. De stad werd 
gesticht in 1760 door Sultan 
Mohammed ibn-Abdullah. In 1844 
bombardeerden de Fransen de 
stad om Marokko te dwingen te 
stoppen Abd Al-Kadir te steunen, 

leider van een Algerijnse verzetsbeweging. 

Tegenwoordig is Essaouira vooral bekend als toeristische trekpleister, niet alleen 
voor de westerse toeristen maar ook voor de Marokkanen zelf. Essaouira is meer in 
trek bij de Marokkanen (en bij veel reizigers!) dan bijvoorbeeld Agadir omdat het 
veel authentieker aandoet en niet volgebouwd is met grote resorts. Ook is het een 
geliefd oord voor windsurfers, het kan er immers enorm hard waaien. De medina 
van Essaouira (vroeger "Mogador") is UNESCO Werelderfgoed. Jaarlijks in juni vindt 
er een Gnawa- en wereldmuziek-festival plaats. 

  

http://www.aroundtheglobe.nl/reizen/marokko/casablanca-si10932.html
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 Wij doen hier een wandeling: 

Vanaf de Place Moulay Hassan lopen we naar de Skala du Port, het zeebastion bij 
de haven. We bezoeken dit voor een mooi (en klassiek) uitzicht op de stad en de 
kust. Bij de haven kunnen we kijken naar een traditionele scheepswerf, waar nog 
steeds houten boten gemaakt worden en onderhouden worden. De visafslag van 15 
u tot 17 u is interessant vanwege de enorme krabben en andere schaaldieren die 
gevangen worden. 

Daarna hebben we een heerlijke lunch in een visrestaurantje. 

Ten zuiden van de haven liggen 
een aantal eilandjes de Iles 
Purpaires genoemd worden 
vanwege de purperen kleurstof die 
in de Fenicische en de Romeinse 
tijd gewonnen werden. Op de 
eilanden staan nog ruïnes van een 
fort, een gevangenis en een 
moskee. Het is nu de broedplaats 
van de zeldzame Eleonora valken. 

Eventueel doen we een boottocht rond deze eilandjes.  

Dag 7: Op naar de eindbestemming 
 

De grootste en bekendste badplaats van Marokko, Agadir, heeft de vruchtbare 
Souss-vallei als achterland. Het is een van de belangrijkste landbouwgebieden van 
Marokko. Er wordt op grootschalige wijze groente en fruit geteeld en zwarte geiten 
doen zich tegoed aan de arganiabomen. 

Deze laatste dag, de paasvakantie is reeds 
begonnen, kunnen jullie nog wat genieten op het 
mooiste strand van de Atlantische kust. De 
strandpromenade kun je vanaf het koninklijk paleis 
tot de jachthaven bewandelen. Ook ’s avonds is het 
hier heel levendig. 

 

Terug: Zondag 6 april 
 

Vlucht Agadir – Charleroi. 
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Verblijfplaatsen 

Hotel Batha, Fes (Zaterdag 29 maart t.e.m. dinsdag 1 april) 
 

Hotel Batha is op 1 km afstand van het treinstation van de stad Fes gevestigd en op 
2 minuten loopafstand van de medina. Dit typisch Marokkaanse hotel biedt een 
zwembad en een restaurant met lokale gerechten.  

Hotel Batha beschikt over kamers met airconditioning, een balkon en een satelliet-
tv. Elke kamer is ook voorzien van een privébadkamer met een bad en een douche. 

Iedere dag wordt er een ontbijt verzorgd. In de eetzaal of bij de fontein op de 
binnenplaats kunt u van allerlei andere maaltijden, zowel Marokkaans als 
internationaal, genieten. 

Ter ontspanning kunt u van het zwembad met ligstoelen genieten of in de 
Marokkaanse lounge neerstrijken, met een televisie en gratis WiFi. 

URL: http://www.hotelbatha.net/  

Bezoek ook eens: http://www.een.be/programmas/vlaanderen-
vakantieland/leven-als-koning-in-marokko-deel-1-fez (en klik op het filmpje) 

 
 

 

Amani appart hotel, Marrakesh (Woensdag 2 april t.e.m. vrijdag 4 

april) 
 

Het Amani Appart is gesitueerd in één van de belangrijkste straten van Marrakech. 
Dit geheel geluiddichte hotel biedt een panoramisch uitzicht op het Atlasgebergte, 
de Koutoubia en de straat Mohammed VI. Het heeft ook een hamam en het 
zwembad kan op verzoek worden verwarmd. 

De kamers hebben een traditionele Marokkaanse inrichting. Ze zijn voorzien van 
een satelliet-tv, thee- en koffiefaciliteiten en een minibar. De eigen badkamers 
zijn voorzien van een haardroger, en sommige kamers bieden uitzicht op de straat. 

http://www.hotelbatha.net/
http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/leven-als-koning-in-marokko-deel-1-fez
http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/leven-als-koning-in-marokko-deel-1-fez
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Daarnaast is er een café, een snackbar, een panoramisch terras en een solarium. Er 
worden op verzoek ook massages gegeven. 

Het hotel biedt gratis WiFi en gratis privéparkeergelegenheid. 

   
 

URL: http://hotel-amani.com/ 

Studiotel Afoud, Agadir (Zaterdag 5 april) 
 

De zelfstandige studio's van het Studiotel Afoud zijn voorzien van airconditioning, 
kabeltelevisie en een eigen terras of balkon. Het ligt op slechts 900 meter van het 
strand en beschikt over een klein zwembad. 

De individueel ingerichte studio's hebben gratis WiFi en houten meubels. De eigen 
badkamers zijn uitgerust met een douche. 

In het restaurant en de bar van Studiotel Afoud kunt u genieten van een maaltijd 
en een drankje. In het café/lounge Shisha kunt u een lekker kopje koffie nuttigen. 

Bij de 24-uursreceptie kunt u geld wisselen en excursies regelen. 

De Royal Tennis Club vindt u op 150 meter afstand. Het Studiotel Afoud bevindt 
zich bovendien dicht bij het centrum van Agadir en het winkelgebied met tal van 
bakkerijen en kleine supermarkten. 

   
 

URL: http://www.studiotel-afoud.com/   

http://hotel-amani.com/
http://www.studiotel-afoud.com/
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Deelnemers 

1. Lucinda Walraet 11. Kimberley Carijn 
2. Jentel De Ruyver 12. Elise Van Twembeke 
3. Aafko De Man 13. Jolien Stevens 
4. Diederik De Lange 14. Lisa De Schrijver 
5. Thalita De Roeck 15. Ian Cauwel 
6. Anke Vermoesen 16. Kevin De Temmerman 
7. Darlien Van Wittenberghe 17. Marco Van Pevenage 
8. Laura Baekelandt 18. Janos Descheemaeker 
9. Justine De Pessemier 19. Savannah Van De Velde 
10. Cedric Cazenave  

 

Een mondje Marokkaans… 

Omdat het nooit kwaad kan een goede indruk na te laten, geven we hier enkele 
basiswoorden. Ook al zal de voertaal natuurlijk steeds het Frans zijn. 

 Hallo = Salaam 

 Dag = Beslama 

 Hoe gaat het = Kayf Halak 

 Alles gaat goed = Alhamdoelillah (reactie op hoe gaat het) 

 Mijn naam is = Ismie … 

 Hoe heet u? = Smietek 

 Ja = ejeeh / neam 

 Nee = La 

 Ik begrijp het niet = Mefhemtsh 

 Dankjewel = Shokran 

 Als God het wil = Inshallah 

  

http://veelzijdigmarokko.nl/woordenboek/hallo
http://veelzijdigmarokko.nl/woordenboek/dag
http://veelzijdigmarokko.nl/woordenboek/hoe-gaat-het
http://veelzijdigmarokko.nl/woordenboek/alles-gaat-goed
http://veelzijdigmarokko.nl/woordenboek/mijn-naam-is
http://veelzijdigmarokko.nl/woordenboek/hoe-heet-je-u
http://veelzijdigmarokko.nl/woordenboek/ja
http://veelzijdigmarokko.nl/woordenboek/nee
http://veelzijdigmarokko.nl/woordenboek/ik-begrijp-het-niet
http://veelzijdigmarokko.nl/woordenboek/dankjewel
http://veelzijdigmarokko.nl/woordenboek/inshallah
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Praktische informatie 

Voor het vliegtuig 
 

Alle info kan je hierover vinden op deze URL: 
https://www.jetairfly.com/nl/legal/vervoersvoorwaarden 

Toch een kort overzicht van de belangrijkste: 

 De reizigers moeten zich tijdig aanmelden voor de inscheping. Tenzij anders 
vermeld is dit uiterlijk twee uur voor de vertrektijd. 
 

 De gratis vervoerde bagage per persoon is beperkt tot het gewicht aangeduid 
op het ticket. Overgewicht zal aangerekend worden door de 
luchtvaartmaatschappij bij de inscheping.  
 
 De maximum afmetingen van de bagage bedragen 80 x 60 x 25 cm, maar 

het totaal mag nooit 158 cm overschrijden. 
  

 Iedere betalende passagier mag 20 kg bagage meenemen op lange 
afstandsvluchten.  
 

 De handbagage is eveneens aan beperkingen onderhevig.  
Om voor de hand liggende veiligheidsredenen en met het oog op het comfort 
van de passagier wordt slechts één stuk handbagage per passagier 
toegelaten. Handbagage blijft u bij zich houden tijdens de reis. Als 
handbagage wordt beschouwd bagage van kleine afmetingen (55 x 40 x 20 
cm, maximum totaal van alle afmetingen 115 cm) en een maximaal gewicht 
van 6 kg 

Algemeen 
 

 Douane en documenten 

Om Marokko te bezoeken heb je een geldig 
paspoort nodig. Bij binnenkomst in Marokko moet 
je paspoort nog zes maanden geldig zijn. Voor een 
verblijf korter dan 3 maanden heb je geen visum 
nodig. Wel dien je voor aankomst in Marokko een 
arrival-formulier in te vullen. Bij binnenkomst en 
vertrek ontvang je een stempel in je paspoort.  

 

 

https://www.jetairfly.com/nl/legal/vervoersvoorwaarden
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 Drinkwater 

Het drinken van kraanwater wordt vanwege gezondheidsrisico’s afgeraden. Wie 
water wil drinken moet mineraalwater uit flessen nuttigen. Pas ook op met 
ijsklontjes, want die kunnen ook van kraanwater gemaakt zijn. 

 Drugs 

Het invoeren, bezitten, gebruiken en verhandelen van alle soorten drugs is 
verboden. 

 Elektriciteit 

In Marokko is er sprake van 220 Volt/50 Hz wisselstroom. In vrijwel alle gevallen 
kunnen de stekkers van onze apparaten zonder enige problemen ingeplugd worden. 

 Fooien 

Bij restaurants is een fooi van 5 tot 10% gebruikelijk. Bij een drankje rond je af 
naar boven. Dit geldt ook voor taxichauffeurs. 

 Fotograferen en filmen 

Niet iedereen is er van gediend om vastgelegd te worden op foto of video. Vraag 
daarom eerst toestemming aan de persoon in kwestie. Je zou niet de eerste zijn 
die met een boos persoon te maken krijgt omdat die ongewild gefotografeerd 
wordt. Bij straatartiesten en slangenbezweerders geldt dat fotograferen je geld 
kost. Zorg er daarom voor dat je wat kleingeld op zak hebt voor het geval je zulke 
mensen vast wilt leggen. 
Militaire objecten, vliegvelden en stuwdammen mogen niet gefotografeerd worden. 
Pas ook op met het fotograferen van politieagenten en soldaten in uniform. 

 Geld 

In Marokko betaal je met de Marokkaanse dirham. 
Eenmaal aangekomen in Marrakech kun je euro’s 
wisselen tegen dirhams of geld pinnen uit één van 
de geldautomaten. Houd er ook rekening mee dat 
geldautomaten in Marokko wel eens leeg zijn of 
storingen kunnen vertonen. 

 dresscode 

Hoewel men in Marokko door de vele toeristen echt wel wat gewend is, moet je er 
uit respect voor de bevolking niet te bloot bijlopen. Diepe decolletés, korte rokjes 
en doorschijnende kleding zijn ‘not done’ in Marokko. Bij het bezoeken van musea, 
openbare gebouwen en religieuze plekken wordt er verwacht dat schouders, buik 
en knieën bedekt zijn. Dit geldt zowel voor vrouwen als voor mannen. 
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 Tijdsverschil 

Marokko ligt in de tijdzone UTC. Marokko kent geen zomertijd. Tijdens de winter is 
het in Marokko 1 uur vroeger dan in België. Zodra bij ons de zomertijd ingaat 
(laatste zondag van maart) bedraagt het tijdsverschil twee uur. Dit blijft zo tot bij 
ons eind oktober de wintertijd weer ingaat. 

 Veiligheid 

Marokko is een relatief veilige vakantiebestemming zonder extreme 
veiligheidsrisico’s. Zoals op zoveel plekken waar veel toeristen komen moet je wel 
goed op je spullen letten. Op markten en straat zijn zakkenrollers actief die in de 
drukte gemakkelijk toe kunnen slaan. Zorg ervoor dat je je verder goed beschermt 
tegen de zon. Zeker in de zomer schijnt die ongenadig fel. Voldoende drinken om 
uitdroging te voorkomen is dan ook van belang. 

 


