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VERPLICHT MONDKAPJE 

Per 7 april is het verplicht  

om een mondkapje op straat 

te dragen. Ze zijn te koop in 

winkels, supermarkten en bij 

apothekers. (Ministerie  

van Binnenlandse Zaken)  

NOODNUMMER 

Het speciaal ambulance 

telefoonnummer 141 open 

sinds de uitbraak van corona, 

wordt volgens de beheerders 

vaak misbruikt om valse  

meldingen te maken. 

(Leconomiste-com) 

 

REGIONALE RAAD 

De regionale raad van Souss 

trekt 20 miljoen MAD uit voor 

de bestrijding van corona.  

De helft van het bedrag 

wordt besteed aan de 

aanschaf van medisch 

apparatuur. De rest is voor 

voedsel en hulp aan arme 

mensen. (Leseco-ma) 

 

 

 

 

 

CORONA NIEUWS MAROKKO 

                                   MAANDAG 6 T/M VRIJDAG 10 APRIL 2020   

 

AANTAL BESMETTINGEN OP 10 APRIL  

Het aantal besmettingen op 10 april is volgens het Ministerie van 

Gezondheid 1431. Er zijn 105 doden en 114 genezen. Onderaan 

het aantal besmettingen per regio:   

Casablanca-Settat: 412  

Marrakech-Safi: 274 

Rabat-Salé-Kenitra: 216  

Fès-Meknes: 178 

Tanger-Tetouan Al Hoceima: 127 

Oriental (Oujda en omgeving): 87 

Daraa-Tafilalet: 67 

Beni Mellal-Khénifra: 41  

Souss-Massa: 22 

Laâyoune-Sakia El Hamra: 4  

Dakhla-Oued Ed Dahab: 2 

Guelmim-Oued Noun: 1  

GRATIS BRANDSTOF  

Vivo Energy Maroc, een bedrijf gespecialiseerd in distributie van 

producten van het merk Shell, geeft gratis brandstof aan medisch 

personeel die werkt aan de bestrijding van corona. Dit bedrijf 

heeft al eerder financieel bijgedragen aan het corona fonds. 

(FNH-ma) 

DESINFECTERENDE ROOK  

Aurratech, een bedrijf gespecialiseerd in het desinfecteren van 

kantoren, banken, hotels... gebruikt desinfecterende rook om de 

coronavirus te doden. Het heeft afgelopen maart een test gedaan 

in een besmet hotel op de Canarische Eilanden. De techniek, Fog 

In Place geheten, heeft goed gewerkt omdat de rook alles 

penetreert, aldus de eigenaar. (FoodMagazine-ma) 
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GRATIS LES  

Door corona kunnen veel 

ouders de maandelijkse 

kosten van de lessen voor 

hun kinderen niet betalen. 

Scholengroep Adrar voor 

privé onderwijs in Agadir 

heeft besloten twee maanden 

gratis les te geven. Ouders 

en leerlingen hoeven niets te 

betalen. (Groupe Ecoles 

Adrar Agadir op Facebook)  

 

HANDEL 

Verbouwers van groenten  

en fruit in Souss hebben het 

zwaar als gevolg van corona. 

Export naar het buitenland  

is afgenomen. De prijzen zijn 

gekelderd. Een kist tomaten 

(30 kilo) kost tussen 30 en 45 

MAD op de markt.  

(Lavieeco-com)  

 

5 MILJOEN MONKAPJES 

De Marokkaanse minister van 

industrie zei in een interview 

met de nationale tv-zender 1:  

"In twee dagen tijd hebben 

wij 5,3 miljoen mondkapjes 

bij de winkels afgeleverd." 

(…) "Wij produceren nu drie 

miljoen per dag en kunnen 

de productie naar vijf miljoen 

verhogen." (TelQuel-ma) 

 

HOTELS  

Het Ministerie van  

Toerisme heeft een lijst 

gepubliceerd met hotels en 

restaurants die kamers ter 

beschikking stellen aan het 

medisch personeel die 

mensen helpt tegen corona. 

(Hespress-com) 

 

 

CRISIS IN EUROPA  

Crisis Management & Solidarity is een verslag van wat de 

Europese Commissie doet tegen de coronacrisis binnen en 

buiten Europa zoals helpen van gestrande reizigers, 

samenwerking met andere landen… (Europe-eu) 

 
De koning met mondkapje in een meeting met ministers. 

 

CORONA KIT UIT AMERIKA  

Een Marokkaanse startup in California heeft een kit gemaakt voor 

snel testen en voor bescherming tegen corona. Een artikel over 

de ceo van de startup Othman Laraki staat online.  

(Maroc-Hebdo.Press-ma) 

MONDKAPJES IN AGADIR  

Mondkapjes zijn per dinsdag 7 april in drie supermarkten te 

koop: Marjane, Carrefour en Aswak Asalam. De prijs is 80 MAD 

voor een pakje van 100 stuks. (Blog Agadir) 

 

PRIVE ONDERWIJS 

Alliantie van privé scholen in Marokko roept eigen leden op om 

door corona gedupeerde leerlingen en hun ouders te helpen dit 

schooljaar af te maken. Leden worden tevens opgeroepen om 

bloed af te staan aan bloedbanken. (Persbericht Alliance de 

l'Enseignement Privé du Maroc) 
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HABOUS  

Personen en organisaties  

die panden huren van het 

Ministerie van Islamitische 

Zaken hoeven gedurende 

coronacrisis geen huur te 

betalen. Dit zijn panden 

bestemd voor handel, 

praktijkonderwijs en 

bewoning. Ambtenaren  

zijn uitgesloten van deze 

regeling. (Ministerie  

van Islamitische Zaken) 

 

 

DANKBAAR 

Thomas Reilly, de Britse 

ambassadeur in Marokko,  

heeft in een video zijn 

landgenoten opgeroepen  

om bij te dragen aan het 

corona fonds in Marokko.  

De ambassadeur is dankbaar 

voor de manier waarom de 

meer dan 8.000 Britten uit 

Marokko werden 

geëvacueerd. (Britse 

Ambassade Marokko) 

 

POST 

Brieven en pakketten 

versturen vanuit Marokko 

naar het buitenland loopt 

vertraging op. La Poste meldt 

dat ze moeite hebben om 

post aan te leveren bij  

transportbedrijven omdat er  

minder vrachtvliegtuigen 

vliegen. (Alaune-ma) 

 

SPANJE 

Euro-Africa Migreurop maakt 

zich zorgen over het 

voornemen van de nieuwe 

regering om migranten te 

deporteren. (Statewatch-org) 

 

HYGIENE PINAUTOMATEN 

De gouverneur van regio Souss heeft in een brief de banken 

gevraagd om hun geldautomaten te blijven desinfecteren ter 

bescherming van mensen die geld opnemen. Banken moeten de 

hygiënerichtlijnen van het Ministerie van Gezondheid strikt 

volgen. (Hespress-com) 

 

CORONA IN TINDOUF  

NOG's uit Agadir, Laayoune en Dakhla schatten het aantal 

besmettingen in Tindouf in Algerije op 250. Schattingen zijn 

gebaseerd op berichten uit de kampen. Algerije heeft haar 

grenzen met Tindouf afgesloten. De leiders van Polisario die  

de kampen bewaken hebben zichzelf afgezonderd.  

De vluchtelingen zijn aan hun lot overgelaten. (Le360-ma) 

 

NEDERLANDERS IN MAROKKO  

Nederlandse Minister Blok roept Marokko op om mee te  

werken aan repatriëring van zo’n 2.000 gestrande Nederlanders. 

Marokko heeft sinds de uitbraak van corona alle grenzen 

dichtgegooid. Voor schrijnende gevallen moet er een 

uitzondering worden gemaakt, vindt de minister. (NOS-nl) 

 

BRILDRAGERS 

Brildragende mensen met een mondkapje hebben last van  

beslagen glas. Een ervaren producent legt uit hoe het komt  

en waarom de mondkapjes niet altijd perfect passen: "Why  

masks aren’t better at protecting us from viruses".   

(FastCompany-com) 

 

40 JAAR CORONA ONDERZOEK 

Een wetenschapper blikt in het Journal of Experimental Medecine 

(30 maart 2020) terug op zijn 40 jaar lang onderzoek naar corona: 

"The coronavirus outbreaks had significant impacts on the 

previously small and cohesive coronavirus field. The discovery 

that a coronavirus is the etiologic agent of the SARS epidemic 

shocked coronavirologists, and we all began to work on the new 

SARS-CoV using all we had learned previously. As is now well 

known, but was not clear at the time, SARS disappeared after ∼6 

or 7 mo with 8,069 infections and 774 deaths. As the virus 

disappeared, the number of people working on coronaviruses 

diminished. Following the SARS epidemic, two other human 

coronaviruses were identified": https://tinyurl.com/rpu8b9g   

 

 

 

https://tinyurl.com/rpu8b9g
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AMBULANCE  

Autobedrijf Sodisma in 

Agadir heeft 4 nieuwe 

bestelbussen van het merk 

Renault omgebouwd  

tot ambulances en 

geschonken aan het 

ziekenhuis. De auto's mogen 

in de hele  regio worden 

gebruikt en worden gratis 

onderhouden door het 

bedrijf. (Blog Agadir) 

 

FAKE NEWS  

De Spaans Ambassade  

in Rabat ontkent dat de 

regering in Madrid 

medicijnen op het vliegveld 

heeft tegengehouden  

die bestemd waren voor 

Marokko. Het nieuws werd 

eerst door dagblad  

El Mundo gebracht.  

(Spaans Ambassade Rabat) 

 

STEUN  

Per vrijdag 9 april kunnen 

ook mensen werkzaam  

in de informele sector en  

zonder Ramed verzekering  

in aanmerking komen voor 

steun van de overheid. De 

steun van 800 tot 1.200 MAD 

hangt af van de samenstelling 

van het gezin. Een nieuwe 

website met instructies is 

online: Tadamoncovid-ma  

(FNH-ma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAROKKO NA CORONA 

Het Wereld Economisch Forum (WEF) publiceert een artikel in 

het Frans over de effecten van corona op de economie in landen 

als Marokko. Het artikel is van de hand van Abdelmalek  Alaoui, 

directeur van media La Tribune Afrique. (FR.WEF-org) 

 

PRIVE KLINIEKEN  

Privé klinieken in Marrakech zijn begonnen met het opnemen van 

spoedgevallen die niet met corona zijn besmet. Dit om de druk 

op ziekenhuizen te verlichten. (Midi1tv-com)   

 

HAVENS  

Ondanks corona blijven de meeste havens in Marokko open  

voor vrachtschepen. Video: https://tinyurl.com/r7h74p7  

(ANP.org-ma) Ferryschepen en cruiseschepen worden  

niet toegelaten. Voor campers is er waarschijnlijk een oplossing.  

Op de website van de Italiaanse maatschappij GNF is te zien dat 

er boten zullen varen om campers te vervoeren vanuit Tanger 

naar Barcelona (20 april), Sète (7, 8 en 16 mei) en Genoa (4 en 9 

mei). (Camping-car-com)  

 

CHLOROQUINE  

Het Ministerie van Gezondheid heeft besloten om de hoeveelheid 

chloroquine te verhogen bij de behandeling van corona- 

patiënten. Het gebruik hiervan is onderwerp van discussie. 

Sommige artsen willen het niet. (LaQuotidienne-ma) 

 

AFRIKA  

De Afrikaanse Unie (AU) heeft de lobbyist Omar Alaoui gekozen 

als lid van de taskforce Covid-1 African Response voor het 

bestrijding van corona in Afrika. Zijn taak is o.a. fondsen werven. 

Hij is een alumni van de Universiteit van Londen en heeft volgens 

kenners een goed gevuld adressenboekje. (Maghreb-

Intelligence-com) 

 

REGIO TANGER 

Amith, een vereniging voor textiel en kleding, gaat in 

samenwerking met de Kamer van Koophandel van Tanger  

4 miljoen mondkapjes in de regio produceren en gratis uitdelen. 

Dat willen ze voor het einde van de maand april realiseren. 

(Le360-ma)  

 

 

 

https://tinyurl.com/r7h74p7
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ONDERZOEK 

Het Ministerie van Onderwijs 

trekt 10 miljoen MAD uit voor 

wetenschappelijk onderzoek 

naar corona in Marokko. 

Deelnemende instellingen  

en onderzoekers worden 

gevraagd om binnen 

afzienbare tijd praktische  

oplossingen op het gebied 

van preventie en 

behandeling te vinden. 

(Yabiladi-com) 

 

FRAUDE  

Op de website van de  

BBC staan een artikel en 

geluidsfragmenten van 

fraudeurs uit Afrika.  

Ze doen zich voor als 

handelaren van mondkapjes.  

De fraudeurs hebben 

honderden websites op 

Internet. Artikel is gebaseerd 

op een onderzoek van de 

politie. (BBC-com) 

 

DAKLOZE TOERIST 

Een Britse vrouw die 

afgelopen weken als dakloze 

in Agadir leefde als gevolg 

van corona is door de 

autoriteiten naar een opvang 

gebracht. De Britse 

ambassade is ingelicht. 

(Bladna-nl) 

 
 

 

 

 

 

DATA VISUALISATIE 

Publieke tv-zender 2M en 1337 School voor Informatica (Twitter: 

@1337FIL) beginnen aan een dataproject om de gegevens over 

corona in Marokko te visualiseren. Mogelijk wordt de data op  

de nieuwe meertalige website van de zender gepubliceerd: 

www.covidata.2m.ma (Persbericht 2M-ma) 

 

BELTEGOED  

Mekkil is een vereniging in regio Marrakech die beltegoed gratis 

biedt aan leerlingen in afgelegen dorpen zonder Internet. Zo 

kunnen ze contact blijven houden met scholen en docenten om 

hun schooljaar af te maken. (Association Mekkil op Facebook) 

 

ONDERWIJS 

Het Ministerie van Onderwijs heeft een nieuw gratis telefoon 

nummer ter beschikking gesteld voor leerlingen die vragen 

hebben over onderwijs op afstand. Het nummer is: 08 00 00 93 61. 

(Ministerie van Onderwijs) 

 

ZOMERVAKANTIE 

Spanje overweegt om deze zomer de grenzen dicht te houden.  

Het land bereidt zich voor op een zomer zonder toeristen. Dit 

betekent dat mensen die vanuit Europa naar Marokko met de 

auto reizen een andere route moeten nemen zoals de havens  

van Zuid-Frankrijk - als die open zijn. Daarnaast is nog de vraag  

of Marokko de grenzen in de zomer open gooit. (Bladi-net) 

 

KAARS EN VOLKSLIED 

Een paar verenigingen hebben hun leden opgeroepen om 

zondag 12 april om 20.00 uur een kaars aan te steken en het 

volkslied te zingen. Dat moeten ze doen vanuit hun open ramen  

of balkons. De kaars is voor de herdenking van de doden en het 

volkslied is voor de (hopelijk) overwinning op corona. (Map-ma) 

 

AUTOFABRIKANT 

Autofabrikant PSA heeft zijn fabriek in Kenetra  gesloten.  

De meeste medewerkers blijven thuis. Ook de bouw van een 

nieuwe fabriek die eind dit jaar open zou gaan is stopgezet.  

De autofabrikant heeft een crisisplan gepubliceerd. (Leseco-ma) 

 

FACTCHECKERS  

De Universiteit van Leiden heeft een website met een overzicht 

van vals nieuws over corona in Nederland en daarbuiten. De 

website heeft een eigen nieuwsbrief: https://tinyurl.com/s85xwf6   

(Nieuwscheckers-nl) 

http://www.covidata.2m.ma/
https://tinyurl.com/s85xwf6
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Ook huisdieren in Marokko hebben last van corona. Politieagent  

voert zwerfkatten op straat. Bron: social media, april 2020, fotograaf 

onbekend.  

DRONES 

De Internationale Universiteit van Rabat draagt 

bij aan de bestrijding van corona door drones 

met ingesproken boodschappen de straten te 

laten controleren. De drones sommeren 

mensen om naar huis te gaan en binnen te 

blijven. (Map-ma) 
 
100.000 DODEN 

Sky News heeft het aantal slachtoffers van 

corona in de wereld berekend. Per deze week 

is het aantal 100.000 gepasseerd. Er gaan er 

steeds minder dood in Italië en in  Spanje. Maar 

in een aantal andere landen neemt het aantal 

doden toe. (Sky-com) 

 
  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Berichten in deze nieuwsbrief 

zijn met zorg geselecteerd  

en uit verschillende bronnen 

vertaald. Typ- en drukfouten  

voorbehouden. Overname is  

vrij met vermelding van de  

bron: www.souss.nl (cc) 2020 

 

http://www.souss.nl/

