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NIEUW 

 
 

Wetenschappers uit Brazilië, 

Marokko en Portugal hebben 

in samenwerking met 

verschillende bedrijven een 

nieuwe beademingsapparaat 

ontwikkeld in de strijd tegen 

corona. Het apparaat werd 

deze week gepresenteerd. 

(Leconomiste-com)  

 

VERGOEDING 

De overheid vergoedt de 

gemaakt kosten van patiënten 

van corona ongeacht hun  

inkomen of soort verzekering. 

Dit is inclusief ziekenhuis- 

opname, behandeling en 

eventuele medicijnen.  

(Le360-ma) 

CORONA NIEUWSBRIEF MAROKKO 
MAANDAG 13 T/M VRIJDAG 17 APRIL 2020 

 

 

DEZE WEEK 

 

Per vrijdag 17 april om 18.00 uur:  

2564 aantal besmettingen  

281 nieuwe besmettingen  

135 doden 

281 genezen sinds de uitbraak  

(Bron: Minister-president) 

NEDERLANDERS 

Een overheidsbron in Marokko sprak in en interview over ruim 

500 repatriëringsvluchten en meer dan 80.000 mensen uit 

verschillende landen die Marokko sinds de uitbraak van corona 

hebben verlaten. De functionaris stelt dat ook Marokkanen mogen 

vertrekken om familie- gezondheids- en professionele redenen. 

(NOS-nl) 

 

ONDERZOEK 

Het Ministerie van Industrie heeft lokale bedrijven opdracht 

gegeven om nieuwe beademingsapparaten te ontwikkelen.  

Het gaat om het ontwikkelen van een masker verbonden met  

een fles die zuurstof direct in de longen van de coronapatiënt 

pompt. (Reuters-com)   

 

MONDKAPJES 

Het verplichten van mondkapjes in Marokko was op advies  

van een specialist uit de Universiteit van Agadir. Hij heeft de 

snelheid waarmee corona zich in de wereld verspreidt door  

data uit verschillende landen te vergelijken. Hij presenteerde  

de resultaten aan de overheid. Kort hierop werd besloten om  

het dragen van mondkapjes te verplichten. (Challenge-ma)    
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AFSTAND 

Een nieuwe studie van het 

Amerikaanse Centers for 

Desease Control (CDC) toont 

aan dat coronavirus tot 4 

meter in de lucht blijft hangen  

als de drager niest of hoest.  

In de meeste landen wordt 

slechts 1,5 afstand 

aangeraden.  

(Leseco-ma) 

 

 

MEDICIJNEN 

Het Ministerie van 

Gezondheid heeft een  

HIV-medicijn gekocht om 

corona patiënten te helpen. 

Het HIV-medicijn werd ook  

in China gebruikt tegen 

corona en bleek te werken.  

Het Ministerie hoopt 30.000 

patiënten te helpen. 

(Medias24-com) 

 

 

NOG NIET JUICHEN 

In een interview met  

de zender France24 heeft  

de Zuid-Koreaanse minister 

van buitenlandse zaken 

bevestigd dat mensen die 

eerder genezen werden 

verklaard opnieuw 

symptomen van corona 

vertonen. Met andere 

woorden er is nog weinig 

bekend over de virus. 

(France24-com) 

 

 

 

 

 

GEBARENTAAL   

Vereniging van doven en slechthorenden in Agadir heeft een 

informatief video over corona gemaakt in gebarentaal geschikt 

voor mensen die slecht horen. De video staat op Internet. 

(Association de protection des sourds d’Agadir) 

 

INFODEMIC 

Desinformatie en fake news domineren Internet. Dat zorgt  

voor een infodemic (epidemie van onbetrouwbare informatie)  

die naast corona voor nog meer problemen zorgt. “We gaan 

samen met verschillende landen actie ondernemen op social 

media”. (Josep Borrell Fontelles, vice-president EU Commissie) 

 

 

BLOEMEN VOOR POLITIE 

Bewoners van Agadir hebben leden van de veiligheidsdiensten 

ontvangen met bloemen en applaus. Ze willen hun dankbaarheid 

tonen voor de inzet en de veiligheid tijdens de corona crisis. 

(Le360.ma)   

 

ZUIDELIJKE REGIO’S 

Het Regionale Ziekenhuis en het Academisch Ziekenhuis in Agadir 

zijn deze week begonnen met testen van personen bij wie het 

vermoeden bestaan dat ze besmet zijn. De twee ziekenhuizen 

mogen van het Ministerie van gezondheid testen doen in alle 

zuidelijke regio’s Souss, Guelmim, Laayoune en Dakhla.  

(H24info-ma)   

 

SCOUTING 

Ook scoutingclub Hassania Agadir doet mee om de coronaleed te 

verzachten. De leden hebben honderden voedselpakketten in Ait 

Melloul gedeeld aan alleenstaande moeders. Migranten uit 

Europa hebben meebetaald. (Le360-ma) 

 

CRIMINALITEIT 

Volgens de Marokkaanse politie is er in maart 20% minder 

misdaad gepleegd dan in dezelfde periode in 2019. Dat zijn  

er 10.867 minder misdaden. Straatroof is met 24% afgenomen.  

De politie signaleert nieuwe vormen van oplichting op Internet 

zoals nep geldcollecte en het verkopen van nep artikelen voor 

desinfectie en hygiëne. (LeDesk-ma) 
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BESMET MINISTER 

Minister Abdelkader Amara 

van Transport en Logistiek  

is per 11 april terug aan het 

werk. Hij werd in maart met 

corona besmet na een bezoek 

aan Europa. (Bericht op zijn 

Twitter account) 

 

BOETE 

De politie heeft deze week 

25.857 boetes uitgedeeld aan 

mensen die geen mondkapje 

dragen op straat. 1.566 zitten 

vast en moeten nog voor  

de rechter verschijnen. 

Marokko kent strenge regels 

en heeft na het uitbreken van 

corona een wet aangenomen 

die het dragen van 

mondkapjes verplichten. 

(LeDesk-ma) 

 

REPATRIERING 

In een interview op vrijdag  

17 april met de minister  

van migratie is te lezen hoe 

Marokko de families van 

overleden onderdanen in  

het buitenland gaat helpen 

om hun lichamen na de 

coronacrisis te repatriëren. 

(TelQuel-ma) 

 

 

Verantwoording 

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 

 
 

 

 

NOMADEN 

In Zuidwest-Marokko hebben afgelegen dorpen last van  

nomaden uit de Sahara. Ze zijn op zoek naar vers gras en water 

voor hun geiten en kamelen. Hierbij vernielen ze oogsten en 

bossen en vallen ze mensen aan. Dit is gebeurd in de buurt van 

Sidi Ifni, Tiznit en Taroudant. Bewoners kunnen hun eigendommen 

niet verdedigen omdat ze thuis moeten blijven wegens corona. 

(Hespress-com) 

 

KINDEREN  

Een vrouw die besmet is met corona heeft in het ziekenhuis van 

Oujda bevallen van een gezonde baby. Onderzoek wees uit dat 

de baby geen corona draagt. (Ministerie van Gezondheid). Een 

andere baby van 3 maanden is in het Universitair Ziekenhuis van 

Fes genezen verklaard na eerst besmet te zijn geweest. (Minister- 

president via Twitter) 

 

MEDIA 

Buitenlandse media zijn lovend over de manier waarop corona-

crisis in Marokko wordt gemanaged. Opvallende artikelen van 

deze week staan op France24, Le Canard Enchainé, Le Courrier 

International, Le Monde, El Mundo en New York Times. In de 

meeste Europese landen en in Amerika gaan nog veel mensen 

dood en er is tekort aan bestrijdingsmiddelen. Artikelen zijn op 

Internet te raadplegen.  

 

FAKE ACCOUNTS 

Deze week verschenen er verschillende berichten in de media 

over de irritatie in Marokko nav de bemoeienis van de Emiraten 

bij het repatriëren van gestrande onderdanen. De Emiraten 

gedragen zich alsof het land hun eigen tuin is. Ze werden hierop 

aangesproken en op afstand gehouden. Direct hierna is een 

toename waargenomen van het aantal fake accounts op social 

media die Marokko aanvallen. (Ridouane Erramdani, journalist  

bij MedRadio) 

 

http://www.souss.nl/

