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VERLENGING 

De coronamaatregelen in 

Marokko zijn tot 20 mei 

verlengd. Het besluit werd 

afgelopen 17 april genomen 

na een vergadering van de 

ministerraad over corona.  

Er geldt tevens de hele 

maand Ramadan een 

straatverbod tussen 19.00  

en 05.00 uur. (Hespress-com) 

AMBULANCE 

Eigenaren van particuliere 

ambulances in Marrakech 

vervoeren gratis besmette 

mensen naar ziekenhuizen.  

Ze brengen ook kosteloos  

de doden naar hun laatste 

bestemming. (Yabiladi-com)  

 

 
VOERTUIGEN 

In het kader van de strijd 

tegen corona worden in Sidi 

Bouguedra, regio Safi, alle 

voertuigen ontsmet voordat 

ze de commune binnen 

mogen. (LaQuotidienne-ma) 

 

 

 

CORONA NIEUWSBRIEF MAROKKO 

                      WEEK 20 T/M 24 APRIL  

 

DEZE WEEK 

Het aantal besmettingen op 24 april om 12.00 uur is 3692 volgens  

het Ministerie van Gezondheid. Er zijn 155 doden en 478 genezen. 

De zuidelijke regio’s zijn het minst besmet. Onderaan het aantal 

besmettingen per regio:   

 

Casablanca-Settat: 949  

Marrakech-Safi: 780 

Fès-Meknes: 494 

Tanger-Tetouan Al Hoceima: 492 

Draa-Tafilalet: 369 

Rabat-Salé-Kenitra: 293  

Oriental (Oujda en omgeving): 175 

Beni Mellal-Khénifra: 78 

Souss-Massa: 50 

Guelmim-Oued Noun: 6  

Laâyoune-Sakia El Hamra: 4  

Dakhla-Oued Ed Dahab: 2 

GRATIS CONSULT 

Doctori-ma is een nieuwe website om een arts in de buurt 

te vinden. Aangesloten artsen geven gratis consult. Afspraak  

maken kan 24/24 uur via de website. Consulten gebeuren via 

videochat. Een andere nieuwe website is deze week gelanceerd 

door het Ministerie van Gezondheid voor gratis medisch advies: 

www.tbib24.com.  
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NA CORONA 

Minister van gezondheid 

heeft op 20 april in een 

kabinetsvergadering gezegd 

dat de coronamaatregelen 

geleidelijk zullen worden 

opgeheven. Hij zei dat het 

voorlopig nog niet aan de 

orde is omdat de gezondheid 

van mensen nog steeds in 

gevaar is. (2M-ma) 

 

RALLYE MAROC 

De Rallye Maroc 2020 kan 

volgens organisatoren van 8 

t/m 14 oktober doorgaan. 

Wegens corona zijn er wel 

aangepaste voorwaarden. 

Aanmelding kan vanaf 4 mei. 

Rallye Maroc vindt plaats vlak 

voor de Rallye van Dakar in 

2021. (Generation4x4mag-fr) 

 

GESTRAND 

Voor gestrande reizigers in het buitenland met een Marokkaans 

paspoort is er hulp geregeld. Aanmelden kan via digitaal loket: 

https://www.oc.gov.ma/fr Voor meer vragen zijn er telefoon-

nummers in verschillende landen ter beschikking: 

https://tinyurl.com/ya86krk2 (Ministerie van Buitenlandse Zaken) 

 

 

DRONES 

In de omgeving van Laaynoune, Sahara, gebruikt de gendarmerie 

drones om het verkeer te controleren. Bestuurders die de corona 

maatregelen negeren worden beboet. (Challenge-ma) 

 

 

VOEDSELPAKKET  

Omdat corona maatregelen tot 20 mei zijn verlengd blijven 

hulporganisaties in het hele land voedselpakketten uitdelen aan 

mensen die het nodig hebben. Een artikel van deze week over 

wie wat doet staat online op TelQuel-ma.  

 

 
GELDAUTOMAAT 

Er komen mobiele geldautomaten  

in afgelegen dorpen waar geen 

bankfilialen of geldautomaten 

zijn. Afhankelijk van de 

samenstelling van het gezin krijgt 

iedereen sinds het begin van 

corona crisis een soort uitkering 

om de gemiste inkomen te 

compenseren. Het geld moet 

worden opgenomen via de pin. 

(Minister-president via Twitter) 

 
GEVANGENIS 

In de gevangenis van Ouarzazate 

zijn 133 mensen besmet geraakt. 

Dat bleek uit een test uitgevoerd 

op 309 mensen in de gevangenis.  

(Yabiladi-com) 

 

RAMADAN  

Een Marokkaanse Vereniging in Toronto (AMDT) deelt Ramadan 

voedselpakketten uit aan internationale studenten die wegens 

corona gestrand zijn in Canada. Aanmelden kan tot 3 mei. Email: 

info@amdt.ca. Telefoon: 416-834-3420 - 416-877-2792- 416-753-

4262. (AMDT-Facebook)  
 

SAMENWERKING 

Verschillende internationale organisaties prijzen de aanpak  

van Marokko. Agence Française de Développement heeft  

een  persbericht gepubliceerd waarin het de aanpak prijst  

en hulp biedt (Ambassade Frankrijk in Rabat). De permanente 

vertegenwoordiger van Canada bij de VN heeft Marokko 

gevraagd om samen te werken en ervaring uit te wisselen 

(Louise Blais, Ambassadeur Canada). De Wereld Gezondheids-

organisatie (WHO) beschrijft in een persconferentie de aanpak 

van Marokko als efficiënt en goed voorbereid met voldoende 

middelen om corona het hoofd te bieden.  

(Morocco World News) 
 

https://www.oc.gov.ma/fr
https://tinyurl.com/ya86krk2
mailto:info@amdt.ca
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BELGIE  

Het Ministerie van Migratie heeft 

in België een medisch team 

samengesteld om mensen te 

helpen die vragen hebben over 

corona. Het gaat om een arts,  

een psycholoog en twee 

verpleegsters. Vrijwilligers met 

expertise zijn tevens welkom om 

mee te helpen. (CMMM-ma op 

Facebook) 
 

 

CORONA KITS 

Volgens lokale media heeft 

Marokko 700.000 coronakits 

besteld bij het bedrijf Sugentech 

uit Zuid-Korea. De kits zijn 

geschikt om snel op corona  

te testen. (Medias24-com) 
 

 

HOTELS  

Vijf hotels in Agadir stellen 

kamers gratis ter beschikking aan 

medisch personeel die corona 

patiënten behandelt. Dit zijn de 

volgende hotels: Les dunes d’or, 

Lunja village, Ibis Budget. 

Intouriste en Hôtel Oasis.  

(Blog Agadir) 
 

 

IN MEMORIAM 

Mohamed Azbane, zakenman en eigenaar 

van Azbane Cosmetica is op 21 april in 

Parijs overleden aan de gevolgen van 

coronavirus. Hij was in 1965 de oprichter 

van het bedrijf Marie-France voor handel  

in cosmeticaproducten. Het bedrijf 

veranderde in de jaren 1970 van naam 

maar bleef in handen van zijn familie afkomstig uit Taroudant. 

Azbane is 77 jaar oud geworden. Zijn dochter Khalida neemt het 

roer over. Het bedrijf is actief in 50 landen. (Leconomiste-com)         
 

RAAD VAN GEESTELIJKEN 

De nationale raad van geestelijken (Oulema) heeft een advies 

uitgebracht om tijdens de corona crisis geen religieuze 

bijeenkomsten te houden. De raad acht de gezondheid 

belangrijker dan religieuze plichten. (INT-ma) 

 

 
VROUWEN 

Vrouwen staan aan de frontlinie van de strijd tegen corona in 

Marokko. Ze vormen de meerderheid van het ziekenhuis 

personeel dat in direct contact staat met patiënten: 57% is 

medisch staf, 66% is paramedisch, 64% werkt in sociaal 

medische diensten. (@Maroc_UNESCO) 

 

HERDERS  

Terwijl er heel Marokko door  

corona thuis moet blijven laten 

herders en nomaden hun kudden 

los op gecultiveerd land in het 

zuidwesten. Dit tot woede van  

de eigenaren. Ze vragen de 

overheid om in te grijpen. 

Onduidelijk wat de schade zal  

zijn op de oogst dit jaar. Een 

interview met gedupeerden  

staat online:  

https://tinyurl.com/y9fms658    

(Yahoo-com) 

 

 

 

OPINIEPEILING 

Chatham House (Royal Institute of International Affairs, London) 

publiceert de resultaten van een opiniepeiling in Marokko. De 

meerderheid van de bevolking heeft vertrouwen in de regering 

om corona crisis het hoofd te bieden maar blijft negatief over de 

staat van ziekenhuizen en de service. Artikel: “Can Morocco 

Effectively Handle the COVID-19 Crisis”? (ChathamHouse-org) 

 
HONDEN 

In het Verenigde Koninkrijk worden honden getraind om corona 

besmettingen bij passagiers op vliegvelden te herkennen. 

Initiatiefnemer The Medical Detection Dogs charity hoopt zo de 

artsen te helpen om te bepalen wie verder onderzocht moet 

worden en wie niet. (News.Sky-com) 

 

 

 

https://tinyurl.com/y9fms658
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TUNNEL  

Een fabrikant heeft een tunnel  

gemaakt om personen te 

desinfecteren. Je loopt eronder 

en wordt met een anti-corona 

middel besproeid. De overheid 

heeft echter geen toestemming 

gegeven om de tunnel op de 

markt te brengen omdat het 

onveilig is. (Aujourdhui-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. 

 

 
 

 

 
MIGRANTEN 

Mehdi Alioua, socioloog, pleit voor het regelen van een 

verblijfsvergunning voor zo’n 20.000 migranten gestrand in 

Marokko. Ze zijn hun illegale banen kwijt als gevolg van corona 

en hebben geen inkomen meer. Ze kunnen nergens terecht voor 

hulp. (Medias24-com) 

 
CORONA-APP 

Nederland wil een corona-app ontwikkelen om besmette 

mensen te herkennen. Maar er zijn bezwaren tegen het gebruik 

ervan. Privacy zou op het spel staan. De bezwaren tegen de app 

staan online op de website van Bits of Freedom. 

 
WETENSCHAP 

Wetenschappers hebben cellen in het menselijke lichaam 

geïdentificeerd die het meest kwetsbaar zijn bij een corona 

aanval. De cellen bevinden zich in de neus, de longen en de 

darmen. De corona virus heeft twee specifieke cellen nodig om 

zich te nestelen in het lichaam. Wetenschappers hebben ontdekt 

dat de virus specifieke proteïnen aanvalt die het lichaam tegen 

indringende virussen beschermt. De bevindingen kunnen 

helpen bij het behandelen van besmette personen. De eerste 

symptomen van corona zijn het verlies van smaak- en 

reukvermogen. (DailyMail-co-uk)  

 

 
Een bijzondere foto gedeeld op 24 april 2020 door de Zwitserse ambassadeur in Rabat (@AmbSuisseMaroc): de Marokkaanse 

vlag wordt geprojecteerd op de berg Matterhorn in de Zwitserse Alpen. De Zwitsers konden na de uitbraak van corona hun 

landgenoten uit Marokko repatriëren dankzij goede samenwerking met de autoriteiten. Het projecteren van de vlag op de 

berg is volgens de ambassadeur “een boodschap van hoop en solidariteit”. © Light Art: G. Hofstetter. 

http://www.souss.nl/

