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MONDKAPJES 

Door schaarste van 

mondkapjes op de 

internationale markt krijgen 

twee lokale bedrijven 

Micagricol in Casablanca en 

IKS in Marrakech opdracht 

om een oplossing te vinden. 

Gemaakte mondkapjes 

mogen niet worden 

geëxporteerd.  

Dat geldt ook voor 

ontsmettingsmiddelen. 

(Ministerie van Industrie) 

VERKOOPPUNT 

WINKELS - 70.000 winkels 

verspreid over het hele land 

hebben een licentie van de 

overheid gekregen om 

mondkapjes te verkopen. De 

prijs per stuk in 2 MAD (0,02 

euro). Inkoop boven 100 

stuks is 1,5 MAD. Winkels 

kunnen per 6 april de 

mondkapjes verkopen. Ze 

krijgen elke dag 500.000 

stuks aangeleverd.  

(LeDesk-ma) 

 

 

 

CORONA NIEUWS MAROKKO 
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BOODSCHAPPEN 

SUPERMARKT  

Supermarkt Marjane bezorgt boodschappen aan huis via het 

bedrijf Glovo. Dit gebeurt in de volgende steden: Casablanca, 

Mohammedia, Rabat, Tanger, Fès, Marrakech en Agadir. (FNH-

ma). Ook supermarkt Aswak Asalam levert boodschappen thuis af. 

(FoodMagazine-ma) 

 

BIOLOGISCH  

Biologisch winkelketen Label'Vie bezorgt boodschappen aan huis. 

Dit gebeurt in Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir en Fès. 

(Lesiteinfo-com) 

ONLINE FACTUUR 

WATER EN STROOM - Water- en stroom agentschap ONEE vraagt 

consumenten om gedurende de corona crisis per telefoon of via 

Internet hun rekeningen te betalen. Agentschap gaat mensen 

tegenmoet komen die achter lopen met betalingen. (Yabiladi-com)  

BANKEN 

PINNEN - Banque Populaire helpt de overheid om gezinnen zonder 

inkomen een uitkering te ontvangen. De bank stelt 1.600 

geldautomaten ter beschikking om geld op te nemen. 

Communicatie met begunstigden loopt via SMS. Instructie filmpjes 

staan op YouTube. (Persbericht Banque Populaire) 
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BOUWSECTOR  

In een persbericht van het Conseil Professionnel 

du Cadre Bâti (CPCB) is te lezen hoe de 

bouwsector in Marokko van plan is 

werkgelegenheid te behouden tijdens de corona 

crisis. Het Conseil is een verzamelnaam voor 

verschillende branches zoals ingenieurs, 

bouwbedrijven en onroerend goed. 

(Chantiersdumaroc-ma) 

 

VOETBAL  

De hoofdtrainer van het nationaal voetbalelftal 

van Marokko heeft zijn salaris van 80.000 euro 

per maand laten halveren in navolging van 

overige stafleden van de voetbalbond. 

(Afrikanpost-fr) 

MEDISCH APPARAAT 

Sermp (Frans bedrijf eigendom van Le Piston) en 

het bedrijf Crouzet zijn erin geslaagd een 

beademingsmachine te maken met onderdelen 

gemaakt in Marokko. (Leader Maroc) 

CORONA FONDS  

Vereniging van rijstbouwers in Marokko hebben 

een bedrag van 500.000 MAD geschonken aan 

het corona fonds. (FoodMagazine-ma) 

 

 
APOTHEKERS  

Apothekers hebben besloten om de mondkapjes 

zonder winst te verkopen aan de consumenten. 

(LeDeks-ma) 

Vereniging van vissersboten in de stad Dakhla, 

Sahara, hebben een bedrag van 10 miljoen MAD 

geschonken aan het corona fonds. 

(FoodMagazine-ma) 

 
ZIEKENHUIS  

De jaarbeurs OFEC (20.000 m2) in Casablanca 

wordt omgebouwd tot een nieuw tijdelijk 

ziekenhuis met 700 extra bedden geschikt voor 

corona patiënten. (Finances Times Hebdo) 

 
VERENIGDE NATIES  

UNFPA, een VN organisatie actief in Marokko, 

heeft een project gestart met de naam Salama. 

Het gaat om doosjes met beschermende 

middelen tegen corona. Ze zijn bestemd voor 

mensen in afgelegen gebieden. (Morocco-

UNFPA-org)  

 

 
BEGRAAFKOSTEN  

Het ministerie van migratie gaat de 

begrafeniskosten betalen van mensen die door 

corona in het buitenland zijn overleden en geen 

verzekering of familie hebben. Overleden 

personen worden begraven in landen waar ze 

wonen. Het ministerie heeft een eigen website: 

Marocainsdumonde-gov-ma (LeDesk-ma) 

 

 

STRAATVERBOD  

Radicale groepen en personen keren zich op 

social media tegen de corona maatregelen in 

Marokko:  

1. Een vrouw van het linkse ATTAC is deze week 

in Tanger urenlang door de politie verhoord na 

haar oproep om de rekeningen van water en 

stroom niet te betalen.  

2. Een prediker heeft deze week een jaar 

gevangenis gekregen als gevolg van zijn kritiek 

op het sluiten van de moskeeën in Marokko. 

(LeDesk-ma)  

3. De zoon van een bestuurslid van de religieuze 

groep "Al Ald wa Al Ihsan" is in Salé opgepakt 

wegens opruiend taalgebruik op Facebook.  

Hij noemde Marokko een "terreurregime". 

(LeDesk.ma) 
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HOTELS   

Kenzi Hotel keten biedt gratis kamers aan voor 

medisch personeel die mensen helpt tegen 

corona. Dit gebeurt in Menara Palace, 

Casablanca, Agadir, Ouarzazate, Errachidia en 

Tanger. (Aujourd'hui-ma) 

 

ARTS OVERLEDEN   

Een arts is in Casablanca aan de gevolgen van 

corona overleden. Ze behandelde corona 

patiënten. (Minister president via Twitter) 

ARBEIDSMARKT  

700.000 mensen zijn hun baan kwijt als gevolg 

van corona. Ze krijgen een vergoeding uit het 

corona fonds. (Bladi-net) 

MAATREGELEN  

Volgens de Franse zender TF1 hoort Marokko bij 

de top 10 landen met de meest strenge anti-

corona maatregelen in de wereld.   

De overige landen zijn Singapore, Slovakije, 

Nieuw Zeeland, Hong Kong, Taiwan, Hongarije, 

Oostenrijk, Duitsland en Groenland. (Franse tv-

zender TF1) 

 
ONTSMETTEN  

Een gemeente in Ait Melloul, 20 km ten zuiden 

van Agadir, is begonnen met auto's en 

vrachtwagens te ontsmetten voordat ze de stad 

binnen komen. De ontsmettingstunnel ligt op de 

regionale route 105. (Video op YouTube)      

 

BEDRIJVEN  

Damane is een nieuw fonds om kleine en 

middelgrote bedrijven te ondersteunen wiens 

kapitaal onder de 20 MMAD ligt (ccg-ma) 

 

WETENSCHAP 

Interview over corona met Moncef Slaoui, een 

Marokkaanse immunoloog werkzaam in Amerika. 

Immunologie is een tak binnen de medische 

wetenschap die zich bezig houdt met hoe het 

immune systeem van het menselijke lichaam zich 

verdedigt tegen indringende virussen 

(Leconomiste-com) 

 

HORECA  

Restaurants in Marokko sturen gratis verse 

maaltijden en broodjes naar medisch personeel 

in ziekenhuizen. Reportage publieke zender 2M. 

 

KLINIEKEN   

Privé klinieken in Marokko bieden online gratis 

consult aan, werken samen met medisch staf van 

het leger en van de publiek sector on corona te 

bestrijden (Persbericht samenwerkende privé 

klinieken) 

 

SCHOONMAAK  

Kleine en middelgrote bedrijven die producten 

maken om corona te bestrijden zoals 

ontsmettingsmateriaal, schoonmaakmateriaal ... 

krijgen overheidssteun. Ze moeten zich voor 10 

april melden (Ministerie van Industrie) 

 
STEUN  

Marokko: aanmelding voor steun aan gezinnen 

zonder inkomen begint op 30 maart. Contact met 

het ministerie loopt via SMS.   

 

BANKEN 

Nieuwe maatregelen banken Marokko om 

bedrijven te helpen die door corona zijn 

getrokken. Het gaat om terugbetaling van 

bestaande leningen en afsluiting van nieuwe 

leningen. (Persbericht GPBM) 

 
CORONA FONDS  

Het fonds ter bestrijding van corona gaat vanaf 

april gezinnen zonder inkomen financieel 

steunen: 800 MAD voor gezinnen met 2 of minder 

leden. 1000 voor gezinnen met 3 tot 4 leden. 1200 

voor gezinnen met meer dan 4 leden. 

WATER  

Oulmès, een bedrijf die mineraal water 

produceert, geeft 1x miljoen flessen water per 

week gratis aan ziekenhuizen in Marokko 

(LeDesk) 
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Voorwaarden om in aanmerking te komen : 

aantonen dat het gezin geen inkomen meer heeft 

door corona. (Minister president via Twitter) 

 
INTERVIEW  

In 2016 waarschuwden wetenschappers voor de 

uitbraak van epidemieën in de nabije toekomst. 

De oplossing in hun ogen is investeren in 

preventie. Een van de wetenschappers is Moncef 

Slaoui, een Marokkaanse onderzoeker werkzaam 

in Amerika. Hij werd deze week op CNBC News 

geïnterviewd. Citaat ui 2016: “So we’re going to 

see another outbreak,” he said. “Not only another 

single outbreak, but we’ll continue to see 

outbreaks as the years go by. They’re 

unpredictable in their frequency. We don’t know 

if it’s going to happen next month, next year, or a 

few years from now. But inevitably it will happen, 

and that’s the reason why we need to be better 

prepared.” ( : Prepping vaccines is only one way 

to prepare for the next epidemic. (CNBC News) 

 

EUROPA / AMERIKA  

Het fonds ter bestrijding van corona in Marokko 

heeft meer dan 32 miljard MAD opgehaald  

(Medias24). De belangrijkste donaties van deze 

week komen uit de Europese Unie: 450 miljoen 

euro gevolgd door een Amerikaanse donatie van 

$ 650.000 (VS Ambassade Rabat): 

 
INZAMELIMG  

In Agadir is Fondation du Sud bezig met het 

inzamelen van voedselpakketten voor arme 

gezinnen (LavieEco-com) 

 

KOOKGAS  

Per deze week is het verboden om meer dan een 

gasfles te kopen. Er moet altijd een lege fles 

ingeleverd worden bij aankoop van nieuwe. 

(Medias24-com) 

 

BANKEN  

De nieuwe aangepaste openingstijden voor de 

banken in Marokko zijn: 09.15 - 14.15 uur (GPBM, 

bankwezen)   

 

ONDERWIJS 

Drie Internet providers in Marokko hebben 

besloten om gratis toegang te verlenen tot 

websites van het ministerie van onderwijs 

waarop lesmateriaal staat. Het doel is onderwijs 

op afstand te faciliteren. (LaVieEco-com) 

 

 

MONDKAPJES 

Er zijn drie fabrikanten In Marokko die 

mondkapjes produceren. Een daarvan is 

SoftTech. Die heeft 10 miljoen mondkapjes 

gemaakt en aan het ministerie van binnenlandse 

zaken overhandigd. (Medias24-com) 

 

ARTSEN  

De nationale orde van artsen in Marokko heeft 

besloten een spreekuur in elke regio te openen 

om mensen te woord te staan over corona. 

Spreekuur is van maandag t/m donderdag van 

12.00 tot 14.00 uur. Voor sommige regio's vragen 

ze om vrijwilligers. (Persbericht Nationale Orde 

van Artsen) 

 

WETGEVING 

Er is per 22 maart een wet in Marokko 

aangenomen om het schenden van het 

straatverbod tijdens de huidige corona crisis te 

straffen. De voorgestelde straffen zijn 1 à 3 

maanden gevangenis en of een boete van 300 à 

1300 MAD.  (Minister president via Twitter) 

 

REIZEN  

Vanaf maandag 23 maart ligt treinverkeer in 

Marokko plat. Mensen mogen niet reizen tussen 

de steden : https://www.oncf.ma/ Ook reizen met 

bussen tussen de steden is niet mogelijk. 

(Minister president via Twitter) 

 

MILITAIREN  

Vanaf maandag 23 maart zullen ook de medische 

installaties en medische personeel van het leger 

worden ingezet om corona te bestrijden 

(Publieke zender 2M) 
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KRANTEN  

Marokko: de overheid heeft drukkerijen 

gevraagd te stoppen met het drukken en 

verspreiden van papierenkranten om spreiding 

van corona tegen te gaan. (LeMedia-ma)  

 

STRAATVERBOD  

Op verschillende video's afkomstig uit 4 steden in 

het noorden zijn jonge mannen op straat te zien 

die religieuze slogans roepen.  Ze hebben het 

straatverbod genegeerd. Dat heeft woedende 

reacties op social media uitgelokt.    

 

 Vanaf vrijdag 20 maart 18.00 uur geldt er een 

inperking van bewegingsvrijheid op straat voor 

onbepaalde tijd. (Ministerie van Binnenlandse 

Zaken) 

 
TOESTEMMING  

Er is een schriftelijke toestemming nodig om naar 

buiten te gaan: Om de verspreiding van corona 

tegen te gaan mogen mensen hun huizen niet 

verlaten. Alleen mensen die vitale beroepen 

uitoefenen of in uitzonderlijke situaties kunnen 

hun huis verlaten. Hiervoor hebben ze een 

formulier nodig:  

1- Mensen in vitale beroepen hebben een 

formulier nodig van hun baas, soort toestemming. 

2- Voor uitzonderingen is er een ander formulier 

nodig dat je zelf moet aanvragen. Je hoeft niet 

naar het loket van het ministerie van 

binnenlandse zaken om het op te halen. Ze 

komen het naar je adres brengen. Dat formulier 

is hier te downloaden: 

http://covid19.interieur.gov.ma/  of  

https://tinyurl.com/vx6amcd  

 
WERKVERGUNING  

Aanvragen voor werkvergunningen voor  

buitenlanders in Marokko worden per 19 maart 

2020 niet meer in behandeling genomen: 

www.taechir.travail.gov.ma  

 

KINDEREN  

Kinderen krijgen les via de nationale publieke 

zenders omdat scholen dicht zijn. 

https://tinyurl.com/w26lvgz  

 
DONATIES 

Het fonds accepteert nu ook donaties van 

individuen uit binnen en buiten Marokko: 

1. Donaties vanuit Marokko: 

– RIB: 001 810 00 780 002 011 062 02 21 

– Op naam: Trésorier ministériel auprès du 

ministère de l’Economie, des Finances et de la 

Réforme de l’Administration 

– Kenmerk: «lutte contre Coronavirus» 

2. Donaties uit het buitenland: 

– IBAN: MA64 001 810 00 780 002 011 062 02 21 

– Op naam van: Trésorier ministériel auprès du 

ministère de l’Economie, des Finances et de la 

Réforme de l’Administration 

– Banque: Bank Al-Maghrib, Av Ennakhil, Hay 

Riad, Rabat–Maroc 

– SWIFT: BKAMMAMR 

– Kenmerk: «lutte contre Coronavirus»  : 

https://tinyurl.com/slrdszn  

 
HORECA  

Horeca en camping eigenaren in regio Draa - 

Tafilalt, zuidoost Marokko, hebben besloten om 

gratis onderdak te bieden aan buitenlandse 

toeristen die wegens corona in de regio zijn 

gestrand. (Hespress-com) 

 

TELEFOONNUMMER  

Per vrijdag 13 maart 2020 is er een nieuw 

telefoonnummer van het ministerie van  

gezondheid in Marokko voor vragen over corona 

en voor mensen die uit een risicoland naar 

Marokko willen: (+00212) 08 01 00 47 47. 

(Ministerie van Gezondheid) 

 

 

              

 

 

Berichten in deze nieuwsbrief zijn met zorg geselecteerd en uit verschillende bronnen naar het Nederlands vertaald. 

Typ- en drukfouten voorbehouden. Overname is vrij, vermelding van de bron is gewenst: www.souss.nl (cc) 2020.
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