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BEGRAVEN 

De raad van geestelijken 

(Oulema, de hoogste 

religieuze autoriteit in 

Marokko) heeft op 24 april op 

verzoek van het Ministerie 

van Gezondheid een decreet 

uitgevaardigd over het ritueel 

wassen van de slachtoffers 

van corona. De raad schrijft 

dat de doden direct begraven 

kunnen worden zonder 

ritueel. De reden hiervoor is 

dat de personen die dat 

moeten doen risico lopen op 

besmetting. Decreet online: 

https://tinyurl.com/yb8jozcy 

STUDIE 

When Will COVID-19 End?   

is een studie gepubliceerd  

op 28 april in Singapore. 

Hierin wordt per land een 

datum geschat van het einde 

van corona. Marokko staat er 

ook op. De studie voorspelt 

30 juli als einde van de 

epidemie. Titel: Data-Driven 

Estimation of End Dates: 

https://ddi.sutd.edu.sg/ 

 

 

CORONA NIEUWSBRIEF MAROKKO 
WEEK 27 APRIL T/M 3 MEI  

DEZE WEEK 

De laatste gegevens per zondag 3 mei om 16.00 uur  

is volgens het Ministerie van Gezondheid als volgt: 

Aantal besmettingen: 4903 

Aantal doden: 174 

Aantal genezen: 1438 

MONDKAPJES 

Er worden 7 miljoen mondkapjes per dag in Marokko gemaakt.  

Ze zijn overal te koop en kunnen ook worden geëxporteerd. 

Gesubsidieerde mondkapjes mogen niet worden geëxporteerd:  

https://tinyurl.com/ybzhp7d2 

VOEDSELPAKKETTEN 

Stichting Mohammed 5 deelt per eind april voedselpakketten uit 

aan 600.000 arme gezinnen. 459.504 van de gezinnen wonen op 

het platteland. De Stichting doet dit werk elk jaar rond de maand 

Ramadan. (Leconomiste-com) 

 

VALS DOCUMENT 

Een vals document van 5 pagina's circuleert op social media en 

beschrijft het einde van corona maatregelen in Marokko. De titel 

van het document : "PLAN DE LEVEE DU CONFINEMENT 

PROPOSE POUR LE ROYAUME DU MAROC". (Medias24-com) 

 

CORONA FONDS 

Sinds het begin van de crisis hebben 5,1 miljoen gezinnen in 

Marokko een tijdelijk inkomen gekregen vanuit het Corona 

Fonds. Gegevens komen van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken.  (Yabiladi-com)  

https://tinyurl.com/yb8jozcy
https://ddi.sutd.edu.sg/
https://tinyurl.com/ybzhp7d2
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ONDERZOEK 

Onderzoekers van het 

Hubrecht Institute in Utrecht, 

Erasmus MC Universitair 

Medisch Centrum Rotterdam 

en Universiteit Maastricht  

hebben ontdekt dat het 

coronavirus SARS-CoV-2,  

dat COVID-19 veroorzaakt, 

darmcellen kan infecteren  

en zich vermenigvuldigen. 

(Hubrecht-eu) 

 

DOUANE 

Auto’s met een buitenlandse 

kenteken worden in Marokko 

gedurende de corona crisis 

tijdelijk toegelaten zonder 

extra gevolgen. (Persbericht 

douane.gov-ma)  

 

THUISWERKEN 

Welke programma’s zijn  

er om thuis veilig te werken? 

Een handleiding van het  

NSA gepubliceerd op  

20 april geeft advies.  

De lijst is niet compleet.  

https://tinyurl.com/y7ry5aug 

 

LOKALE PRODUCTEN 

Om de lokale economie na 

het einde van corona crisis 

weer op gang te helpen  

is een actie in Marokko  

gestart om mensen te 

stimuleren lokale producten 

te kopen. Veel goederen 

worden lokaal gemaakt en  

hoeven niet uit het 

buitenland. Dat bespaart  

veel geld helpt de lokale  

producenten.   

___________________________ 

MONDKAPJES 

Apothekers krijgen dagelijks 4,5 miljoen mondkapjes 

aangeleverd. Ze kunnen gewassen geworden en zijn geschikt  

om een week lang te dragen. Ze worden gemaakt door 

gecertificeerde bedrijven die voldoen aan de normen.  

Het aantal fabrieken die mondkapjes maakt is inmiddels  

gestegen van 17 naar 32. (LeDesk-ma)   

 

GRENZEN MAURITANIE  

Ondanks corona gaat de handel met Mauritanië gewoon door.  

De grenzen zijn open om dagelijks 50 vrachtwagens vol groente 

en fruit uit Marokko door te laten en de noordelijke steden te 

bevoorraden: https://tinyurl.com/ybsdc56l 

 

HULP  

Het Amerikaanse Congres heeft vrijdag 2 mei een bedrag van  

5,7 miljoen dollar uitgetrokken om corona in Marokko te 

bestrijden. De hulp maakt deel uit van een langlopend project  

om de gezondheidszorg te ondersteunen. (MapExpress-ma) 

 

FAKE NEWS  

Ruim 250 onbetrouwbare nieuwsberichten over corona zijn 

verspreid via Twitter. De crisis is de Ideale voedingsbodem voor 

de verspreiding van hoaxes, broodjeaapverhalen en 

samenzweringstheorieën. Dat blijkt uit een onderzoek in 

Nederland: https://tinyurl.com/ybdna7r5 

 

EINDE MAATREGELEN 

Volgens digitale krant Le360.ma komt er geen verlenging van  

de corona maatregelen na 20 mei. De krant baseert zich op 

gesprekken met leden van de regering. Deze denken dat de virus  

onder controle is en dat de urgentie van het hervatten van de 

economische activiteiten urgenter is geworden. (Le360-ma) 

 

SPAANSE GRENZEN  

De Spaanse krant ABC bericht over het voornemen van de 

regering om de grenzen dicht te houden tot na de zomer.  

Het gevolg is dat er geen vakantie mogelijk is dit jaar. Ook de 

transit van en naar Marokko is niet mogelijk. (LeDesk-ma) 

 

NEP WEBSITE  

De website Rapatriement-ma beweert burgers uit Marokko die in 

het buitenland zijn gestrand te helpen terug te keren naar eigen 

land. De website is volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

nep. (Yabiladi-com) 

 
Verantwoording: berichten in deze nieuwsbrief zijn met zorg geselecteerd en uit verschillende bronnen vertaald.   
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