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Waarom naar Marokko? 
We zijn met veel plezier zeven jaar lang naar Gambia afgereisd om de stichting 
Aljamdu te steunen. Hieraan kwam helaas een einde. Er is wat nagedacht over een 
alternatief, maar echt concrete plannen kwamen er geruime tijd niet. Tot meneer 
Lhasni de Abacusvereniging uit Meknes via de Marokkaanse krant had uitgenodigd op 
school. Zij hebben vorig jaar met hun wiskundekunsten de klassen bezocht. We zijn 
vervolgens uitgenodigd hier op tegenbezoek te komen door de directeur en hij wilde 
ook wel regelen dat we een middelbare school mogen bezoeken in de buurt. Toen 
was de keuze snel gemaakt. We mochten proberen een reis naar Marokko regelen en 
zo geschiedde... 
 
De doelen van de reis zijn als volgt: 

 kennis nemen van volk en cultuur (Berbers, Arabieren en Saharavolkeren zoals 
de Touaregs); 

 een indruk opdoen van de veelzijdigheid aan klimaten en landschappen, we 
reizen van de zee bij Casablanca via bergen hoger dan 4 km via de oases naar 
de woestijn; 

 de verschillen en ook overeenkomsten zien van leeftijdsgenoten op een school 
in een ander land; 

 ontdekken hoe de eeuwenoude koningssteden ontstaan zijn met daarnaast de 
nieuwe stad (Ville Nouvelle) die door de Fransen in de koloniale tijd ertegenaan 
is gebouwd; 

 snel leren hoofdrekenen bij Abacus; 
 genieten van de Marokkaanse gastvrijheid (o.a. bij de familie van mnr. Lhasni); 
 elkaar op een andere manier nog beter leren kennen. 

 

  



Bereikbaarheid in Marokko 

 Niet overal zal bereik zijn en overdag is een vol programma, de telefoon is in 
 ieder geval ingeschakeld en bereikbaar tussen 19.00 uur en 0.00 uur 
 Nederlandse tijd (let op tijdsverschil, zie onder). 
 In geval van nood kunt u het beste contact opnemen met school of een sms 
 sturen (wifi is er waarschijnlijk niet iedere dag). Via facebook en email houdt de 
 school de ouders op de hoogte.  
 
Begeleiding namens school:   06 - 113 822 45 (Tristan Janssen) 
School:      076 - 599 50 50 
 
Tijdsverschil 
In Marokko is het één uur vroeger dan in Nederland. 
 
Reisverzekering 
Let er op dat voor de reis naar Marokko werelddekking is vereist in de 
reisverzekering. 
 
Paspoort en visum 
Het paspoort moet op de datum van vertrek nog een half jaar geldig zijn. Een visum 
is niet nodig bij verblijf korter dan drie maanden. 
 
Bagageregels 
Pak zo compact mogelijk: max. 10 kg handbagage (maximale afmetingen 55 x 40 x 
20 cm). Dus je mag geen ruimbagage meenemen! 
 
Voor vloeistoffen / gels in de handbagage gelden de volgende regels: 

 Vloeistoffen en gels zitten in verpakkingen van maximaal 100 ml. 
 Verpakte vloeistoffen en gels zitten in één doorzichtig en hersluitbaar plastic 

zakje van maximaal één liter. 
 Elke persoon reist met maximaal één plastic 1-literzakje. 
 Medicijnen, aantoonbaar nodig tijdens de reis, zijn toegestaan. 

 

     
  



Een aantal regels voor een goed verloop 
Tijdens de reis gelden de normale omgangsvormen, zoals wij deze op school ook 
gewend zijn. Natuurlijk zijn we niet op school. Vandaar een aantal aandachtspunten 
(al verwacht de reisleiding dat dit eigenlijk niet nodig is): 
 

 De vliegreis is een lange 
tocht. Deze zullen we 
aangenaam moeten maken 
voor ons allen en onze 
medereizigers. De tickets en 
stoelnummers staan op 
naam, er kan dus niet 
worden geruild van plaats! 
Stoor een ander niet met jouw 
favoriete muziek, gooi je troep 
in een afvalzakje. Blijf 
daarnaast lekker op je stoel 
zitten. 

 Natuurlijk is een snoepje 
lekker, maar kilo’s snoep en 
chips zijn voor niemand 
gezond, denk ook aan het 
gewicht van je handbagage in het vliegtuig. 

 De telefoon mee nemen mag, maar is niet per sé nodig. Je kan hem kwijtraken 
en bellen, gebeld worden (beide ca €2,- per minuut) en smsen (ca. €0,50) is 
duur. Meneer Janssen is indien nodig bereikbaar in de avonduren. 
Wifiverbindingen zijn beperkt aanwezig en hebben vaak slecht of geen bereik. 

 Een week Marokko is hartstikke leuk maar ook vermoeiend. Pak je rust tijdens 
de nachten. Zorg dat je een ander niet wakker houdt. 

 Vanzelfsprekend wordt er door de leerlingen geen alcohol of energiedrankjes 
gedronken en wordt er niet gerookt. 

 We zijn te gast in een Islamitisch land. Daar gelden andere gebruiken wat 
betreft kleding. Gedraag en kleed je fatsoenlijk (dat wil zeggen bedekte 
schouders en bovenbenen).  
 

 
 



Paklijst 
-  dagrugzak = handbagagetas (dit hoeft niet per sé, maar is wel handig!) 
-  dichte sportschoenen (niet te zwaar, waar je fijn langere tijd op kunt lopen en op 
 kunt sporten). Neem niet te veel schoenen mee, want dit past niet in je tas, liefst 
 maar één paar. 
-  kleding; denk aan zwemkleding, sportkleding, badslippers (nogmaals: draag 
 kleding die past bij de culturele omstandigheden) 
-  toiletspullen, zonnebrand, evt. ontsmettingsgel, let op: niet in verpakkingen 
 groter dan 100 ml 
- zonnebril en/of pet 
- evt. reisdagboek, schriftje en schrijfgerei 
- evt. je persoonlijke medicijnen 
- ontbijt en lunchpakket heenweg, evt. leeg waterflesje voor onderweg 
-  fotospullen en voldoende batterijen 
- geld: er wordt betaald met Dirhams. Je kunt deze wisselen bij bijv. GWK in 
 Nederland, maar je kunt ook pinnen in Marokko met je Nederlandse pinpas. Zorg 
 wel dat deze dan op werelddekking staat (staat standaard op enkel Europa) 
-  verzekeringspasje ziektekostenverzekering 
-  geldig PASPOORT (minimaal 6 maanden geldig bij vertrek) 
 
Het weer in Marokko:  
 
op het moment is dit het weer in Meknes... 

 
 
 
en het weer in Merzouga... 

 
 
 
Waarschijnlijk is het koeler wanneer we daar zijn, dus denk er aan dat je kleding die 
je in laagjes over elkaar kan trekken meeneemt. Houd het weerbericht goed in de 
gaten tijdens het pakken van je tas. 
  



Vlucht en programma 
 
 
Vlucht heen 
15.00 u: verzamelen op school 
  transfer bus Zundert - Weeze 
19.35 u: vlucht Weeze - Fez 
21.55 u: aankomst luchthaven Fez 
 
Vlucht terug 
11.00 u: vertrek naar Fez luchthaven 
14.50 u: terugvlucht Fez - Weeze 
19.10 u: aankomst Weeze, transfer bus 
21.15 u: aankomst Zundert 
 
 
zaterdag 6 oktober: reis heen, aankomst Fez, 
avondwandeling 
 
zondag 7 oktober : bezoek Fez met twee 
Engelstalige gidsen 
 
maandag 8 oktober : Schoolbezoek Meknes en bezoek Midelt 
 
dinsdag 9 oktober : Reisdag Midelt - Merzouga, slapen in de woestijn 
 
woensdag 10 oktober : kamelentocht, bezoek oasedorp, wandeling door oase, rit 
van Merzouga naar Ziz Gorges 
 
donderdag 11 oktober : Reis Ziz Gorges naar Meknes. Lunch bij Yad. Middag: 
bezoek stichting Abacus, Meknes. 
 
vrijdag 12 oktober : Bezoek aan historische binnenstad Meknes. Lunch bij familie 
mnr. Lhasni. 
 
zaterdag 13 oktober : terugreis 

 


