
M
eer dan dertig pro-
cent van de Marok-
kaanse bevolking is 
analfabeet. Dat per-
centage is hoog: in 
Nederland is officieel 

maar één procent van de mensen ongelet-
terd, mits je analfabetisme definieert 
als: niet kunnen lezen en schrijven. Bij de 
ruimere definitie van laaggeletterdheid 
liggen de cijfers natuurlijk hoger, zowel in 
Nederland als in Marokko. 

In Marokko wonen de meeste analfa-
beten op het platteland. Daarbij zijn in 
de statistieken de vrouwen ook nog eens 
oververtegenwoordigd: in sommige dun-
bevolkte delen van de Hoge Atlas is wel 
83 procent van de vrouwen analfabeet. 

Achter die cijfers gaat een verhaal 
schuil, zoals altijd achter cijfers. Een 
verhaal waarin meisjes na de lagere school 
klaar zijn met hun opleiding. Waarin er 
geen geld is voor vervoer naar school of 

In Marokko zorgt een Nederlands 
echtpaar ervoor dat meisjes uit 
rurale gebieden toch naar school 
kunnen. Gerard Wagemakers  
legde hun internaatleven vast.

ONDERWIJS 
VOOR IEDEREEN

Rechts: de Hoge 
Atlas. In dit 
onherbergzame 
gebied is het an-
alfabetisme het 
wijdverbreidst. 
Onder: een van 
de internaat-
meisjes.

fotografie
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Op school. Een meisje 
met een opleiding 
kan de toekomst van 
de generaties na haar 
ingrijpend veranderen.  

Van de EFA-meisjes 
zijn er al vijftig 
doorgestroomd naar 
de universiteit. 

voor een onderkomen bij de school, omdat 
die school te ver weg is om dagelijks heen 
en weer te reizen. Een verhaal ook waarin 
ouders hun meisjes niet durven toe te ver-
trouwen aan bestaande logeerfaciliteiten.

Een Nederlands echtpaar trok zich het 
lot van de meisjes aan. Cees van den Berg 
en Marijke Stroosnijder runnen, na suc-
cesvolle carrières als respectievelijk finan-
cieel directeur en hr-manager, sinds 2003 
een ‘guesthouse’ in Marrakesh. Daar kwa-
men ze in aanraking met Mike McHugo, 
de oprichter van Education For All (EFA) 
Morocco. Van den Berg en Stroosnijder 
traden in 2005 toe tot de organisatie. 

In 2007 opende EFA Morocco zijn eerste 
internaat en inmiddels zijn er in Marokko 
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vijf internaten voor tweehonderd meisjes. 
Ook zijn er plannen voor een zesde locatie. 
De organisatie wil er met de internaten 
voor zorgen dat de meisjes na de lagere 
school ook de middelbare school door-
lopen. Dat lukt: negentig procent van de 
meisjes haalt het eindexamen en er zijn al 
vijftig EFA-meisjes doorgestroomd naar 
de universiteit. Maar afgezien van de scho-
ling wil EFA de meisjes ook een huiselijke 
omgeving bieden: ‘huismoeders’, in dienst 
van EFA, vangen de kinderen op na school. 
Los van de huismoeder, een assistente en 
een kok heeft EFA geen mensen in dienst.

Fotograaf Gerard Wagemakers stuitte 
op het project toen hij het guesthouse van 
Van den Berg en Stroosnijder bezocht. 
Hij besloot de meisjes te fotograferen, op 
school en op het internaat. Wagemakers: 
‘Wat ze later ook gaan doen, ze zullen an-
dere keuzes voor hun kinderen maken.’ o  
— Sanne Kloosterboer

Education For All
Liefdadigheidsorganisa-
tie EFA Morocco werkt op 
donatiebasis. Donateurs 
kunnen eenmalige giften 
doen, maar bijvoorbeeld 
ook een meisje een heel 
jaar sponsoren. Voor 
meer informatie kijk op: 
efamorocco.org

Fotograaf Gerard Wage-
makers legde de meisjes 

vast op school en op de 
internaten.  
gerardwagemakers.nl

De school is 
dicht bij het 
internaat.  
De ouderlijke 
huizen van de 
meisjes liggen 
juist op uren 
rijden van een 
school. 

Cees en Marijke.
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