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Stichting Nour is bijzonder blij dat ons startende project ook afgelopen jaar weer mooie resultaten boekte.
2013 Begeleiding van de nieuw opgerichte school
In het oprichtingsjaar van stichting Nour (2012) gingen wij een samenwerking aan met een vereniging van
ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen en autisme (Vereniging ‘Ibtisama’). Deze ouders wilden
zorg en onderwijs voor hun kinderen creëren en verbeteren, maar het ontbrak hen aan de benodigde kennis en
ervaring. Tijdens het summerschool-project in de zomer van 2012 bekeken we van beide kanten hoe we deze
samenwerking zouden kunnen vormgeven (zie jaarverslag 2012).
Na dit eerste pilotproject richtten de ouders van de vereniging ‘Ibtisama’ onmiddellijk een schooltje op. Wij
waren verrast door hun gedrevenheid en voortvarendheid. In 2013 begeleidden wij de oudervereniging
‘Ibtisama’ bij het implementeren van een speciaal lesprogramma voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen.
Maretha de Jonge, orthopedagoog en GZ-psycholoog werkzaam op de afdeling kinderpsychiatrie van het UMC
Utrecht, reisde daarvoor twee keer een korte periode naar Ouarzazate. Zij werkte samen met de leerkracht van
de school en met de vrijwilligers die deze leerkracht ondersteunen. Het begrip ‘school’ past uitstekend bij de
ambities van de oudervereniging en bij de doelstellingen van de leerkracht. Tegelijkertijd roept het begrip
‘school’ een ander beeld op dan de huidige werkelijkheid. Het schooltje van ‘Ibtisama’ is gehuisvest in een deel
van een woonhuis, ter beschikking gesteld door de voorzitster van de oudervereniging ‘Ibtisama’. De ruimte is
klein en de 15 kinderen die dit schooltje bezoeken passen maar nauwelijks in de kamer die als klaslokaal werd
ingericht.
Desondanks zagen we hoe goed de uitwerking van deze speciale klas is op een aantal kinderen. Enkele
kinderen die wij vorig jaar tijdens de summerschool begeleidden zitten nu in deze klas. Een van hen was een
jongetje met forse gedragsproblemen en de ouders van een andere jongen dachten dat onderwijs aan
kinderen met ontwikkelingsstoornissen niet de moeite waard was. Beide jongens zitten nu in de klas van
Ibtisama en profiteren daar van de kindgerichte benadering en betrokken begeleiding.
Voor de leerkracht en haar vrijwilligers is het echter ontzettend moeilijk om les te geven aan 15 kinderen van
uiteenlopende leeftijden en niveaus. Het ontbrak hen aan kennis, ervaring en een adequaat onderwijssysteem.
Wij gaven een cursus in het gebruik van de methode TEAC-CH, een speciaal lesprogramma waarmee elk kind
op zijn of haar eigen niveau onderwijs krijgt. We brachten we de ontwikkelingsniveaus van de kinderen verder
in kaart, observeerden in de klas en gaven didactische en pedagogische handelingsadviezen.
Toekomstplannen en samenwerking
Wij merkten dat het vertrouwen over en weer groeide in het afgelopen jaar en dat de samenwerking steeds
beter vorm kreeg. Ons netwerk in Ouarzazate breidt zich langzaam uit. De lokale overheid spreekt over een
centrum dat zij beloven te bouwen om de school en de vereniging ‘Ibtisama’ onderdak te bieden. Voor de
oudervereniging is dit een geweldige vorm van erkenning en steun. Momenteel hebben zij contact met
ongeveer 120 kinderen met een kind met een ontwikkelingsstoornis en slechts plaats voor 15 leerlingen. Zij
hebben behoefte aan begeleide werkplaatsen voor oudere leerlingen en aan veel andere services voor
kinderen, ouders en professionals.
Financiering
Stichting Nour werd geholpen door particuliere donateurs en door algemeen nut beogende instellingen, zoals
kerken en een stichting. De kosten zijn laag gebleven door de bijdragen van onze Marokkaanse
samenwerkingspartners en door schenkingen van speelgoed en didactisch materiaal door tal van ouders en
kinderen in Nederland.
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Dankbaar
Het bestuur van Stichting Nour is alle donateurs en vrijwilligers zeer dankbaar. Dankzij hun bijdrage is het
projectjaar 2013 succesvol verlopen. De samenwerking met de oudervereniging Ibtisama en ons netwerk in
Ouarzazate wordt voortgezet in 2013.
Zie voor verslagen en foto’s van de projectactiviteiten, en voor ervaringen van de betrokkenen:
www.stichtingnour.nl
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