
“Mijn familie komt uit het Noorden van Marokko, uit de buurt van de stad El Jebha. Ik ben geboren en
getogen in Nederland, maar ik kom er nog vaak. In 2010 heb ik de School Girls of Azaghar Foundation
opgezet. Hiermee zet ik me in om meisjes naar de middelbare school te laten gaan. De inspiratie
hiervoor komt door mijn opa en mijn moeder. Mijn opa was leraar en toen hij zijn opleiding had
afgerond werd hij, net als alle afgestudeerde leraren in Marokko, naar een dorpje in het achterland
gestuurd om daar les te geven. Daar zag hij met eigen ogen dat ouders, vaak om financiële redenen,
slechts één kind (meestal de zoon) naar de middelbare school konden laten gaan. Basisscholen waren
vaak nog wel in het dorp zelf aanwezig. Maar voor de middelbare scholen moesten meisjes (ook nu
nog) naar de stad. Voor mijn moeder gold hetzelfde. Ook zij moest op twaalfjarige leeftijd naar El Jebha
om naar de middelbare school te gaan. Zij kon daar gelukkig bij een tante gaan wonen. Mijn opa
stuurde dan iedere maand eten of een beetje van de opbrengst van het land naar mijn tante om in het
onderhoud van mijn moeder te voorzien. Maar als een meisje geen familie heeft in de stad, dan moet
ze naar een studentenhuis bij de school. En bovendien is op veel scholen het dragen van een overjas,
als een soort uniform, verplicht. Allemaal kosten die een gemiddeld Marokkaans gezin in dat gebied
niet kan dragen. Met mijn stichting wil ik een deel van die kosten op me nemen.

Ik vind het zo belangrijk dat ook meisjes naar school gaan! Maar ik geef niet alleen geld. Ik praat ook
met ouders in dat gebied om ze het nut van onderwijs voor meisjes te laten inzien. Soms neem ik ze
zelfs mee naar de school, zodat ze kunnen zien waar hun dochter dan les zal krijgen.

Het geld krijg ik van donateurs van mijn stichting en ik verkoop daarvoor sfouf, een typisch
Marokkaanse mix van kruiden, noten en honing. Het is heel voedzaam en lekker door de yoghurt! Het
recept heb ik gekregen van mijn oma. Zij was echt een meesterkok! Die sfouf maak ik in deze schaal,
die overigens ook uit Noord Marokko komt. Hij is op de traditionele manier bewerkt en de man die
hem gemaakt heeft, heeft het traditionele ambacht overgedragen gekregen van zijn vader.

Iedere keer als ik de schaal zie, denk ik even aan “mijn” meisjes en mijn stichting. Als ik een groter huis
zou hebben, dan zou hij zeker een mooi plaatsje aan de muur krijgen!”

Wil je ook bijdragen en de sfouf bestellen? Stuur een e-mail naar: st.schoolgirlsofazaghar@hotmail.com
Voor meer informatie over Amal en de School Girls of Azaghar Foundation kijk op Facebook.

“Het is zo 
belangrijk dat 
meisjes naar 
school gaan!”


