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1.  Persoonsgegevens van de kandidaten 
 
 
 

Linda Van den Rul 
Marianne Vernimmen 

Esther Van Grembergen 
 

2.  Gegevens i.v.m. de organisatie 
 
 
 

VZW COSAF (Connaissances Médicales san Frontières): 
 

VZW COSAF werd opgericht in december 2005 om humanitaire hulp te bieden 
aan mensen in nood. 
COSAF is een organisatie die zich inzet voor het toegankelijk maken van de 
gezondheidszorg voor minder bedeelden en mensen met een handicap. 
In eerste instantie bood vzw COSAF concrete hulp ter plaatse in rurale delen van 
Marokko en werden er kleine projecten opgestart en verder opgevolgd. 

 
COSAF organiseert medische studiedagen om kennis en informatie uit te 
wisselen tussen Belgische en Marokkaanse artsen. 
Om de ergste tekorten te kunnen opvangen, startte COSAF eerstehulpposten op 
voor de kinderen van minder bedeelden en renoveerde enkele schooltjes om ze 
toegankelijk te maken voor kinderen met een handicap. COSAF voorziet 
daarnaast ook activiteiten voor jonge verslaafden en delinquenten als 
voorbereiding op hun re‐integratie in de samenleving. Verder is COSAF bezig met 
een sensibiliseringscampagne om de hoge mortaliteit bij zwangere vrouwen en 
hun baby’s te doen dalen. 

 
 
 

3.  Gegevens in het kader van het project 
 

• Korte omschrijving van de opdracht: Kennismaking met de 
Marokkaanse cultuur, bezoek aan gehandicapte kinderen, bezoek 
traditionele vroedvrouw, verdeling kledij en speelgoed 

• Organisatie: COSAF 
• Raming van de kosten: 

o 150 euro vliegtuigticket 
o 25 euro treinticket 
o Andere kosten op rekening van COSAF 

• Ondersteunende organisatie in België: 
o COSAF 

• Contactpersoon: 
o Dr. Ferroudji Mo 
o  info@cosaf.org 

• Geplande periode: 06/02/2012 – 09/02/2012 
• Verblijfsadres: Hotel Yousoufia 

mailto:info@cosaf.org


4.  Voorbereiding in Vlaanderen 
 
 

Waarom heb je voor dit project gekozen? 
• We kwamen in contact met dit project via de school. Het leek ons ideaal 

om op deze manier kennis te maken met de Marokkaanse cultuur en 
noden van de Marokkaanse bevolking beter te leren kennen. Door de 
beperkte duur was het combineerbar met onze opleiding. 

 
Voorbereiding van project: 

• Verzamelen van kinderkleding 
• Verzamelen van speelgoed 
• Verzamelen van medisch materiaal: steriele handschoenen, 

instrumenten,… 
 

5.  Gegevens i.v.m. de inhoud van het project + Verslag ter plaatse 
 

Nagaan noden van de bevolking: 
  Staat van de waterputten nagaan 

 

 
 

  Bezoek olijfolie project lokale bevolking 
 

 



  Bezoek gezinnen met gehandicapte kinderen in plattelandsdorpjes 
(Chemaïa, Chichuma en Sidi Chiker). Nagaan van onmiddellijke 
noden ivm revalidatie en gezondheidsondersteuning. Bieden van 
psychosociale ondersteuning. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Nagaan van goed gebruik van ziekenwagen die eerder door de 
organisatie was geschonken. 

o Grote tekortkomingen in functioneren! Ziekenwagen staat 
onder verantwoordelijkheid van burgemeester. In de 
realiteit kan de bevolking geen toegang verkrijgen tot de 
ziekenwagen, welke voor privé doeleinden wordt gebruikt. 



  Bezoek aan traditionele vroedvrouw: Nagaan van noden ivm 
materiaal en infrastructuur. 

o Tekort aan steriel materiaal zoals handschoenen, 
hechtingsmateriaal, instrumenten,… 

o Gebrekkige infrastructuur: heel moeilijke toegang tot 
verloskamer, onvoldoende verlichting,… 

 
 
 
 

 



  Consultaties van zwangere vrouwen in het dorp: 
o Lichamelijk onderzoek. 
o Nazicht eerdere opvolging van de zwangerschap. 
o Geruststellen en raad geven ivm met verdere verloop van 

de zwangerschap en bevalling. 
 
 
 

 
 
 
 

  Consultaties en medische verzorging oudere dorpelingen. 
 

 



  Kennismaking met de Marokkaanse cultuur. 
 
 
 

 
 
 
 

 



6.  Besluit 
 

Dit was voor ons een heel leerrijke ervaring. Het was een mooie kennismaking 
met de Marokkaanse cultuur. 
Het  gaf  ons  inzicht  in  de  noden  mbt  gezondheidszorg in  rurale  gebieden in 
Marokko. Wegens de korte periode was het echter eerder een observatie stage. 
Dit vonden wij initieel teleurstellend, maar bij nader inzicht was het toch 
interessant om mee te maken. Het gaf ons een duidelijk beeld van wat het geven 
van humanitaire hulp in Marokko inhoudt. Zorg en erkenning voor 
gehandicapten is gewoonweg onbestaande in Marokko. De organisatie COSAF 
staat dus nog voor een enorme uitdaging wat de toekomst betreft. 
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EHBO-opleiding door vzw COSAF voor de organisatie AFRIMED in Al Ksar el Kbir op 24 mei 

2012 

 

Doel van de opleiding 

 

Het opleiden van de leden van de organisatie AFRIMED in chirurgische technieken, medicinaal 

gipsen en cardio-vasculaire reanimatietechnieken, zodat hun interventies efficiënter worden.

 

 

Docenten 

 

Dr. M. Ferroudji (Assistent orthopedische chirurgie & traum

Mevr. K. Geyskens (E.H.B.O-er in Brussel)

 

 

Doelgroep 

 

Iedereen die geïnteresseerd is in een EHBO

 

 

Organisatie en verloop 

 

De opleiding zal gegeven worden in de Zarketounilaan, Barrakad nr. 8, 92150 Al Ksar el Kbir en zal 

van start gaan om 10u. na onthaal van deelnemers en eregasten.

 

Workshop 2: reanimatietechnieken, begeleid door Mevr. K. Geyskens

 

Workshop 1: chirurgische interventies en medicinaal gipsen, begeleid door Dr. Ferroudji

 

Vragenuurtje 

 

Koffiepauze 

 

Voor meer info: contacteer Dr. M. Ferroudji

Voorzitter vzw COSAF 

www.cosaf.org 

email: info@cosaf.org 

gsm: 0032 473 31 06 81 

gsm: 06 79 32 43 53 
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1 EHBO BasicLifeSupport (BLS) opleiding 

1.1 Voorwoord door K. Geyskens 
Als gewezen spoedverpleegkundige heb ik de eer gehad om uitgenodigd te worden door 
COSAF om theoretische opleiding BLS te geven. Als referentie voor deze opleiding heb ik me in 
eerste instantie gebaseerd op een zeer eenvoudig stroomdiagram (K. Geyskens. Eerste Hulp 
Bij Wielerongelukken. B&C. 2009.), welke specifiek is opgesteld voor leken zodanig dat zij op 
een correcte en eenvoudige manier elk slachtoffer kunnen beoordelen en duidelijk maakt 
welke stappen er dienen gevolgd te worden en mogen genomen worden tot er 
gespecialiseerde hulp ter plaatse is. 

1.2 Project periode 
24 mei 2012 

1.3 Project 

  

 



 
Door K. Geyskens, gewezen spoedverpleegkundige. 
In België is de hulpverlening zeer goed georganiseerd, er kan relatief snel medische hulp ter 
plaatse zijn en het dichtstbijzijnde ziekenhuis is ook op een verwaarloosbare afstand 
verwijderd.  
In Marokko is dit niet zo, een slachtoffer is aangewezen op de hulp van de medemensen en 
gespecialiseerde hulp is bijna niet bereikbaar en zeker niet in de meer afgelegen gebieden. In 
deze optiek stelt zich de vraag tot welke extensie dient deze opleiding gegeven te worden. Er 
bestaat geen continuïteit van zorg, een beginnende reanimatie bijvoorbeeld zal niet binnen 
het half uur overgenomen kunnen worden door professionals. 
Met deze uitdaging in het achterhoofd is de opleiding van start gegaan.  
De groep van een dertigtal deelnemers werd in twee gesplitst: De eerste groep waren 
mannen die reeds een basis EHBO cursus gevolgd hadden met een jaarlijkse bijscholingen. Zij 
hadden een zeer goede kennis van het oude reanimatieprotocol, de veiligheidshouding en 
het heimlichmaneuver. Doch waren de wijzigingen van 2010 die door het ERC zijn 
doorgevoerd in het reanimatieprotocol niet gekend. 
De nadruk werd in deze groep daarom voornamelijk gelegd op de 
wijzigingen en waarom deze zijn doorgevoerd. 
De tweede groep was een enthousiaste en leergierige groep bestaande uit mannen en 
vrouwen die het concept van BLS niet kende. Stap voor stap werd het BLS protocol uitgelegd 
via het eenvoudige stroomdiagram. De taal was soms een barrière maar met gebarentaal en 
door hun gedrevenheid namen ze de materie zeer snel op. Hun leergierigheid was 
opmerkelijk, en al snel kwamen de vragen. Gaande van de meest spectaculaire ongelukken 
en transportproblemen tot het wereldwijde misverstand dat tandpasta een goede 
behandeling zou zijn voor brandwonden. 
Door hun vele vragen van zeer uiteenlopende aard werd het EHBO protocol zeer duidelijk. 
Elke situatie dient met dezelfde sinecure aangepakt te worden. Beginnend met de gouden 
basisregel voor elke hulpverlener; eigen veiligheid eerst, een evaluatie naar het bewustzijn en 
de daaruit voortvloeiende handelingen. 
 

  
 



  
Een constructieve symbiose tussen het Belgisch BLS systeem en Marrokaanse veldrealiteit. 
Het enthousiasme van de deelnemers impliceert immers dat kennisuitwisseling op dit niveau 
significant is. 

1.4 Documentatie 
Verslag: katrienBLS opleiding El Ksar al Kbir 
Foto’s 
Film materiaal 

 



Algemene Principes 
 

Verplicht de aanwijzingen op te volgen die gegeven worden 
door de politie, verkeersregelaars. 

 
 

  
 groen licht: je mag nu oversteken. 
  groen knipperend licht: voetgangers mogen 

oversteken, maar pas op het wordt weer 
rood. 

  rood licht: stoppen en wachten op groen 
licht. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Indien het rode licht is vervangen door een geel 
knipperlicht, mogen voetgangers oversteken, mits zij 
het overige verkeer ter plaatse voor laten gaan. 

 
              Geel knipperlicht betekent; pas op! Gevaar! 
 

 
 

 
 

Weggebruikers zijn verplicht zich aan de verkeerstekens die een 
gebod of een verbod inhouden te houden. Verkeerstekens gaan 
boven verkeersregels. Verkeerslichten gaan boven 
verkeerstekens die de voorrang regelen. 
 
 
 
 

 
 

Samen maken we het verkeer veilig. 
 
 
 
 
 
 
 
 

wwwwww..ccoossaaff..oorrgg  
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  Informatiebrochure voor weggebruikers in het verkeer. 

 
 
 
                              Dr. Ferroudji M. 
                               www.cosaf.org 
                         Email : info@cosaf.org  
                       Tel.  : (+32) 473 31.06.81 
 
 
 
 
 

 
 

 



Voorwoord 
Voetgangers begeven zich onbeschermd in het verkeer en zijn 
hierdoor kwetsbare verkeersdeelnemers. Vooral kinderen en 
ouderen lopen het risico slachtoffer te worden van een 
verkeersongeval.   
 
 

     
 

 Bij kinderen komt dit omdat ze lichamelijk en verstandelijk 
nog niet in staat zijn veilig als voetganger in het verkeer deel te 
nemen.  
 

  
Bij ouderen komt dit door hun fysieke kwetsbaarheid. In deze 
brochure vindt u verkeersregels gericht op voetgangers. 
 
Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een 
invalidenvoertuig voor laten gaan. Behalve bij rood stoplicht of 
voor militairen. 

   
Bestuurders moeten blinden, voorzien van een witte stok met 
één of meer rode ringen, en overigens alle personen die zich 
moeilijk voortbewegen, voor laten gaan. 
 

Verkeersregels voor voetgangers 
 

  
Het is verboden een gevaar op de weg te vormen of het verkeer 
op de weg te hinderen. 

 

   
 

              Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad. 
 

  
Geen trottoir, geen paniek. Gebruik als voetganger het fietspad. 
Geen trottoir, geen fietspad, geen berm. Gebruik dan de zijde 
van de rijbaan. 

 

  
Verboden op een autosnelweg of autoweg gebruik te maken van 
de vluchtstrook, de vluchthaven of de berm. 
Voetgangers mogen de rijbaan gebruiken indien zij een kolonne, 
een optocht of een uitvaartstoet vormen. 
 

Verkeersregels voor voetgangers  en bestuurders 
 

 

 
 

Bestuurders die en stilstaande tram, bus of 
autobus willen voorbijrijden aan de zijde waar 
passagiers in en uitstappen, moeten hen de 
gelegenheid geven 

  
 

Het is verboden om bij een verkeersongeval de plaats van het 
ongeval te verlaten.  

 

 
 

Bij overwegen laten weggebruikers een railvoertuig voorgaan 
en laten daarbij de overweg geheel vrij. 

 

   
Weggebruikers mogen militaire colonnes niet doorsnijden. 

 
 



1 Sensibiliseringsclip om het respect voor voetgangers en hun veiligheid te 
bevorderen 

1.1 Algemeen 
COSAF heeft al een aantal sensibiliseringsprojecten lopen onder de vorm van flyers:  
Een flyer voor voetgangers en een flyer over veiligheid en goed gedrag in het verkeer. 
 

 
 
Een sensibiliseringsclip om het respect voor voetgangers en hun veiligheid te bevorderen 
wordt opgenomen en gelanceerd. 

1.2 Project periode 
25 mei 2012 

1.3 Project 
We nemen dagelijks deel aan het verkeer. Het is dan ook belangrijk, zowel voor onszelf als 
voor anderen, dat we ons veilig gedragen, een correcte houding aannemen in het verkeer en 
die ook doorgeven aan anderen. Jong geleerd is oud gedaan! 
 
Voetgangers maken integraal deel uit van het verkeer en zijn de zwakste weggebruikers.  
Het verkeersreglement geldt zowel voor hen als voor andere weggebruikers, om de veiligheid 
te verzekeren. 



 
 
COSAF wil door een sensibiliseringsclip, door opleidingen i.v.m. EHBO bij verkeersongevallen 
en door het verdelen van flyers voor voetgangers en over deelname aan het verkeer, zich 
inzetten voor meer respect voor voetgangers, preventie van handicaps veroorzaakt door 
verkeersongevallen en voor het dalen van het sterftecijfer onder voetgangers,. 
In Marokko zijn er op 4600 jaarlijks gerapporteerde dodelijke verkeersslachtoffers, 27,9% 
voetgangers. 
 

 
 

Artikel 167 van het  Marokkaanse verkeersreglement bepaalt dat een chauffeur die een 
voetganger verwondt, tot 1 à 2 maanden gevangenis kan veroordeeld worden! 
Door wederzijds respect en het volgen van de basisregels kunnen voetgangers en 
autobestuurders veilig gebruik maken van de wegen en elkaar niet in gevaar brengen. 
Laten we er samen voor zorgen dat het verkeer veilig wordt. 

1.4 Documentatie 
Rapport: Zebra 
Poster: Zebra 
Foto’s 
Youtube film:  http://www.youtube.com/watch?v=Gnc2hfnDIQM 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Gnc2hfnDIQM
https://www.dropbox.com/sh/30u6wmwsxuxcybc/zs5-_xMBJm/IMG_0519.jpg
https://www.dropbox.com/sh/30u6wmwsxuxcybc/Rj8mpIy9V1/IMG_0520 (1).jpg
https://www.dropbox.com/sh/30u6wmwsxuxcybc/f-2OtIzDg4/IMG_0524.jpg
https://www.dropbox.com/sh/30u6wmwsxuxcybc/ehZeeh_Jj3/IMG_0521.jpg
https://www.dropbox.com/sh/30u6wmwsxuxcybc/p4JyRAEEEt/IMG_0525 (1).jpg
https://www.dropbox.com/sh/30u6wmwsxuxcybc/zDL1LQdoQT/IMG_0530.jpg


Clown animatie voor weeshuiskinderen

 

 

Vzw COSAF, een vereniging die zich inzet voor 

het welzijn van kinderen met een handicap, 

organiseerde op zaterdag 26 mei

entertainende "clownsdag" voor weeshuis 

Ahdane in Mohammedia in Marokko. 

De voorzitter van de vzw, Dr. M. Ferroudji, 

was erg tevreden met de talrijke opkomst. De 

organisatie mocht om en bij de 200 kinderen 

uit verschillende weeshuizen verwelkomen. 

 

Op het programma stond enkel FUN, FUN en 

nog eens FUN voor deze kinderen, die de tijd 

van hun leven hadden en even hun dagelijkse 

zorgen konden vergeten. Het werd een 

gevarieerde voorstelling met clowns, 

acrobatische acts en zang

Maar het beste van al waren de momenten 

waarop

lachten en dansten. Ze genoten van het

feest en maakten veel plezier. 

 

Na een onderbreking van de show voor een

heerlijk

nog meer zang en dans. 

Het resultaat van dit alles was een bred

op deze kindergezichtjes: de

geen betere beloning krijgen!

 

 

voor weeshuiskinderen van het weeshuis

‘Ahdane Mohammedia’  

Vzw COSAF, een vereniging die zich inzet voor 

het welzijn van kinderen met een handicap, 

organiseerde op zaterdag 26 mei 2012 een 

entertainende "clownsdag" voor weeshuis 

Ahdane in Mohammedia in Marokko.  

De voorzitter van de vzw, Dr. M. Ferroudji, 

was erg tevreden met de talrijke opkomst. De 

organisatie mocht om en bij de 200 kinderen 

uit verschillende weeshuizen verwelkomen.  

Op het programma stond enkel FUN, FUN en 

eens FUN voor deze kinderen, die de tijd 

van hun leven hadden en even hun dagelijkse 

zorgen konden vergeten. Het werd een 

gevarieerde voorstelling met clowns, 

acrobatische acts en zang- en dans optredens. 

Maar het beste van al waren de momenten 

waarop de kinderen zelf deelnamen, zongen, 

lachten en dansten. Ze genoten van het 

feest en maakten veel plezier.  

Na een onderbreking van de show voor een 

heerlijke maaltijd, ging het feest verder met 

nog meer zang en dans.  

resultaat van dit alles was een brede lach 

op deze kindergezichtjes: de organisatie kon 

geen betere beloning krijgen! 

weeshuis 



1 Project gratis revalidatiecentrum MORA 1e ontwikkelingen 

1.1 Project periode 
Juli 2012 

1.2 Project 
Project studie van een gratis revalidatiecentrum voor gehandicapte kinderen. 
COSAF heeft een initiatief genomen om een gratis revalidatiecentrum te bouwen voor 
kinderen met een ernstige handicap. Met een gekwalificeerd team bestaande uit 
fysiotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, enz.., Het 
centrum heeft als doel om hen te voorzien van gespecialiseerde zorgen en ontwikkeling 
binnen een kader dat aangepast is aan hun behoeften. 

 

1.3 Documentatie 
MORA-Projet.pdf 
Archit centre projet cosaf.pdf 

 



                      Clown-animatiedag 
 
Eind augustus 2012 was COSAF weer actief in Marokko. 
We organiseerden een reeks "special days" en animatiedagen voor kinderen in ziekenhuizen. 
Op 24 augustus brachten we een bezoekje aan de kinderen van het UZ Casablanca en op 27 
augustus was het de beurt aan de kinderen in het Moulay Abedellah-ziekenhuis in 
Mohammedia. 
We zijn de beide ziekenhuizen erg dankbaar voor de aangename samenwerking.Het was voor 
COSAF een echt plezier om twee exclusieve voorstellingen voor zieke kinderen te mogen 
organiseren. Alle deelnemers genoten heel erg van deze dagen en van de grappige clown-
animatie. 
Het werd een spektakel vol acrobatie, er was muziek, de clowns dansten en speelden met de 
kinderen en er werd veel gelachen. Om de dag af te sluiten was er nog een lekkere traktatie: 
een gebakje met een drankje. De zieke kinderen kregen de kans om even hun pijn en 
moeilijkheden te vergeten, we zagen dan ook een grote glimlach op hun gezichtjes. COSAF wil 
in de toekomst nog meer met ziekenhuizen samenwerken om dergelijke voorstellingen te 
organiseren. 

CLOWNS- ANIMATIEDAG IN HET  UZ   CASABLANCA OP 24 AUGUSTUS  2012                                                                        

 

Samen dansen en zingen. 
 

We zagen erop toe dat ook de allerkleinsten en kinderen met speciale behoeften van de 
voorstelling konden genieten. Het ziekenhuis zorgde voor voldoende stoelen. 

 

COSAF deelde cadeautjes uit aan de kleintjes, er werden lekkere hapjes geserveerd en iedereen 
genoot ervan. 

 



CLOWNS- ANIMATIEDAG IN HET  MOULAY ABEDELLAH -ZIEKENHUIS IN  MOHAMMEDIA  OP 27 

AUGUSTUS 2012 

 

 

 
Het ziekenhuis stelde een grote ruimte ter beschikking waar we volop konden dansen en plezier 
maken. 
 

 

      

 

      

Acrobaten en clowns verrasten ons met hun acts, en COSAF zorgde voor een heerlijke 
versnapering om de dag te beëindigen. 

 



     

    UZ  Ziekenhuis Casablanca                            Moulay Abedellah -Ziekenhuis  Mohammedia 

COSAF is de directie van de ziekenhuizen en het hele team van verplegers en vrijwilligers  heel 
dankbaar voor de prima samenwerking, waardoor het mogelijk werd om de kinderen van deze 
speciale dagen te laten genieten. Dergelijke evenementen zijn zeker voor herhaling vatbaar. 
 

 



1 Medische caravan Casablanca regio 

1.1 Algemeen 
Medische caravan in de rurale gebieden rond Casablanca en universiteits & ziekenhuis 
bezoeken Mohammedia & weeskinderen 

1.2 Project periode 
28 oktober 2012 – 3 november 2012 

1.3 Voorbereidingen 

Het avontuur begint op 28 oktober 2012 en zal eindigen op 3 november 2012. We zijn een 
rondtrekkend team van medische professionals. Onze prioriteit is gedurende een ganse week 
zo hard als we kunnen werken. COSAF voert een aantal projecten uit, één van de belangrijkste 
zijn de consultaties dat we zullen doen in de rurale gebieden van Casablanca. 

De deelnemers zullen zijn: 

DR. FERROUDJI (Voorzitter van de associatie) 

PAULA SORIANO (Klinisch psycholoog) 

ESTHER BLANCO (Verpleegster) 

 29 oktober: 

We zullen aankomen van onze vlucht en zullen 2 overnachtingen doen in een hotel in 
YOUSSOUFIA. 

 

 



30 oktober:  
Ochtend: Consultaties en uitdelen van materiaal en speelgoed aan gehandicapte kinderen. 

 

  

 



  

Namiddag: Uitstap naar SIDI CHIKER.  

We zullen materiaal uitdelen aan de “MATRONAS” en we zullen praten met de 
verantwoordelijken over COSAF projecten. 

 



 

 

  

Nacht : HOTEL in YOUSSOUFIA. 

31 oktober - 3 november 

Ochtend: We zullen in CASABLANCA zijn: Op deze dagen zullen wij naar de universiteit gaan 
en het ziekenhuis van Mohammedia. 

Namiddag: We zullen de weeskinderen bezoeken in OUJDA. 

4 november: We komen terug naar CASABLANCA. 



1 Film: Au nom de Hajar 

1.1 Algemeen 
Hajar, een klein meisje van 17 maanden oud is na een tragisch ongeluk in Chemaïa, waarbij ze 
zwaargewond was, overleden tijdens haar transport in een landbouw werktuig naar het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis, 65 km verderop. 
Haar overlijden werd de katalysator voor COSAF projecten, waaronder het opstarten van een 
medisch centrum met eigen ambulancedienst in Attiamime (Chemaïa). Waar men de eerste 
zorgen kan toedienen in afwachting van het transport naar het ziekenhuis na stabilisatie van 
de patiënt. 
Ook de ambulance is door COSAF geschonken en draagt ter nagedachtenis de naam van dit 
meisje, Hajar. 
 

Hajar speelt met haar zusje Getuigenis van een geëmotioneerde man  

  
De kar die het meisje naar het ziekenhuis 

vervoerde 
Puin van de ingestorte muur 

  
Schenking ambulance door COSAF 

  



Medische centrum & ambulance 
 

  
 

 



1.2 Project periode 
Oktober 2012 

1.3 Project 
Cosaf Consultatie 
http://www.youtube.com/watch?v=wG1kPSDNZag 
Via deze documentaire volg je COSAF activiteiten in 2 dorpen gelegen in rurale gebieden van 
Marokko, Chamaïa en Sidi Chiker. 
De COSAF caravan met vrijwilligers trekt naar deze arme afgelegen dorpen om gratis medische 
consultaties te geven en medicijnen te verdelen. Men geeft schenkingen door van materiaal 
zoals kledij, dekens,… aan de mensen in het dorp.  

 

Canvas en Filmangel.tv steunen documentairemakers... 
COSAF droomt al een hele tijd van een documentaire over onze projecten, met als 
uitgangspunt het verhaal van Hajar 
Vermits we geen subsidies krijgen en onze werking volledig draait op schenkingen van 
tweedehands (para)medisch materiaal van ziekenhuizen, en kleding, speelgoed enz. van 
particulieren, zou het draaien van een film een erg grote hap uit ons budget betekenen.  Om 
deze documentaire toch te kunnen realiseren, nemen we deel aan een wedstrijd van 
Canvas/FilmangelTv. Om bij de top 10 te geraken hebben we jouw stem nodig!  
http://docu.filmangel.tv/project/AunomdeHajar 

1.4 Documentatie 
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=wG1kPSDNZag 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wG1kPSDNZag
http://docu.filmangel.tv/project/AunomdeHajar
http://www.youtube.com/watch?v=wG1kPSDNZag


Asbl Connaissances Médicales        Pensez au-delà, devant,  
Sans Frontières  pensez universel 

 
 

‘l’association pour le bien-être des enfants handicapés’ 
 

 Predikherenlaan 37/1a 
2500 Lier 
0032(0)473 31 06 81 
 
 

www.cosaf.org  
 

 

  
 

 

 

 

 

A l’occasion de la journée internationale de l’handicap 

Le lundi 3 décembre 2012 

 
L’association  COSAF vous invite à cette journée d’animation 

de clowns  

 
Le dimanche 2 décembre 2012 

à partir de 15h 00   

 
Adresse: à l’hôtel Jnane Fedala ,rue Abderrehmane Serghini à 

Mohammedia  

 

 
Pour plus d’info :  
Dr. M. Ferroudji  
Email: info@cosaf.org 
GSM:0032 473 31 06 81 (+2126 79 32 43 53 ouvert du 01/12/12 au 06/12/12) 
 

http://www.google.nl/imgres?q=clown&start=104&um=1&hl=nl&biw=1024&bih=494&tbm=isch&tbnid=Q56dgxY-IG7pTM:&imgrefurl=http://www.animaatjes.nl/cliparts/clowns/detail/clipart_clown_animaatjes-352/&docid=07OIqnc9XnFzVM&imgurl=http://www.animaatjes.nl/cliparts/amusement/clowns/clipart_clown_animaatjes-352.jpg&w=970&h=1280&ei=_U2lT4rrMcO80QX24_WaBA&zoom=1&iact=hc&vpx=704&vpy=58&dur=3309&hovh=258&hovw=195&tx=117&ty=155&sig=116639725510993044815&page=7&tbnh=155&tbnw=117&ndsp=19&ved=1t:429,r:17,s:104,i:83


 

Vzw Cosaf in actie op de Internationale Dag  
van Mensen met een Handicap 

 

Op 2 december 2012, aan de vooravond van de Internationale Dag van Mensen met 
een Handicap,organiseerde vzw COSAF een dagje met animatie en receptie voor 

kinderen met een handicap.We beloofden de genodigden een namiddag vol 
plezier,een belofte die werd waargemaakt! 

 

 
Onze vrijwilligers Sabah, Mohçin, Zakaria, Tariq, Lamyaa, Laila, Ibtissaam en vele 

anderen organiseerden een dagje met clownanimatie voor mensen met een 
handicap en hun familie. De voorstelling vond plaats in het hotel Jnane Fedala in 

Mohammedia van 14u. tot 19u. 
 
Het werden vijf uren vol amusement, vijf uren non-stop animatie met als doel een 

glimlach tevoorschijn te toveren bij onze gasten met een handicap, maar ook bij 

hun families.Zij gaan immers gebukt gaan onder het feit dat ze deze mensen zien 

lijden en onder de bitterheid van deze zware en moeilijke situatie.  
 
Daarom wou COSAF hen even de kans geven om hun problemen te vergeten, al 

was het maar voor enkele uurtjes. We konden beroep doen op een hele ploeg: de 
band Daqqa Marakchia, een dj, een groep dansers, animatoren en clowns die allen 

volledig aan de hoge verwachtingen voldeden. Dankzij hun inzet werd het een erg 
geslaagde dag, een lichtpuntje voor onze mensen met een handicap! 
 

De kinderen, hun families en onze vrijwilligers leken samen te smelten tot een 
hechte familie.Er heerste een erg aangename en ontspannen sfeer. 

De kinderen konden zich uitleven door te dansen, zingen, spelen, op het podium 
klimmen...ze  genoten van hun dagje, dat bekroond werd met een smakelijk 
vieruurtje van gebakjes, taarten, zoute koekjes, drankjes,.... 

 
Op het einde van de voorstelling kregen de kinderen tijdens een tombola nog een 

klein geschenkje, waar ze erg blij mee waren. 
Er heerste een leuke sfeer met veel enthousiasme en de kinderen hadden vooral 
veel plezier. Een geslaagde dag met een stralende glimlach bij ieder kind!  
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