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Onze financiële partners
Oujda - Rabat - Oostelijk regio

Door de ligging is Marokko een belangrijk transitland voor Afrikaanse
migranten die Europa willen bereiken. Maar door de verstrengde
grenscontroles van de Europese Unie wordt het landt steeds vaker een
eindbestemming. Controles en prikkeldraad houden mensen die naar Europa
willen vluchten in een houdgreep: zij leven aan de grens in extreem precaire
omstandigheden en gaan gebukt onder veel stress.
Daarom is Dokters van de Wereld in dit land gestart projecten om de migranten
te helpen. Dat doen we in Rabat, waar veel mensen wonen die verdreven
werden uit de kuststreken, en in Oujda en de regio errond (het Oosten).
In deze twee steden leggen we het accent op hulpverlening voor kinderen,
vrouwen en hun baby’s: we zetten vaccinatiecampagnes op, sensibiliseren
vrouwen rond reproductieve zorg en geven medische hulp aan seropositieve
migranten en slachtoffers van seksueel geweld. Naast de medische
hulpverlening komen mensen bij ons aankloppen voor hygiënekits, voedsel,
dekens en babyproducten. We bieden ook psychologische steun aan voor
wie worstelt met mentale problemen.

Onze middenveld partners
Oujda & Rabat
- Ministerie van Marokkaanse burgers
in het buitenland en Migratie
- Entraide Internationale

Oostelijk regio
- Directie Prefectuur van de gezondheid
van Oujda-Angad
- Entraide Internationale

Onze operationele partners
Oujda & Rabat

500 > 600

53,4%

2.093

Er is een constante
populatie van zo’n 500 à
600 migranten in Oujda.
Dat cijfer loopt soms op
tot 1000

van de personen
die we verzorgen,
bevindt zich in een
irreguliere status

vrouwelijke migranten
en hun kindjes jonger
dan zes kregen
een medische
behandeling

- AMAM
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Oostelijk regio
- MS.2
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