
In 2011 reisden twee delegaties groen onderwijs naar Marokko.  
Vol met verwachtingen en ideeën over hoe het daar zou zijn. 

Ze troffen een land aan met een moderne koning, mooie 
landschappen en met een omvangrijk nationaal plan voor de 
ontwikkeling van de landbouw: Le Maroc Vert. En groen was 
het er, met prachtige valleien, natuur en plantages. 

De mensen in Marokko stralen enthousiasme en trots uit. Net 
als bij ons, kenmerkt het groene onderwijs en de groene sector 
zich door een hands-on mentaliteit. Er is veel gedrevenheid en 
tal van activiteiten draaien op vrijwilligers.

De leerlingen verschillen helemaal niet zo veel van onze eigen 
leerlingen in Nederland. Ze hebben  hart en passie voor het groen 
en zien ook de vele mogelijkheden. Gelukkig komen steeds 
meer uitwisselingsprojecten op gang.

Groen Marokko komt er wel!



هفصن لكأ ولو هزابخل زبخلا طعأ
Geef een karwei in handen van een 
vakman, ook als die duur is



لكأت موي لك عرزا
Wacht niet af, maar onderneem zelf iets 
om je eigen brood te verdienen



 مميتلا لطب ءاملا رضح اذإ
Als er water beschikbaar is, dan hoef 
je niet met zand te schrobben



 بلقلا نع ديعب نيعلا نع ديعبلا
Wie ver is van het oog, is ver van het hart



.

اضرلا ةمالع توكسل
Stilte is het teken van goedkeuring



 داؤفلا مدخ نم ءرملا ناسل
De tong is de dienaar van het hart



 قفصت ال ةدحاو دي
Met één hand kun je niet klappen



 فويسلا حرج نم قمعأ مالكلا حرج
De wonden toegebracht door woorden zijn erger 
dan de wonden toegebracht door zwaarden



ــهــيــف عـَــقو ،هــيـِـخأل ةَرـْـفـُـح َرـَـفـَـح ْنـَـم
Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in



 ًايماح ديدحلا ماد ام ْبِرْضِا
Sla het (hoef)ijzer recht nu het nog heet is



قابسلا ناصحك قّرعتأ انأ رخآ ريبعتب
Ik zweet als een racepaard



 لاـملا ُبـِلاـطو ِمـْلـعـلا ُبـِلاـط ناـعـَبـْشـَي ال ناـنـْثا
Twee soorten mensen kunnen nooit genoeg hebben: zij die 
hebzuchtig zijn naar rijkdom en zij die dorsten naar kennis



 ا كحض ايندلل كحضت كل
Lach en de wereld lacht je toe



لكأت موي لك عرزا
Wie niet werkt zal ook niet eten



 هـيـف ٌ بوـُـغْرـَـم ٍ عوـنـْـمـَـم ُّ لـُـك
Verboden vruchten smaken het zoetst


