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Op Hoge Instructies van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI, met 

Gods hulp, lanceert de Stichting Mohammed V voor Solidariteit,  de 

operatie "Marhaba 2022". 

 

Onder het Effectieve Voorzitterschap van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI, 

lanceert de Stichting Mohammed V voor Solidariteit, de operatie Marhaba voor de 

opvang van Marokkanen die in het buitenland verblijven, waarvan de start gepland is op 

5 juni 2022.  

Deze editie staat in het teken van de uitvoering van het uitgebreide opvangsysteem in 

Marokko, Frankrijk, Italië en Spanje, en van de opening van nieuwe ontvangstruimtes in 

Marokko om de terugkomst te begeleiden van de gemeenschapsleden, waarvan de 

opkomst naar verwachting omvangrijk zal zijn. 

De Stichting Mohammed V voor Solidariteit, die samen met alle nationale betrokken 

partijen aan de operatie bijdraagt, heeft 23 ontvangstruimtes in werking gesteld. 

De 17 operationele opvangcentra in Marokko bevinden zich in de havens van 

Tanger Med, Tanger-Stad, Al Hoceima en Nador, in de toegangen van Bab Sebta en 

Bab Mellilia, op de luchthavens van Casablanca Mohammed V, Oujda Angad, Agadir 

Al Massira, Fès Saïss, Marrakech Menara en Tanger Ibn Battouta, maar ook in de 

rustgebieden van Méditerranée, Jebha en Tazaghine. Dit jaar zijn twee nieuwe 

plaatsen geopend op de luchthaven Rabat-Salé en in M'Diq (Smir) in de vorm van een 

rustplaats. 

In het buitenland zijn de 6 Marhaba-ruimten te vinden in de Europese havens van 

Genua, Sète, Marseille, Motril, Almeria en Algeciras.  

De gebruikelijke sociale en medische hulpdiensten, ondersteund door de 

aanwezigheid van maatschappelijke werkers aan boord van schepen voor 

langeafstandsvaarten die in het kader van de operatie van 2021 zijn ingezet, zullen 

operationeel blijven in de Marhaba-ontvangstcentra die door de Stichting in Marokko 

en in het buitenland zijn opgezet.  

Bijna 1000 personen, waaronder de teams van de Stichting, maatschappelijk werkers, 

artsen, paramedisch personeel en vrijwilligers, worden ingezet om naar de in het 

buitenland verblijvende Marokkanen te luisteren, hen te begeleiden en hun de nodige 

steun en bijstand te verlenen.  
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De telefonische hulpdienst van Marhaba zal 7 dagen per week en 24 uur per dag 

beschikbaar zijn. Ze is bereikbaar op de volgende telefoonnummers  

- 00 212 537 20 5566 / 00 212 537 20 6666 voor oproepen vanuit het buitenland 

- het gratis nummer 080 000 23 23, bereikbaar vanuit het Verenigd Koninkrijk 

- 00 39 351 634 03 27 (Genua) voor Italië 

- 00 33 6 240 737 65 voor Frankrijk (Marseille) 

- 00 33 6 240 737 66 voor Frankrijk (Sète) 

- 00 34 602 389 703 voor Spanje (Motril) 

- 00 34 631 482 637 voor Spanje (Almeria) 

- 00 34 631 012 349 voor Spanje (Algeciras). 

 


