
 

Mohamed woont in de woestijn 
In de Sahara in Marokko 
 

In de Sahara wonen families die voortdurend rondtrekken op zoek naar vruchtbare grond 
voor hun vee: nomaden. Mohamed moet ver lopen om water te halen en naar school te 
gaan. En door droogte wordt het steeds moeilijker om in de woestijn te overleven. 
 
Dit is Marokko - de Saharawoestijn. Hier wonen Mohamed en zijn zusje Zohra.  

"Ik ben Mohamed. Ik woon in 'n tent in de woestijn." 

Mohameds en zijn familie zijn Nomaden. Zij hebben geen vaste woonplaats en trekken  
rond in de woestijn. Ze zijn op zoek naar weidegebieden voor de geiten.Hun huis is een tent, 
daar eet en slaapt de hele familie.   

’s ochtends gaan Mohammed en zijn zusje naar school. Zij moeten een uur door de 
woestijn lopen om op school te komen. Mohammed gaat graag naar school. Hier kan hij 
rustig leren en met zijn klasgenoten spelen.  

Als hij van school terugkomt moet hij zijn vader helpen. Samen met zijn zusje zorgt hij 
voor de geiten en haalt hij iedere dag water.  Een hele klus want de waterbron van de 
familie ligt kilometers verderop achter de bergen. 

De winter is aangebroken. Mohammeds familie heeft de  tent op een beschutte plek bij een 
berg opgezet.  Er nadert een zandstorm. Mohameds vader houdt zijn kudde goed in de 
gaten. Hij wil niet dat de dieren verdwalen.  

Het gaat steeds harder waaien en de tent gaat heen en weer. Als ze niet uitkijken, waait 
hij om. Mohammed moet ervoor zorgen dat de touwen die de tent overeind houden en dat 
ze goed zijn vastgemaakt. 

Het wordt steeds moeilijker voor Mohammed en zijn familie om in de woestijn te leven.  
Door de droogte is er vaak niet genoeg eten voor de kudde.   Veel nomaden hebben zich 
daarom gevestigd en wonen nu in stenen huizen.  

Mohammed houdt van de woestijn maar ziet zijn toekomst ergens anders. Hij zal 
waarschijnlijk in een stenen huis gaan wonen, net als zijn klasgenoten. 


