
 

De woestijn rukt op in Marokko 
Het nomadenbestaan wordt bedreigd 
 
Leuk, kamperen! Maar in de Sahara is het leven voor nomaden in tenten best zwaar. 
 

Dit is de Sahara. Een rotsachtige, droge en onherbergzame woestijn in Noord-Afrika. 
Ondanks de zware omstandigheden leven er toch mensen. Al eeuwenlang wonen er 
nomadenstammen in dit gebied. De nomaden wonen met de hele familie in een tent. Ze 
leven van de opbrengst van de veeteelt. Nomaden trekken het hele jaar rond op zoek naar 
weidegrond voor hun dieren. Omdat ze de regenwolken achterna trekken worden ze 
'kinderen van de wolken' genoemd.  

In de woestijn is het moeilijk voedsel te vinden voor de geiten. Ook water is moeilijk te 
vinden en dus erg kostbaar. Iedere dag halen de kinderen water bij een bron, kilometers 
verderop. De laatste jaren wordt de woestijn steeds groter en water en weidegrond voor 
de geiten dus steeds schaarser. Door klimaatverandering, houtkap en overbeweiding wordt 
het gebied steeds droger en verdwijnt de begroeiing.  

De woestijn breidt zich steeds verder uit. Door de verwoestijning wordt het 
nomadenbestaan steeds moeilijker. Veel nomaden kiezen er nu voor om zich te vestigen en 
niet meer rond te trekken. Ze bouwen huizen en leggen akkers aan. De leefomstandigheden 
zijn verbeterd en de kinderen kunnen nu naar school. De overgebleven nomaden zullen 
binnenkort moeten kiezen of ze kunnen blijven leven als nomade of dat ze zich ook moeten 
gaan vestigen. Misschien zullen de nomaden in de toekomst dus niet meer bestaan. 
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