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INLEIDING 
Deze nieuwsbrief, die u twee keer per jaar van 
ons ontvangt, brengt u op de hoogte van de 
uitgevoerde activiteiten en behaalde 
resultaten. Activiteiten die dankzij uw bijdrage 
aan de Stichting W.I.M. (Weeskinderen In Mali) 
mogelijk zijn!   
 
Sinds de vorige nieuwsbrief heeft Stichting 
W.I.M. veel donaties mogen ontvangen. Naast 
de structurele donaties waren er ook 
eenmalige acties die een hoog bedrag hebben 
opgeleverd. Zo heeft een wandelaarster van 
de Nijmeegse Vierdaagse zich laten 
sponsoren voor de Stichting, en heeft een 
donateur voor zijn afscheid op het werk geen 
cadeaus ontvangen maar geld laten 
overmaken aan Stichting W.I.M.. Ook heeft 
een donateur via een grote inzamelingsactie 
gezorgd dat er een flink bedrag kon worden 
bijgeschreven. Maar natuurlijk blijven ook de 
structurele donaties van groot belang om de 
voortgang van de projecten in Mali te kunnen 
garanderen! 
 
Wat is er gefinancierd met behulp van uw 
donatie? Voor het weeshuis La Pouponnière is 
geld beschikbaar gesteld voor het aanschaffen 
van melkpoeder, zuigflessen, handdoeken en 
katoenen luiers. Voor het Centre d'Ecoute, 
waar weeskinderen die op straat leven worden 
opgevangen, is geld beschikbaar gesteld voor 
een noodzakelijke verbouwing, en zijn er 
medicijnen aangeschaft voor het behandelen 
van de kinderen die door de Belgische arts 
Anne Ronse zijn onderzocht. Voor het 
komende jaar is een toezegging gedaan om 2-
maandelijks geld te doneren voor een groot 
project binnen het Centre d'Ecoute. Het gaat 
hierbij om het inschrijven van kinderen op 
scholen (dit is in augustus reeds gebeurd) en 
de hierbij behorende aanschaf van 
schooluniformen. Er wordt op deze scholen 
aandacht besteed aan een aantal hygiënische 
maatregelen onder andere door het 
organiseren van voorlichtingsdagen over 
gezondheid en hygiëne. Verder zal er gezorgd 
worden voor stageplaatsen voor de kinderen, 
een vergoeding voor de vrijwilligers die dit 
Centre draaiend houden en de aanschaf van 
sport- en spelattributen, om de weeskinderen 
sociale vaardigheden bij te brengen en ze wat 
ontspanning te kunnen bieden. Dit alles om de 
straatkinderen te laten integreren in het 
gewone leven en ze een toekomst te bieden. 

In de volgende nieuwsbrief zullen we u wat 
resultaten laten zien van wat Stichting W.I.M. 
heeft kunnen betekenen voor de weeskinderen 
in Mali! 

 “Plezier in het Centre d’Ecoute” 
 
MEDISCH ONDERZOEK VAN DE KINDEREN 
De Belgische arts Anne Ronse, die als 
vrijwilliger werkt voor het weeskinderproject 
Centre d'Ecoute, heeft van maart tot mei 2000 
35 van de 64 kinderen onderzocht. De 
gemiddelde leeftijd van de kinderen was 7,5 
jaar en het gemiddelde gewicht 18 kg. 
Bij 2 kinderen werd malaria ontdekt. Een 
aantal kinderen had last van luchtwegklachten, 
waaronder bacteriële luchtweginfecties. 
Diarree kwam 7 keer voor, waarvan bij 2 
kinderen chronisch. Keel-, neus-, oor- en 
oogklachten kwamen minder voor. 
De aandoening die het meest gezien werd, 
was cariës: 10 kinderen hadden een 
beginnend tandbederf, 10 kinderen hadden 
een vergevorderd bederf, waarbij zelfs tanden 
en kiezen verloren waren gegaan. 
Naast cariës werden er ook een groot aantal 
keren infecties van de huid geconstateerd, 
meestal acute bacteriële infecties. 
De voorlopige conclusie luidt dat de 
mondhygiëne veel te wensen overlaat en dat 
de kinderen geen acht slaan op zweertjes of 
smetten op de huid. 
De meeste aandoeningen kunnen worden 
behandeld met de medicijnen die met behulp 
van Stichting W.I.M. zijn aangekocht. Verder 
zal Anne Ronse de kinderen blijven volgen en 
hen proberen bij te brengen wat goede 
hygiëne is. 
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“Anne Ronse onderzoekt een van de kinderen  
van het Centre d’Ecoute” 
 
 
ANNEKE VAAS AAN DE WANDEL 
Anneke Vaas heeft afgelopen zomer zware 
dagen meegemaakt ten faveure van de 
Stichting. Zware dagen, omdat ze de 
“Vierdaagse van Nijmegen” heeft gelopen. En 
dat is geen gemakkelijke opgave: 4 dagen om 
6 uur ‘s ochtends starten, 10 uur en 40 
kilometer onderweg, blaren, pijnlijke botten en 
zere voeten. Maar aan de andere kant 
gelukkig ook veel enthousiaste toeschouwers 
van vroeg tot laat, gezelschap van 8000 
lotgenoten (ook op de camping) en dat ene 
lekkere biertje direct na aankomst. 
 
Anneke kwam door een artikel in de Netscope, 
een magazine van haar werkgever Penta 
Scope, in aanraking met de Stichting W.I.M.  
Met name het feit dat ter nagedachtenis van 
een te vroeg overleden vriend een stichting is 
opgericht om weeskinderen in Mali te helpen, 
heeft haar doen besluiten om sponsoring voor 
haar 4-daagse te organiseren. Hiervoor heeft 
zij zelfs nog een kleine advertentie in de krant 
geplaatst waarop nog extra sponsoring is 
binnengekomen. 
 
Na een training van meer dan 300 kilometer in 
het Drentse landschap en een heuse 
parcoursverkenning in Nijmegen, was het 
zover. Vier dagen met vriendin en vriend vroeg 
opstaan en de lange afstand lopen. Vooral de 
vierde dag was zwaar: ‘s ochtends bij het 
opstaan was de pijn in de voeten sterk 
voelbaar. Zelfs een wandeling naar het toilet 
was eigenlijk al te veel. Aspirientjes en andere 
opkikkers hielden haar op de been. Maar 
vooral ook de gedachte aan het goede doel 
zorgde voor voldoende afleiding om de finish 

te halen. En aan de finish ontving ze, blij de 
160 kilometer te hebben volbracht, een 
waardevolle medaille en… 
… wist ze dat ze voor Stichting WIM maar liefst 
1400 gulden bij elkaar had gelopen! Volgend 
jaar gaat ze voor het dubbele. Anneke, 
bedankt!  
 

 
“Anneke (r) en Marjolein (l) met de felbegeerde medailles” 
 
 
We hopen u op deze wijze naar tevredenheid 
te hebben geïnformeerd over Stichting W.I.M. 
en haar activiteiten. Mocht het zo zijn dat u 
nog vragen hebt of tips of kent u nieuwe 
donateurs, dan kunt u natuurlijk te allen tijde 
contact opnemen met ons. Hiervoor kunt u 
naar het volgende adres mailen, schrijven of 
bellen:  
 
Stichting W.I.M. 
p/a  Da Costastraat 84 
2321 AR Leiden 
e-mail: cisa-leiden@hetnet.nl 
 
Stichtingsnummer: 09104433 (KvK Centraal Gelderland) 
Rekeningnummer: 31.36.71.621 (Rabobank) 
 
P.S. 
• Wilt u een eventuele adreswijziging ook 

naar bovenstaand adres sturen? 
 
• Stichting W.I.M. heeft een artikel 24 

verklaring, waardoor uw giften aftrekbaar 
zijn van de belasting 
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