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INLEIDING 
In deze nieuwsbrief willen wij u als donateur 
van de Stichting W.I.M. (Weeskinderen1 In 
Mali) graag informeren over de vele 
betrokkenen bij de Stichting: de donateurs, de 
vrijwilligers en niet te vergeten de kinderen. 
Ook geven wij u inzicht in de uitgevoerde 
werkzaamheden. 
 
WIE WORDEN ER GEHOLPEN 
Ik heet Gaoussou Coulibaly, ik ben 7 jaar.  
Ik leef met mijn vader, moeder, mijn 2 grote 
broers, mijn grote zus, mijn kleine zusje en 
broertje (die nog een baby is). Mijn vader is 
schilder, mijn moeder huisvrouw. Wij wonen in 
Sikoro. Mijn 2 grote broers helpen mijn vader 
met de schilderswerkzaamheden. Ze zijn 
beiden naar school geweest, maar hebben niet 
de kans gekregen om door te gaan. Vanwege 
hun steun slaagt mijn vader erin de zorg voor 
de familie op zich te nemen. 
Ik ben elke dag van 8-12 in het Centre en vaak 
ook ’s avonds als ik geen wandelingetje maak 
of aan het knikkeren ben. Ik leer nu lezen en 
schrijven op het Centre; als ik ziek ben, 
verzorgt men mij. Ik hou van studeren om later 
monteur te worden. 

 
“Spelende kinderen in het Centre d’Ecoute” Een tekening 
van een van de kinderen. 
 
PROJECTFEITEN 
De vrijwilligers van het Centre d'Ecoute in 
Bamako hebben niet stilgezeten sinds de 

 
1 Weeskinderen zijn kinderen zonder ouders, of met ouders die 
niet voor hen kunnen of willen zorgen 

vorige nieuwsbrief. Ieder trimester ontvangt 
Stichting W.I.M. een uitgebreide rapportage 
van de vrijwilligers die in Mali het Centre 
runnen. Hierin staat beschreven wat er 
gerealiseerd is, inclusief een financiële 
verantwoording. 
Wij geven u een korte impressie van de 
activiteiten die tot eind maart 2001 gedaan zijn 
en door Stichting W.I.M. zijn gefinancierd. 
 
Er zijn sinds oktober vorig jaar 167 kinderen 
aangemeld bij het Centre. Het gaat hierbij om 
kinderen/jongeren van 6-26 jaar, die op deze 
manier de mogelijkheid krijgen om 
alfabetisatiecursussen te volgen. Het aantal 
meisjes bedraagt bijna het dubbele van het 
aantal jongens, meisjes krijgen meestal niet de 
mogelijkheid om naar school te gaan. Vijftig 
kinderen zijn ingeschreven op basisscholen, 
en hebben hiervoor schooluniformen 
gekregen; 6 kinderen zijn ingeschreven op 
leerwerkplaatsen voor metaalbouw. 
De kinderen die op scholen zijn ingeschreven, 
worden gevolgd wat betreft hun vorderingen. 
Zo kwamen bij enkele kinderen leerproblemen 
aan het licht: zij krijgen nu bijles op het Centre 
in de vrije uren. 
 
Verder zijn er sinds oktober 2000 18 
"spreekuren" van de Belgische arts Anne 
Ronse geweest. Zij heeft 48 kinderen 
onderzocht en stuitte daarbij op veel 
voorkomende ziektes (zie ook de nieuwsbrief 
van november 2000). De laatste 3 maanden is 
extra aandacht besteed aan het meten van de 
voedingsstatus van de kinderen, hieruit kwam 
naar voren dat deze minder goed leek te zijn. 
Aan dit probleem wordt de komende tijd 
aandacht gegeven. 
 
Er heeft al 9 keer hygiënevoorlichting 
plaatsgevonden op scholen, maar het 
belangrijkste evenement van het afgelopen 
trimester was zonder twijfel de "journée de 
salubrité" oftewel een soort milieudag. De door 
het Centre georganiseerde activiteiten hebben 
behoorlijk wat (positieve) publiciteit 
opgeleverd. Men heeft een grote 
schoonmaakcampagne georganiseerd op de 
vier scholen die de wijk Sikoro telt. Daarnaast 
heeft men een tekenwedstrijd georganiseerd 
met als thema "milieu scolaire harmonieux", 
waaraan een groot aantal leerlingen heeft 
deelgenomen. Verder heeft men een 
lezingdiscussie georganiseerd over de 
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milieuproblematiek met een tweetal 
gastsprekers: een vertegenwoordiger van een 
internationale niet-gouvernementele 
organisatie (ENDA) en de chef van de 
milieudienst van de gemeente. Beide sprekers 
benadrukten dat een schoner milieu bij jezelf 
begint. Aan deze activiteit nam een groot 
aantal leerlingen deel. Ook kregen de scholen 
een donatie van het Centre overhandigd, 
bestaande uit kruiwagens en afvalemmers 
(met WIM erop geschilderd in grote letters), 
zodat men in de toekomst de scholen en 
schoolpleinen beter schoon kan houden.  
 
Dat genoemde activiteiten beantwoorden aan 
een grote behoefte is duidelijk, gegeven de 
kolossale omvang van de stedelijke 
milieuproblematiek van Bamako en de nauwe 
relatie met de volksgezondheid. Onlangs nog 
toonde een onderzoek aan dat malaria de 
belangrijkste doodsoorzaak is onder kleine 
kinderen, een ziekte die in Bamako in direct 
verband staat met de vervuiling van het 
leefmilieu. Het spreekt voor zich dat dit met 
name de arme kinderen treft die in de meest 
vervuilde stadsdelen wonen en die, in 
tegenstelling tot kinderen uit de rijkere milieus, 
niet onder een klamboe slapen, maar in een 
woning zonder horren.  
Via deze en toekomstige activiteiten hoopt het 
Centre een bijdrage te kunnen leveren aan de 
bewustwording van de bevolking met 
betrekking tot het milieu. 
 
Dit jaar is nog geen donatie gedaan aan het 
weeshuis "La Pouponnière ", binnenkort wordt 
gekeken naar nieuwe bestedingsdoelen voor 
dit weeshuis. Meer hierover leest u in de 
volgende nieuwsbrief! 
 
Wie zijn de vrijwilligers 
« Je m'appelle Mahamane Maiga. Je suis animateur 
et chargé du programme au Centre d'Écoute de 
Sikoroni» 
Ik heet Mahamane Maiga. Ik ben begeleider bij 
het programma van het Centre d’Ecoute van 
Sikoroni. Ik hou me niet alleen bezig met de 
programmering en de organisatie van de 
activiteiten, maar ook met de alfabetisatie, de 
culturele en sportieve activiteiten, het 
promoten van de rechten van het kind, en 
allerlei praktische zaken. 
Al voor de opening van het Centre in 1996, 
heb ik deze activiteiten al uitgeoefend in de 
wijk, sinds 1992. Dus gedurende 8 jaar geef ik 
een groot deel van mijn leven aan het welzijn 

van de kinderen en jeugd en voor de 
ontwikkeling van mijn wijk, geheel vrijwillig. 
De keuze voor dit werk is niet toevallig, maar 
komt voort uit de passie voor het sociale werk 
en uit mijn toewijding om blijdschap te geven 
aan benadeelde kinderen. In mijn wijk leven 
veel kinderen op straat, vanwege de armoede 
die er heerst. Zij hebben geen kans gehad om 
naar school te gaan, ze verlaten zich tot 
criminaliteit, drugs, prostitutie, en tot andere 
activiteiten die hun leven schaden. Elke dag 
wordt mijn wil om ze gelukkig te maken en ze 
te redden weer groter wanneer ik ze zie in de 
straten.  
 
Nu ben ik bezig mijn gedachten te laten gaan 
over twee projecten: 
1. Het opzetten van een ruimte voor spel en 

ontspanning voor de kinderen die in het 
Centre komen. Wie het belang van spel en 
ontspanning kent in het leven van een 
kind, zal begrijpen dat zo’n ruimte van 
onschatbare waarde is voor het Centre en 
voor het welzijn van de kinderen. 

2. Het uitbreiden van de activiteiten van het 
Centre naar andere wijken in Bamako 
waar veel kinderen zijn die op straat leven. 

 
Ik heb goede hoop in de samenwerking tussen 
stichting WIM en het Centre d’Ecoute. Het 
instellen van de salarissen voor de begeleiders 
is iets waar we erg blij mee zijn en wat we erg 
verwelkomen. We hopen op een stevige 
samenwerking met stichting WIM om het beste 
te bereiken voor de kinderen…….. 
« Nous espérons collaborer très franchement avec 
la fondation WIM pour le plus grand bonheur des 
enfants »  
 
WIE ZIJN UW MEDE DONATEURS 
Een van onze donateurs is de Stichting 
Pelgrimshoeve uit Zoetermeer. 
De Pelgrimshoeve is 
een stichting die 
huishoudelijke artikelen, 
speelgoed, kleding etc, 
die door mensen gratis 
worden ingebracht, weer 
verkoopt. Het succes 
van de stichting is mede 

 

te danken aan de inzet van een groot aantal 
vrijwilligers uit de regio Zoetermeer. 
Zij verkopen samen iedere dinsdagavond en 
zaterdagmorgen de gebruikte spullen in de 
Pelgrimshoeve. De opbrengst van deze 
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verkoop komt ten gunste aan een groot aantal 
goede doelen. Een van deze doelen is 
stichting W.I.M..  Wij vinden dit een zeer 
welkome aanvulling op ons budget; mede 
dankzij deze grotere donaties kunnen wij voor 
stichting W.I.M. ook grotere hulpprojecten voor 
de weeskinderen in Mali financieren! 
 
COMMUNICATIE MET MALI 
Om er voor te zorgen dat de juiste zaken 
worden opgepakt, wordt er regelmatig met 
contactpersonen, Annemiek en Paul,  
gecommuniceerd. Hiervoor gebruiken wij 
vooral de e-mail. De onderwerpen die aan bod 
komen betreffen veelal de voortgang van de 
projecten, de resultaten en natuurlijk wordt 
vanuit Mali aangegeven waaraan de meeste 
behoefte is. Een voorbeeld van ons mail-
contact: 
Hallo Annemiek, Paul, vorige week weer 
vergadering gehad (notulen zijn in een aparte e-mail 
verstuurd, tegelijk met dit bericht) en daaruit volgen 
uiteraard weer acties. Voor jullie graag aandacht 
voor de volgende zaken: 
 
Er zijn door jullie veel suggesties gedaan voor 
doelen die volgens ons erg relevant en nuttig zijn. 
(….) daarom het verzoek, stel per project een 
projectvoorstel op waarbij het voor ons zo concreet 
mogelijk wordt, budget, wat er voor gedaan wordt, 
termijn, enz. enz. Dat maakt het voor ons 
gemakkelijker om te beslissen. Voor de toekomst 
zullen wij pogen een format voor de voorstellen aan 
te leveren om het een en ander te 
vergemakkelijken. (….)  
 

“En wat wil ik later worden?”  
  
 
 

Wat is de status van de verbouwing van het Centre? 
Is het kwartaalrapport van het Centre al gereed? 
Hoe is het met het pilot project van Anne Ronse? 
Wij nemen binnenkort actie voor het toetsenbord. 
(.…) 
Met vriendelijke groet, (….) 
 
We hopen dat u weer met plezier deze 
nieuwsbrief heeft gelezen en voldoende bent 
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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