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INLEIDING
Met deze nieuwsbrief willen wij u wederom op de
hoogte brengen van de uitgevoerde activiteiten en
behaalde resultaten in Mali. Wij zijn erg blij met de
manier waarop deze brief tot stand is gekomen: een
groot deel van de informatie komt van vrijwilligers ter
plekke, die ons vanaf nu periodiek informeren.
Vooraf willen wij u melden dat het weeshuis La
Pouponniere, het startdoel van stichting W.I.M., op
dit moment door hulp van andere hulporganisaties
geen ondersteuning van ons meer nodig heeft. Wij
hebben daarom voorlopig bewust gekozen voor de
ondersteuning van de kinderen van het Centre
d’Écoute.
Naast deze rapportage, doen wij u verslag van de
nieuwe activiteiten, een ingezonden “mail” en
aandachtspunten in de ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast melden wij u, met
gepaste trots, een vergelijking in overhead. Verder
zal onze nieuwe vrijwilliger Nana Diarra zich
voorstellen.

SCHOLINGSACTIVITEITEN
Op dit moment volgen op het “Centre d’Écoute” 92
kinderen ‘ s ochtends les (eerste klas lagere school)
en 104 jongeren volgen ‘s avonds lessen in lezen en
schrijven. Om tot de lessen toegelaten te worden
moet het kind geen enkele andere kans hebben op
het leren lezen en schrijven.
Er zijn contacten gelegd tussen het “Centre” en
opvoeders om vertrouwen te wekken, vooral wat
betreft de meisjes voor de avondcursus lezen en
schrijven. Het gaat erom de opvoeders te
informeren over de cursus: aantal werkdagen,
lestijden en de verantwoordelijkheid van de
verzorgers inzake inzet van de deelnemers en
deelneemsters. Vier kinderen zijn ingeschreven
voor een stage in de metaalbewerkingcentra voor
een periode van 1,5 maand.
Gedurende het derde trimester is een evaluatie
georganiseerd in bedrijven die kinderen van het
“Centre” begeleiden. Deze evaluatie heeft een groep
kinderen opgeleverd die tijdens de vakantie lessen
zullen volgen, aangezien hun niveau achterblijft bij
andere kinderen van het “Centre”.

ACTIVITEITEN M.B.T. GEZONDHEID
In samenwerking met de arts Anne Ronse zijn de
volgende ziektes geconstateerd bij kinderen van het
“Centre”: malaria (2 gevallen), hardnekkige infecties
van de luchtwegen (2 gevallen), hardnekkige
oorontsteking (1 geval), bilharzia (7 gevallen),
bacteriele huidsinfecties (6 gevallen) en
huidschimmelinfecties (1 geval).
De kinderen zijn behandeld met adequate
medicijnen. Veelal hebben ze een antibioticakuur
gekregen.

OVERIGE ACTIVITEITEN
Het belangrijkste doel van de hier beschreven
activiteiten is het bereiken van een groter publiek.
Een groter aantal kinderen dat gebruik kan maken
van de activiteiten van het “Centre”.

Er is een voetbal- en basketbaltoernooi
georganiseerd. Het voetbaltoernooi dat op 5 mei
begon, heeft gedurende 3 weken teams van
verschillende scholen uit de buurt op de been
gebracht. Vijftien spelers van het “Centre” hebben
als team meegedaan aan het voetbaltoernooi.
Het basketbaltoernooi duurde van 12 tot 26 mei en
eindigde in een meisjes- en jongensfinale. Aan dit
toernooi hebben 10 meisjes en 2 jongens van het
“Centre” meegedaan verdeeld over verschillende
teams.
Er zijn 4 theatervoorstellingen opgevoerd door twee
verschillende theatergroepen. De thema’s waren: de
gezondheid van het kind, milieubescherming en
scholing van meisjes. Een van de theatergroepen
bestaat uit 5 kinderen van het “Centre” en 5
kinderen van plaatselijke scholen.
Dertig kinderen van het “Centre” hebben
meegedaan aan een culturele dag op 28 april 2001
in Niamakoro, een buitenwijk van Bamako, ter
gelegenheid van de wereldkinderdag van UNICEF.
Daarnaast hebben de kinderen een bijdrage
geleverd aan de campagne “Zeg ja voor de
kinderen” van UNICEF met als thema de 10 rechten
van kinderen.

HYGIËNEDAG
Deze dag had als doel kinderen zich
verantwoordelijk te laten voelen voor hun
leefomgeving. Sikoro kampt met een enorme milieuen hygiëneproblematiek. Dit heeft natuurlijk grote
gevolgen voor het welzijn van de kinderen
Er zijn verschillende schoonmaaklessen op scholen
uit de buurt georganiseerd met als onderwerpen:
Schoonmaken van de toiletten, het schoonhouden
van klaslokalen en pleinen. Hierna zijn de kinderen
op pad gegaan om het geleerde in de praktijk uit te
voeren.

CONCLUSIES
(ALDUS DE RAPPORTEURS UIT MALI)
Er zijn duidelijke veranderingen merkbaar op het
“Centre” dankzij steun in verschillende vormen
ontvangen van de Stichting W.I.M.. Vanuit een
kwantitatief oogpunt heeft het “Centre” veel meer
kinderen en jongeren bereikt in vergelijking met
voorgaande jaren. Ook in kwalitatief opzicht heeft
het “Centre” grote vooruitgang geboekt. Dit via
uitbreiding van haar activiteiten op het gebied van
gezondheid, sport en milieu. Hierbij leveren de
inspanningen van de Belgische arts Anne Ronse
een belangrijke bijdrage. Dit alles heeft ervoor
gezorgde dat het “Centre” steeds meer bekendheid
geniet, niet alleen in de wijk Sikoro, maar in de
gehele Commune. Dit heeft er onder meer toe
geleid dat in het vijfjaren-gezondheidsplan van de
Commune voor de periode van 2002-2006, het
“Centre d’Ecoute-model” is opgenomen als één van
de voorbeelden waarmee kwetsbare
bevolkingsgroepen via voorlichting e.d. kunnen
worden bereikt.

NIEUWE ACTIVITEITEN
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Inmiddels heeft Stichting W.I.M. een nieuw
projectvoorstel ontvangen vanuit Mali als follow-up
op het pilot-project. Praktisch alle activiteiten van
het pilot-project worden ook in het nieuwe voorstel
genoemd. Door de kerngroep is toestemming
verleend aan een aantal onderdelen van dit voorstel,
waarbij de nadruk ligt op het gebied van scholing,
voeding, gezondheid en gezondheidsvoorlichting.
In overleg met arts Anne Ronse is vanuit Mali het
voorstel gedaan om de kinderen die lessen op het
“Centre” volgen, melk te geven. Dit, omdat veel
kinderen aan ondervoeding lijden en dikwijls niet
meer dan één maaltijd per dag consumeren wat
helaas niet alleen van negatieve invloed is op hun
gezondheid, maar ook op hun leerprestaties.

KENNIS BEZOEKT MALI
Een kennis van een van de kerngroepleden bracht
kort geleden een bezoek aan Mali en ontdekte dat
de mensen die zij bezocht (Annemiek Peters, een
van de contactpersonen van Stichting W.I.M. in
Mali), ook actief waren voor Stichting W.I.M..
Een citaat uit de e-mail:
‘Ik heb nog een leuk nieuwtje: ik ben naar Mali
geweest, naar Annemieke Peters en kwam er bij
toeval achter dat ze contact met je heeft over de
Stichting W.I.M.. Ik ben op het schooltje wezen
kijken, wat erg leuk was! Ik werd spontaan
toegezongen door zon 40 kindertjes, bonjour
madame! En ik heb ook nog 5 minuutjes les
gegeven. Het geheel kwam op mij over als een
zeer gemotiveerd team dat de kinderen
begeleidt. Maar grappige samenloop hè?!’

AANDACHTSPUNTEN BINNEN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Stichting W.I.M. houdt zich bezig met projecten op
het gebied van gezondheidszorg, betere
leefomstandigheden en voeding. Ook scholing
vinden we heel belangrijk voor de straatkinderen in
Mali. Deze aandachtspunten worden ook genoemd
door grotere internationale organisaties op het
gebied van ontwikkelingswerk. De Tweede Kamer
heeft onlangs uitgesproken meer aandacht te willen
voor onderwijs en Aids-voorlichting. Dit laatste is iets
wat binnenkort door Stichting W.I.M. opgestart gaat
worden. Nana Diarra, een verpleegster, zal het team
van vrijwilligers gaan versterken en o.a. aandacht
gaan besteden aan seksuele voorlichting.
De Nederlandse overheid volgt steeds meer een
beleid waarbij het geld niet wordt betaald aan
overheden van ontwikkelingslanden, maar waarbij
geld rechtstreeks naar niet-gouvernementele
organisaties (NGO’s) gaat, die dan ter plaatse
projecten organiseren.
De manier van werken van Stichting W.I.M. sluit hier
dus goed bij aan. Minister Herfkens heeft in een
werkbezoek aan Mali geconstateerd dat de
ontwikkelingshulp daar zinvol en nodig was. Reden
voor Stichting W.I.M. om vol goede moed verder te
gaan.

OVERHEAD EN GEPASTE TROTS
Stichting W.I.M. is een kleine organisatie die zo
weinig mogelijk kosten wil maken en zoveel mogelijk
geld ter plaatse wil laten besteden, door mensen uit
Mali zelf, maar wel onder controle van Nederlandse
medewerkers ter plaatse. Tot nu toe heeft Stichting
W.I.M. helemaal geen kosten gemaakt, althans: alle
kosten worden door de kerngroepleden zelf
gedragen. Op termijn verwachten wij de kosten ook
laag te kunnen houden, circa 1% van de opbrengst
zal opgaan in overheadkosten. Als we dit vergelijken
met grote, landelijk bekende organisaties, zien we
dat een aantal bekende organisaties 17%
overheadkosten hebben. Van een aantal blijkt zelfs
dat slechts 13% van de opbrengst naar het echte
goede doel gaat.
Stichting W.I.M. steekt hier met 99-100% dus ver
bovenuit!.

NANA DIARRA
“Je m’appelle Nana Diarra .......”
Ik ben 25 jaar en getrouwd. Ik ben verpleegkundige,
verloskundige van beroep en ik heb verschillende
stages gelopen. De passie voor mijn vak en mijn
liefde voor de kinderen, zijn de redenen waarom ik
heb gekozen voor het werk op het “Centre” in
Sikoro.
In onze wijk, zoals overal in Mali, zijn veel kinderen
analfabeet, hebben velen honger en hebben
verschillende ziektes als gevolg van de armoede.
Daarom heb ik er altijd aan gedacht om deze
kinderen te helpen en hun mijn liefde te geven.
Dit werk, dichtbij deze kinderen en hun dagelijkse
moeilijkheden, is voor mij altijd een droom geweest
die gerealiseerd gaat worden.
Ik zal me in dit werk volledig geven. Ik verwacht dat
ik kan helpen om van deze kinderen goede burgers
te maken die meedoen aan de ontwikkeling van ons
land, omdat de kinderen de toekomst zijn van ons
land.
“...car les enfants sont l’avenir de notre pays.”
Nana Diarra
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Wilt u een eventuele adreswijziging ook naar dit adres
sturen.
Stichting W.I.M. heeft een artikel 24 verklaring, waardoor
uw giften aftrekbaar zijn van de belasting

