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INLEIDING
In deze nieuwsbrief brengen wij u wederom op de
hoogte van de toestand in Mali, de voortgang van
diverse activiteiten. Ook in deze nieuwsbrief extra
aandacht voor diverse bijzondere donaties.
Daarnaast hebben we een artikel waarin u een
kijkje in de organisatie van Stichting WIM wordt
gegund. Tevens stellen twee kerngroepleden zich
aan u voor. Daarnaast een donateur aan het woord
die aangeeft waarom zij Stichting WIM steunt.
BIJZONDERE DONATIES
Inmiddels geniet het Centre D'Ecoute enige
bekendheid binnen de Nederlandse gemeenschap
in Mali. Dit heeft tot enkele spontane initiatieven
geleid. Zo is er met kerst een kerstmarkt
georganiseerd door de Nederlandse school. De
leerlingen hebben zelfgemaakte kerstartikelen zoals
kaarsen, kerstkaarten, boekenleggers met
kerstversiering en van klei gemaakte
kaarsenstandaards verkocht aan de ouders en de
opbrengst (150.000 FCFA, 225 euro) is in de vorm
van een donatie aan het Centre geschonken. De
helft van het bedrag mag de leiding van het Centre
naar eigen inzicht besteden en van de andere helft
gaan de kinderen van de Nederlandse school iets
kopen voor de kinderen van het Centre.
Inmiddels heeft er ook een uitwisseling plaats
gevonden tussen het Centre en de Nederlandse
school. De Nederlandse kinderen zijn op bezoek
geweest bij het Centre, terwijl de kinderen van het
Centre (een grote groep van 54 kinderen) in een
tweetal busjes bij de Nederlandse school zijn langs
geweest. Uiteraard op kosten van de
laatstgenoemde school. De kinderen van het Centre
hebben zich een ochtend lang prima kunnen
vermaken met de voor hun ongebruikelijke
hoeveelheid speelgoed. Verder zijn er spelletjes
gedaan en was er een hapje en drankje voor
iedereen geregeld. Al met al een groot succes en
zeker een belevenis die nog lang in de herinnering
van de kinderen van het Centre zal voortbestaan.
De sectorspecialist van de Nederlandse
Ambassade in Mali, die ook erg enthousiast is over
het Centre d' Ecoute, heeft via zijn achterban in
Nederland maar liefst 900.000 FCFA (ruim 1350
euro) weten te collecteren ten behoeve van het
Centre. Zijn wens is om het geld aan het Centre te
doneren door deze aan de door Stichting WIM
gereserveerde fondsen ten bate van het Centre toe
te voegen.

Andere bijzondere donaties:
• De ontvangen giften tijdens een
afscheidsreceptie zijn overgemaakt aan
Stichting WIM.
• Tijdens een door een bedrijf georganiseerd
feest kwam de winst in een casino ten goede
van een aantal goede doelen. En u raadt het al,
een van de goede doelen was Stichting WIM.
• Een handwerkclub schonk de opbrengst van de
verkoop van de door een aantal leden
gemaakte artikelen.
• Een ideële tweedehands snuffel- en
goederenmarkt ter ondersteuning van goede
doelen heeft wederom een donatie gedaan aan
Stichting WIM. Deze keer 1.000 euro!
• Een aantal kinderen dat de eerste communie
deed heeft een bedrag van 673 euro
ingezameld en geschonken.
• Van een bank kregen we 1.150 euro. Ze geven
de voorkeur aan een stichting zonder
overhead.
VOORTGANG VAN HET PROJECT
Uit het gezondheidsrapport van Anne Ronse (onze
arts ter plekke) blijkt dat circa 40 procent van de
kinderen ondervoed is. Dit is alarmerend, het
percentage is aanmerkelijk gestegen in vergelijking
met het vorige projectjaar. Het is dan ook
noodzakelijk dit probleem aan te pakken. Na
overleg met de arts is besloten dat het geven van
(school-)melk het beste "medicijn" is. Dit vanwege
de hoge voedingswaarde en de eenvoudige,
goedkope bereidingswijze. Door de arts werden drie
porties per week geadviseerd. Dit op basis van de
normen van de WHO, waarvoor haar man
werkzaam is. Daarnaast stelde de arts voor
voedingsdemonstraties te geven om zo preventief
te werken.
De speeltoestellen voor de allerkleinsten van het
Centre zijn inmiddels klaar. De glijbaan en de
schommels zijn op het terrein van het Centre
geïnstalleerd. Het blijkt een groot succes: ruim
voordat het Centre 's ochtends opengaat, staan de
kinderen al in de rij voor de poort om te kunnen
spelen. Wel is het noodzakelijk om het
speelgedeelte te overkappen, want met
middagtemperaturen van 42 graden kunnen de
kinderen tussen 11 uur en 4 uur niet van deze
voorziening gebruik maken. Stichting WIM heeft
voor het bouwen van deze overkapping geld
beschikbaar gesteld.
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DE ORGANISATIE
Als "kerngroep" is de Stichting WIM al enige jaren
actief. De kerngroep komt zo'n vijf keer per jaar
bijeen. Binnen de Stichting heeft elk lid een rol
gekozen die bij hem of haar past. In dit artikel
geven wij in korte bewoordingen aan wie wij zijn en
wat wij doen. In deze of een van de volgende
nieuwsbrieven stellen de kerngroepleden zich
verder aan u voor.
Karin. Kerngroeplid van het eerste uur, voorzitter en
de Mali-deskundige bij uitstek. Ook als het gaat om
een vertaling van een Frans rapport geeft zij graag
thuis.
Eddy. Grote ledenwerver. Bereidt samen met Karin
de vergaderingen gedegen voor.
Bert. Neemt waardig de rol over van Karin bij haar
afwezigheid, hij is plaatsvervangend voorzitter en
de man met het gouden idee met Stichting WIM te
beginnen.
Patricia. Dé onderzoeker van de groep en onze
vrouw voor de externe contacten. Er is altijd nog wel
een vraag te stellen.
Joke. Als iedereen in de details "verzuipt" is Joke er
altijd om de grote lijn te bewaken. Of het nu om de
vergadering gaat of om de richting van Stichting
WIM.
Jan Willem. Secretaris en het doorgeefluik van en
naar Mali. Zonder hem geen communicatie.
Ruud. Eerder genomen beslissingen, eerdere
notulen, mails. Hij heeft de middelen en de gave
alles terug te vinden. Een ouderwetse archivaris
ofwel een moderne cd-brander ☺
Martin. Uw geld, uw donaties, de bestedingen, de
controles. Hij heeft alle financiën onder controle.
Angele. Samen met Anneke onze PR-vrouwen. Als
zij geen geweldige invallen meer hebben, is er heel
wat aan de hand.
Anneke. Tevens PR-vrouw. In haar stoutste dromen
noemt zij zich de Creative Art Director. Verder op in
deze brief stelt zij zich voor.
Jacqueline. Grote ledenwerver en klankbord voor
alle zaken die op tafel komen.
Thialda. Zet zich net als Hanneke sterk in voor
goede onderwijs-ondersteunende projecten. Is
samen met Dave verantwoordelijk voor het
schrijven en samenstellen van de nieuwsbrieven.
Dave. Groot voorstander van projectmatige
activiteiten: alleen steun als resultaten zijn te
benoemen. Medesamensteller van de
nieuwsbrieven.
Hanneke. Kinderexpert met Afrikaanse relaties, stelt
haar kritische pedagogische vragen.

Hanneke: "Ik zal mij, als medewerker van
Stichting Wim, even voorstellen. Ik ben
Hanneke Mooren, 26 jaar, lerares groep 4 van
een school voor langdurig zieke kinderen
in Arnhem.
Mijn relatie tot Wim is de volgende. Karin
Mooren is mijn (half-)zus en zij was getrouwd
met Wim.
Toen het idee ontstond de ideeën van Wim
met betrekking tot Afrika en armoede
(weeskinderen) vorm te gaan geven door een
stichting op te richten, vond ik dat een zeer
positieve manier om de gedachten aan Wim
levend te houden. Vooral ook omdat je met
dierbaren van hem aan een goed doel werkt.
Ik ben blij dat ik iets kan doen voor een aantal
(wees-)kinderen in Mali."

Anneke: "Mijn naam in Anneke Bosch. Ik ben
één van de leden van de kerngroep van
Stichting WIM. Ik heb Wim voor het eerst
ontmoet tijdens een feestje van Angèle en Jan
Willem. Wim heb ik leren kennen als een
sprankelende jongen, die volop in het leven
stond. Ik heb met hem veel gelachen en
geluisterd naar zijn boeiende verhalen over
planten. Mijn levensmotto is “Je leeft maar één
keer”, dus daarom geniet ik er met mijn 44jarige leeftijd met volle teugen van. En tot nu
toe lukt dat aardig met mijn man Ruud en onze
twee kinderen Linda en Pauline. Ik werk als
peuterspeelzaalleidster met kinderen en leef
met kinderen. Daarom is mijn betrokkenheid
met de Stichting WIM bijzonder groot.
Kinderen zijn de toekomst. Op een creatieve
manier probeer ik mijn steentje bij te dragen
aan de Stichting WIM."

DONATEUR STELT ZICH VOOR
Mijn naam is A.C. Bosch-Jonker. Ooit
adopteerde ik, als "vriendin van de olifant", de
wees Aiton uit Kenia. Een olifant dus op vier
pootjes en voorzien van een slurf. Ook de
weeskinderen in Mali, op twee beentjes en al
dan niet in het bezit van een "slurfje" kunnen
best wat hulp gebruiken. Jullie doen goed werk
en goed werk dient gesteund te worden,
vandaar dat ik me opgaf als donateur. Mensen
achter stichting WIM: heel veel succes!
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VAN DE FINANCIËLE MAN
In onderstaand overzicht ziet u per maand de
inkomsten van donateurs, de giften en de bedragen
die overgeboekt zijn naar Mali. In overleg met Mali
is afgesproken de periode van oktober tot oktober te
gebruiken als werk- en projectjaar en financieel jaar.
De voortgangsrapporten vanuit Mali zijn ook op
deze cyclus gebaseerd.

Maand

Inkomsten
donateurs
(euro’s)

Oktober 2001
November 2001
December 2001
Januari 2002
Februari 2002
Maart 2002
April 2002
Mei 2002
Juni 2002
Juli 2002
Augustus 2002
September 2002
Oktober 2002

11,00
1.043,00
680,00
181,00
595,00
204,00
192,00
260,00

Totaal

3.166,00

Giften
(euro’s)

Overboeking naar
Mali
(euro’s)
992,00
984,00

1.400,00
1.000,00

980,00
816,00
644,00

673,00

638,00

Secretariaat Stichting W.I.M.
J.W. Mulder
Swammerdamsingel 61
3112 RH SCHIEDAM
telefoon: 010 - 4266454
e-mail: stichtingwim@hetnet.nl
PS.
1. Graag adreswijzigingen ook naar dit adres
sturen.
2. Wilt u deze brief graag digitaal ontvangen, geef
dan uw e-mailadres aan het secretariaat door.
3. Stichting W.I.M. heeft een artikel 24 verklaring,
waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de
belasting.
4. Hieronder ziet u een van onze 'stopperadvertenties'. Mocht u deze in uw plaatselijke
krant of bedrijfskrant willen plaatsen, vraag
deze dan bij ons op.

Stichting W.I.M. (Weeskinderen In Mali)

3.073,00

5.054,00

De hier genoemde bedragen worden structureel
gebruikt ten behoeve van vrijwilligers, scholing en
gezondheid. Daarnaast worden incidentele
verzoeken vanuit Mali voor diverse projecten door
de kerngroep gehonoreerd. Hierbij moet u denken
aan speeltoestellen, overkapping, hygiëne-,
voedings-, en voorlichtingsprojecten.
Wederom hopen wij u weer naar tevredenheid te
hebben ingelicht. Mogelijk zijn wij onderwerpen
vergeten, wilt u ergens meer van weten of wilt u zelf
iets vermelden. Hiervoor kunt u altijd met ons
contact opnemen.
Wij willen u, zeker namens de weeskinderen in
Mali, in ieder geval bedanken voor uw donaties!

‘Kleine stichtingen en verenigingen werken vaak
efficiënter dan grote organisaties en het te besteden
geld komt vaker bij het juiste doel terecht’.
Als u deze mening met ons deelt, steun dan
Stichting W.I.M., een kleine maar enthousiaste
organisatie die projecten laat uitvoeren door de
lokale bevolking, onder toezicht van Nederlandse
vrijwilligers ter plaatse.
Dit met als doel: Een beter bestaan opbouwen voor
weeskinderen in Mali. Dit doel wil de stichting
bereiken door financiële en materiële steun aan
zowel echte als ‘sociale’ weeskinderen.
Stichting
RaboBank

W.I.M.

rekeningnr.

31.36.71.621

Als u vragen heeft over Stichting W.I.M., donateur
wilt worden, wilt overleggen over ideeën of folders
wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met:
Secretariaat Stichting W.I.M.
J.W. Mulder
Swammerdamsingel 61
3112 RH SCHIEDAM
telefoon: 010 - 4266454
e-mail: stichtingwim@hetnet.nl

