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INLEIDING
In deze nieuwsbrief vertelt Petra Nederkoorn, onze
contactpersoon in Mali, over haar werkzaamheden
voor stichting W.I.M.. We zijn erg blij dat zij na het
vertrek van Paul van Beijnum en Annemieke Peters
het vrijwilligerswerk voor stichting W.I.M. wilde
voortzetten en er inmiddels alweer bijna een jaar
erg veel energie in steekt.
Daarnaast brengen wij u natuurlijk op de hoogte van
de voortgang van het project.
Ook kunt u een (vertaald) stukje lezen van een
wees die stage loopt bij een metaalbewerker.
De foto’s geven u een goed beeld van de
activiteiten in en om het centre. Veel leesplezier!
INTRODUCTIE PETRA NEDERKOORN
Contactpersoon voor de stichting W.I.M. vanaf
juli 2002

Petra aan het woord

De stichting W.I.M. heeft mij gevraagd een stukje
voor deze nieuwsbrief te schrijven. Mijn naam is
Petra Nederkoorn en sinds juli vorig jaar ben ik de
contactpersoon voor de stichting W.I.M. in Mali,
aangezien Paul en Annemieke weer terug naar
Nederland zijn gegaan. Ik werk in hetzelfde
ontwikkelingsprogramma als waar Paul werkte en
had via hem al kennisgemaakt met het centre
d'écoute. Bovendien heb ik via mijn werk contact
met verschillende wijkorganisaties, waaronder een
organisatie in de wijk waarin het centre d'écoute
gevestigd is. Ook via deze weg leerde ik enkele
vrijwilligers van het centrum kennen. De motivatie
en het enthousiasme van de vrijwilligers werkte
aanstekelijk, dus toen Paul een nieuwe
contactpersoon zocht heb ik aangegeven dit werk
graag van hem over te willen nemen.
Mijn activiteiten voor het centre d'écoute zijn vooral
van administratieve aard. Ik zorg ervoor dat het geld
van de stichting W.I.M. bij het centre terecht komt,
door iedere maand een fondsaanvraag van de
vrijwilligers te beoordelen. Ik kijk dan of de aanvraag
overeenstemt met de planning en het budget in het
projectvoorstel. Als dat zo is, keur ik de aanvraag
goed en geef de vrijwilligers het geld. Daarnaast
bezoek ik zo nu en dan het centrum om te kijken
hoe alles gaat. De vrijwilligers zijn zeer gemotiveerd
en capabel, dus er zijn zelden problemen. Behalve
dan de computer, die het regelmatig begeeft.
Mijn indruk van de activiteiten in het centrum zijn
zeer positief. De kinderen uit de wijk komen er
graag, de alfabetiseringslessen en andere

educatieve activiteiten lopen goed. Het centrum
geniet een goede reputatie in de wijk en de sport en
theateractiviteiten kunnen altijd op een groot aantal
toeschouwers rekenen.
Hopelijk kan het centrum nog lang met haar
activiteiten doorgaan!
Vriendelijke groeten uit Mali, Petra Nederkoorn
VOORTGANG VAN HET PROJECT

Stichting W.I.M. heeft sinds de vorige nieuwsbrief
(december 2002) weer financiële ondersteuning
gegeven aan het reeds goed lopende project voor
onder andere de vrijwilligers, alfabetisatie en
reguliere scholing, stageplaatsen en gezondheid.
Ook is er schoolmelk aangeschaft om de veelal
ondervoede kinderen wat “bijvoeding” te geven. De
arts Anne Ronse onderzoekt vrijwillig 2 x per maand
de weeskinderen om te zien of ze iets onder de
leden hebben, waarvoor ze dan behandeld worden.
Om inzicht te krijgen in hygiene is er in februari ook
weer een grote hygiene-dag georganiseerd. Hierbij
is het centre helemaal schoongepoetst en is er
voorlichting gegeven over hygiene.

U heeft al kunnen lezen dat de computer van het
centrum niet naar behoren functioneert. Stichting
W.I.M. is dan ook blij met de sponsoring door de
Rabobank Beekbergen Loenen Hoenderloo die een
computer ter beschikking stelde.
Daarnaast hebben 2 van de Malinese vrijwilligers
een boekhoudkundige cursus gevolgd. Naast het
leereffect is het tegelijk voor hen een stimulans om
zich te blijven inzetten voor het centre d’écoute.
Zonder deze vrijwilligers zouden de weeskinderen
uit de straten van de wijk Sikoro geen kans hebben!
Op 23 mei j.l. hebben we Petra Nederkoorn ontmoet
omdat ze voor verlof even in Nederland was. Zij
vertelde ons over de situatie in Mali. Onlangs zijn er
verkiezingen geweest waarbij de winnaar degene
was die 12 jaar geleden het dictatoriale bewind
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omver heeft geworpen. Hij wil het democratische
beleid wat sindsdien is gevoerd verder doorvoeren
en corruptie bestrijden. Een goede zaak dus voor
het arme Sahelland.
Natuurlijk vertelde onze contactpersoon ook over
het centre d’écoute. Het was een leuk gesprek met
een erg enthousiaste Petra, waarin we een aantal
actiepunten voor de komende periode hebben
kunnen vastleggen. Er zal gekeken worden naar de
mogelijkheid om het huidige centre d’écoute uit te
breiden of een nieuwe locatie in de buurt te zoeken,
want het centrum barst uit zijn voegen. Steeds meer
kinderen maken gebruik van het centrum en krijgen
alfabetisatie-lessen.

TENSLOTTE…

Wederom hopen wij u naar tevredenheid te hebben
ingelicht. We willen u, zeker namens de
weeskinderen in Mali, in ieder geval bedanken voor
uw donaties!
Secretariaat Stichting W.I.M.
J.W. Mulder
Swammerdamsingel 61
3112 RH SCHIEDAM
telefoon: 010 - 4266454
e-mail: stichtingwim@hetnet.nl
•
•
•
•

Ook zal er gekeken worden of er een mogelijkheid
is (eenmalig) financiële steun te geven aan een
weduwen/wezen project in Bamako, maar hierover
meer in de volgende nieuwsbrief.

Graag adreswijzigingen ook naar dit adres
sturen.
Wilt u deze brief digitaal ontvangen, geef dan
uw e-mailadres aan het secretariaat door.
Stichting W.I.M. heeft een artikel 24 verklaring,
waardoor uw giften mogelijk aftrekbaar zijn van
de belasting.
Hieronder ziet u een van onze 'stopperadvertenties'. Mocht u deze in uw plaatselijke
krant of bedrijfskrant willen plaatsen, vraag
deze dan bij ons op. De eerste stopperadvertentie is reeds verschenen in de
kinderspecial van de VIVA (okt/nov 2002).

Stichting W.I.M. (Weeskinderen In Mali)
Het aantal donateurs is wederom groeiende, we
hebben onlangs zelfs de 100e donateur mogen
verwelkomen, en dat is Petra Nederkoorn! Zij doet
al ontzettend veel voor stichting W.I.M., maar dit
was voor haar geen belemmering om de stichting
ook financieel nog te steunen!
Alle donateurs: bedankt, we hopen dat nog meer
mensen zich voor dit goede doel willen inzetten
zodat er steeds meer weeskinderen geholpen
kunnen worden.
KORT STAGEVERSLAG VAN EEN LEERLING

Je m’appelle Moussa Touré…

Ik heet Moussa Touré. Ik ben 20 jaar en ik ben
leerling in de metaalbewerking sinds 1999, door de
hulp van het centre d’écoute dat me geplaatst heeft
bij een werkplaats. Op dit moment heb ik al veel
geleerd.
In de werkplaats maken we het beslag (klinken) van
deuren en ramen, stoelen en veel andere dingen uit
metaal.
In de toekomst hoop ik een goede eigenaar te
worden aan het hoofd van een grote werkplaats.

‘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 W.I.M. rekeningnr. 31.36.71.621 Rabobank
Beekbergen Loenen Hoenderloo
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

