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INLEIDING 
Allereerst willen we iedereen een heel voorspoedig 
2004 wensen!  
 
In deze nieuwsbrief brengen wij u natuurlijk op de 
hoogte van de voortgang van het project. Daarnaast 
besteden wij  aandacht aan:  
De highlights en knelpunten voor het projectjaar 
2002/2003 van het Centre d’Ecoute. 
De sculptuur die wij van de vrijwilligers van het 
Centre d’Écoute gekregen hebben. 
Een dag op het Centre geschreven door een van de 
vrijwilligers. 
De boekhoudcursus die de vrijwilligers in Mali 
hebben gevolgd. 
Ook kunt u een stukje lezen van twee leerlingen van 
het Centre d´Écoute. 
 
HIGHLIGHTS EN KNELPUNTEN PROJECTJAAR 
2002-2003 VAN HET CENTRE D’ECOUTE 
Het aantal kinderen dat op scholen en stage-
adressen staat ingeschreven is meer dan 250. Deze 
kinderen doen het allen erg goed. Helaas is er soms 
wat vertraging door stakingen op de scholen, maar 
dit is verwaarloosbaar t.o.v. vorige jaren.   
Voordat de kinderen op school of stageplaats 
worden ingeschreven is er de mogelijkheid tot het 
volgen van een inleidende cursus op het Centre. 
95% van de in te schrijven kinderen heeft deze 
cursus gevolgd.  
Daarnaast zijn er alfabetisatiecursussen. Hiervan 
wordt ook goed gebruik gemaakt. Helaas is het wel 
zo dat sommige kinderen mee moeten helpen met 
het werken op het land of in een winkel van de 
familie die zich soms heeft ontfermd over het kind. 
Het Centre heeft regelmatig contact met deze 
mensen om ze het nut van scholing voor het kind te 
laten inzien. Ook vinden sommige kinderen het 
moeilijk zich te conformeren aan de regels van het 
Centre, omdat ze meer het belang inzien van het 
“verdienen van het dagelijks brood” dan te leren 
lezen en schrijven. 
 
Er is een groot resultaat geboekt op het gebied van 
gezondheid, door het verstrekken van melk drie 
keer per week. De kinderen die vorig jaar 
ondervoed waren (19), zijn nu niet meer (15) of in 
veel mindere mate (4) ondervoed. Daarom is het 
erg belangrijk dit regime van drie keer per week 
250ml melk voort te zetten. 
Sinds er een nieuwe vrijwilligster is (Nana Diarra), 
die ook verpleegkundige is, wordt van de kinderen 
iedere dag de gezondheid gecontroleerd. Zo kan er 
nog sneller opgetreden worden dan voorheen en 

lopen de kinderen niet het risico dat een klein 
ongemak uitmondt in een gecompliceerde ziekte. 
De Belgische arts, Anne Ronse, doet nog twee keer 
per maand een uitgebreide check. 
 
De jongeren in het Centre hebben 24 keer een 
bijeenkomst gehad met thema´s als SOA, Aids, 
veilig vrijen, de nadelen van het bleken van de huid 
en andere zaken die de jeugd bezig houden. Ook 
zijn er 12 video-avonden georganiseerd over deze 
thema’s. Zo kunnen jongeren met elkaar en onder 
leiding van een vrijwilliger discussiëren over 
thema´s die hen bezig houden. 
Ook zijn er theaterstukjes en sketches 
georganiseerd en gespeeld door de jongeren om 
deze thema’s levendig te brengen. 
 
Er zijn 12 bijeenkomsten over hygiëne, gezondheid 
en de zorg voor het milieu georganiseerd. Deze zijn 
steeds gevolgd door het schoonmaken van en 
onderhoud aan de klassen, de binnenplaats en de 
toiletten. Ook is er een algemene schoonmaakdag 
en een groot debat georganiseerd over de hygiëne 
in de stad met bekende sprekers uit Bamako. Het 
Centre, de scholen en de wijk worden zo gewezen 
op hun verantwoordelijkheid om hun omgeving 
schoon te houden waardoor onder andere minder 
ziekten kunnen ontstaan. 
 
Als sportief evenement zijn er voetbaltoernooien 
georganiseerd. Helaas kon het basketbaltoernooi 
niet doorgaan omdat het veld dat gebruikt  zou 
worden bij een school ligt die daar nieuwe 
klaslokalen ging bouwen.  
 
 
 

 
Een bijeenkomst op het Centre 
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VOORTGANG VAN HET PROJECT 
Voor de periode oktober 2003 tot september 2004 is 
een nieuw projectvoorstel binnengekomen. Ook nu 
heeft Stichting WIM weer financiële ondersteuning 
voor het reeds goed lopende project toegezegd 
voor onder andere de vrijwilligers, scholing en 
gezondheid. Daarnaast zal ook dit jaar een 
vergoeding worden gegeven voor de aanschaf van 
schoolmelk. In de loop van dit projectjaar kunnen 
weer incidentele verzoeken vanuit Mali voor diverse 
projecten gehonoreerd worden. We hopen er weer 
een succesvol jaar van te maken voor de 
weeskinderen in Mali. 
 
SCULPTUUR 
Tijdens haar bezoek aan Nederland  (mei 2003) had 
Petra Nederkoorn  (onze Nederlandse 
contactpersoon voor Stichting WIM in Mali) een 
afspraak met een aantal leden van onze kerngroep.  
De kerngroep kreeg namens de vrijwilligers van het 
Centre d´Ecoute van haar een uit hout gesneden 
sculptuur aangeboden.  
Deze sculptuur die CIWARA heet, stelt een dier 
voor. Het dier staat voor de Malinezen voor 
uithoudingsvermogen, durf en moed. Tegenwoordig 
wordt hij toegekend aan mensen die zich 
onderscheiden door acties op het gebied van 
ontwikkelingshulp en/of liefdadigheid. De CIWARA 
is ook het nationale symbool voor Mali. 
Blij verrast namen de kerngroepleden het sculptuur 
mee naar huis. De sculptuur zal afwisselend bij de 
verschillende kerngroepleden thuis staan. 
 
 
 

 
de sculptuur 

 

EEN DAG OP HET CENTRE 
Je m’áppelle Nana Diarra… 

 Ik heet Nana Diarra, ik ben vrijwilligster op het 
Centre d’Écoute in Sikoro. Mijn dag begint met het 
bereiden van melk voor de kinderen (dit gebeurt 
drie keer per week). Vervolgens doe ik de medische 
controle bij de kinderen van het Centre om hen de 
curatieve en preventieve medische behandelingen 
te geven die zij nodig hebben.  
’s Avonds voer ik gesprekken met de jongeren over 
thema’s die hen bezighouden. Er zijn andere 
vrijwilligers die de alfabetisatielessen geven, zowel  
´s ochtends als ´s avonds. Na de lessen spelen de 
kinderen op het Centre met het speelgoed en de 
spelletjes die wij hebben gekregen door de 
financiering van Stichting WIM. Ook organiseert het 
Centre clubs voor vrienden van de kinderen en zijn 
er vrijwilligers die theaterstukken met een educatief 
thema met de kinderen opvoeren. Ook worden er 
sportieve activiteiten door het Centre 
georganiseerd. Dit om de aandacht van kinderen 
richting het Centre te trekken en om een alternatief 
te bieden om het leven op de straat te ontvluchten. 

..pour sortir de la vie dans la rue. 
 
BOEKHOUDCURSUS VRIJWILLIGERS 
De vrijwilligers in Mali hebben gedurende drie 
dagen een boekhoudcursus gevolgd  bij een van de 
managers van SNV (een Nederlandse 
ontwikkelings-organisatie). 
De cursus heeft geleid tot: 
- Het kunnen formuleren van een financiële 
begroting.   
- Het leren schrijven van een financieel verslag met 
verschillende budgettaire rubrieken 
- Het leren maken van een bank- en kasoverzicht 
- Het leren maken van een tabel van uitgaven 
- Het leren inventariseren van 
kantoorbenodigdheden 
De vrijwilligers zijn nu in staat om  het Centre goed 
en financieel transparant te beheren. 
Dit vergemakkelijkt de kascontroles door de 
contactpersoon van Stichting WIM. Het geeft de 
vrijwilligers de mogelijkheid om in de toekomst 
zelfstandig hun Centre te beheren. 
 
KORT SCHOOL- EN STAGEVERSLAG VAN 
TWEE LEERLINGEN 

Je m’appelle Binké Traoré…. 
 Ik heet Binké Traoré en ik ben 18 jaar. 
Ik ben door het Centre ingeschreven op school na 
twee jaar van onderhandeling met mijn vader die 
niet akkoord was met het feit dat ik naar school ging 
en mij elk jaar naar het platteland stuurde om op het 
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veld te werken tijdens de oogst. Elke keer als ik dan 
weer terug kwam in de stad was de school al weer 
enkele maanden begonnen.  
Maar dankzij de moed van de vrijwilligers van het 
Centre zijn mijn ouders akkoord gegaan en werd ik 
ingeschreven in het derde schooljaar nadat ik op 
het Centre een inleidende cursus heb gevolgd. 
Dit jaar krijg ik het D.E.F. (diploma basisopleiding). 
Dit staat gelijk aan 9 jaar scholing. Dankzij het 
Centre heb ik leren lezen en schrijven. Ik kan niet 
anders dan de vrijwilligers van het Centre bedanken 

…je ne fais que les remercier, les gens du Centre. 
 

Mon nom est Oumar Traoré… 
Ik heet Oumar Traoré. Ik ben 19 jaar geworden en 
ben door het Centre drie jaar geleden op een 
werkplaats voor metaalbewerking geplaatst. Op dit 
moment kan ik al veel dingen maken zoals metalen 
deuren, ramen en stoelen. Ook volg ik van  
maandag tot vrijdag de avondcursus op het Centre. 
Als alles goed gaat, open ik nadat ik gekwalificeerd 
ben ooit mijn eigen werkplaats. Maar eerst doe ik 
goed mijn best tijdens mijn stage. 

…je continue bien mon apprentissage. 
 
FINANCIËN 
Veel donateurs maakten in het verleden een vast 
bedrag van f 100,- over aan Stichting WIM. Door de 
komst van de euro is dit het bedrag van € 45,38 
geworden. Misschien bent u bereid dit bedrag op te 
hogen tot een afgerond bedrag. Zou u dit via een 
briefje of mail (adres staat onderaan de nieuwsbrief) 
aan ons secretariaat willen doorgeven? 
 
Ook betaalt een aantal donateurs via acceptgiro. Dit 
brengt voor de Stichting extra kosten en werk met 
zich mee. Zou u willen overwegen voortaan uw 
bijdrage via een automatische afschrijving aan ons 
over te maken? Ook dit kunt u doorgeven aan ons 
secretariaat.   
 
Wederom hopen wij u weer 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 
 
 

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 mogelijk aftrekbaar zijn van 
de belasting. 

4. Hieronder ziet u een van onze 'stopper-
advertenties'. 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 (oktober/november 
2002). 
 

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


