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INLEIDING
In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van
de ontwikkelingen en activiteiten van Stichting WIM
en het Centre d’Écoute in Mali. Wij besteden
aandacht aan de voortgang van het project en
financiën. Ook kunt u lezen over de
alfabetisatielessen met de daarbij gebruikte
methode en materialen op het Centre. We doen een
kort verslag van een koninginnedag-actie in Gouda.
Verder is er een interview met een van de
kerngroepleden. Daarnaast komen onze twee
jongste donateurs aan het woord die aangeven
waarom zij Stichting WIM steunen.
VOORTGANG VAN HET HET|PROJECT EN
FINANCIEN
Momenteel zijn we naast de lopende zaken bezig
met de verplaatsing van het Centre d’Ecoute. De
reden hiervoor is dat het onzeker is of het huidige
terrein gehuurd kan blijven worden. Daarom wordt
er een nieuw terrein aangekocht in de buurt van het
oude terrein en hierop wordt het nieuwe Centre
herbouwd. Bovendien groeit het huidige Centre uit
zijn voegen en kunnen nog meer kinderen van het
nieuwe Centre gebruik maken. De totale
financiering van deze verplaatsing en herbouw
bedraagt € 17.500,-. Hiervoor hebben we van een
bevriende stichting € 10.000,- ontvangen.
Daarnaast hebben we van een opgeheven stichting
die ook kinderen in Mali ondersteunde
€ 3.500,- ontvangen. De resterende gelden kunnen
we uit uw donaties en extra inkomsten, waaronder
€ 1.000,- van de Pelgrimshoeve uit Zoetermeer en
€ 800,- van de sectorspecialist van de Nederlandse
ambassade in Mali, bekostigen. Doordat we
nauwelijks tot geen overheadkosten hebben komen
alle gelden direct ten gunste van het project.
Hierdoor hebben we besloten om geen extra
donaties voor deze herbouw aan u te vragen.
Uiteraard zijn extra giften en nieuwe donateurs
welkom!
In de volgende nieuwsbrief wordt u op de hoogte
gehouden van de voortgang van dit project. Karin
(voorzitter) en Eddy (penningmeester) gaan deze
zomer het project in Mali bezoeken (uiteraard op
eigen kosten!) om te kijken hoe het er mee gaat.
ALFABETISATIE: METHODE EN MATERIALEN
Er worden op het Centre d’Ecoute twee methodes
gebruikt.
De functionele methode : deze is bedoeld voor
jongeren die stage lopen en zo aan de praktijk
gerelateerd leren. Zij leren de namen van de
instrumenten waarmee zij werken (voor het werken

met metaal, hout, stof en elektriciteit) en
bijvoorbeeld de eenheden van lengte, gewicht en
volume. Ook zijn er lessen in lezen, woordenschat
en grammatica.
De schoolse methode : deze is voor kinderen die
ingeschreven moeten zijn op een school. Deze
methode is klassikaal en onderwijst de kinderen in
lezen en rekenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van rekenboeken, leesboeken en schrijfbordjes met
krijt.
KONINGINNEDAGACTIE GOUDA

Tijdens een van de vergaderingen van de
kerngroep van Stichting WIM kwamen twee
kerngroepleden op het idee om "iets" te doen op
koninginnedag voor stichting W.I.M.. Een aantal
mensen gaf aan wel mee te willen doen en zo
gebeurde het dat op 30 april om 6.15 in de vroegte
een aantal kerngroepleden hun waren uitstalden om
te verkopen in Gouda. Al om 6.50 hadden ze hun
eerste 2 verkopen gedaan en E 17,50 in de pocket.
Het werd hoe langer hoe drukker op de vrijmarkt.
Om half 9 kwamen twee andere kerngroepleden
met schmink-spulletjes om de Goudse kinderen te
voorzien van een prachtige vlinder, prinses, tijger of
clown op hun gezicht. En vlak daarna kwam een lid
met een snoep-en-snack-mand voor het goede doel
en een spel: de levende fruitautomaat. Dit trok veel
bekijks en er waren ook veel mensen die een gokje
waagden voor het goede doel. Zo rond 3 uur in de
middag waren de kelen schor van het aanprijzen
van deze fruitautomaat en het als ware
marktkoopmannen de spulletjes aan de man
brengen.
Nu is natuurlijk de vraag: wat heeft het opgebracht?
In ieder geval een hoop plezier (en gelukkig na
eerst een uurtje regen ook mooi weer), en....272
euro!!
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INTERVIEW KERNGROEPLID
Naam: Angèle Geelkens.
Kerngroeplid sinds: de oprichting.
Relatie: echtgenote van Jan Willem Mulder (ook
kerngroeplid) Vriendin van Wim Quak.
Leeftijd: 42 jaar.
Functie binnen de stichting: PR adviseuse.
Reden voor deelname: Wim was een zeer goede
vriend van ons waarvoor ik zeer veel respect heb en
veel van geleerd heb. Wim was altijd voor anderen
in de weer en had zelf nooit iets nodig. Hij had een
perfect relativeringsvermogen om te doorzien waar
het in het leven nu echt om gaat en wat wel of niet
belangrijk is. Daar hoorden voor hem nooit
materiele dingen bij. Verder had hij zoveel
positivisme in zich dat hij in elke situatie en in elk
persoon altijd het goede zag en daarvan uit ging.
Mede om dit gedachtegoed verder uit te dragen ben
ik lid van de Stichting WIM.
Lange termijn doelstelling: Voor mij is het heel
belangrijk op deze manier een bijdrage te leveren
aan de gemeenschap om mensen bewust te maken
dat het in het algemeen om een groter geheel gaat
dan alleen je eigen wensen en behoeftes.
Leukste momenten en gebeurtenissen: spontane
giften van mensen van wie je het niet verwacht.
Nichtjes die spontaan een sponsorloop organiseren,
mensen die hun pensioenafscheidscadeau ter
beschikking stellen en een oude dame die een
postzegelverzameling doneerde omdat ze niet meer
fysiek actief kon zijn.
Wens: Een goede toekomst voor alle participanten
van het Centre d’Ecoute en steeds meer kansarme
jongeren iets te kunnen bieden.
DONATEURS AAN HET WOORD
Hallo, ik ben Linda Bosch, een meisje van 14 jaar
oud. Ik ben lid geworden van Stichting W.I.M.,
omdat ik het belangrijk vind, dat kinderen in Mali
dezelfde kansen krijgen, die ik gekregen heb om
bijvoorbeeld naar school te kunnen gaan. En om die
kinderen te kunnen helpen, hebben ze steun van
ons nodig. Eigenlijk zouden alle mensen lid moeten
worden van stichting W.I.M.!
Hoi, ik ben Pauline, ik ben 12 jaar oud en zus van
Linda. Ik ben lid geworden van Stichting W.I.M.,
omdat ik vind, dat kinderen uit Mali gelijke kansen
moeten hebben als kinderen uit Nederland. Zij
horen ook normaal naar school te gaan en leuke
dingen te doen, of een huis te hebben met een
douche en bad. Waren alle kinderen maar gelijk.
Bent u lid? Zo niet, wordt dan gauw lid.

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
'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 (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

