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Inleiding
Allereerst willen we iedereen een heel voorspoedig
2005 wensen!
In deze nieuwsbrief brengen wij u natuurlijk op de
hoogte van de voortgang van het project.
Daarnaast besteden wij aandacht aan:
• Het bezoek van Karin en Eddy aan het Centre
d’Écoute
• Een stukje van een leerling van het Centre
d’Écoute
• Damiaan Vreman over het APE project, een
project waar Stichting W.I.M. een éénmalige gift
aan heeft verstrekt
• Een interview met twee donateurs
• Een artikel over de website
(De bijgevoegde kerstkaart is gesponsord door
Cisa uit Schiedam)
Bezoek aan Mali in juli 2004
Tijdens onze vakantie in juli 2004 zijn wij, Eddy
Assies (penningmeester) en Karin Mooren (voorzitter), op vakantie geweest in Mali (op eigen
kosten). Het was een prima vakantie en we zijn erg
blij dat we het Centre d’Écoute nu met eigen ogen
hebben kunnen zien!
De eerste week na aankomst waren we in Bamako.
In deze tijd hebben we meerdere malen het Centre
bezocht. Sidy Diarra, de coördinator en "hoofdvrijwilliger" van het Centre, nam ons mee en we
werden ontvangen door ongeveer 50 kinderen die,
zittend in hun bankje, keurig netjes "Bonjour
Monsieur, Bonjour Madame" zeiden. We hebben
daar jojo's uitgedeeld, gesponsord door het
Gezondheidshuis Stadshagen te Zwolle. Deze
vielen erg goed in de smaak.

Ook hebben we pakken stiften gegeven, samen
met een kleurplaat. Op deze kleurplaat stond 2x
een logo van stichting W.I.M, ontworpen door Lou
ten Bosch, een kunstschilder uit Warnsveld en
huisgenoot van twee kerngroepleden van Stichting
W.I.M.. De Malinese kinderen gingen meteen aan
de slag met kleuren. De meeste kinderen spraken

Frans, het was erg leuk om ze bezig te zien. Ik
(Karin) heb ze nog een kleine les "tellen van 1-10 in
het Nederlands" gegeven. Ik denk niet dat er veel
van is blijven hangen, maar het was wel leuk. Voor
de vrijwilligers hadden we horloges meegenomen.
Ook hadden we nog een frisbee mee voor de
kinderen, eerst keken ze ernaar: wat moeten we
ermee, maar toen we het voordeden vonden ze het
erg leuk.
Het Centre ziet er heel gezellig uit, ze hebben hun
best gedaan om het geheel te versieren met muurschilderingen. Ook staat aan de buitenkant een
tekst en tekeningen dat het Centre d’Écoute er is
gevestigd.

We zijn ook bij SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) geweest en hebben hier Nene Konaté ontmoet, de coördinatrice van SNV en de nieuwe contactpersoon van Stichting W.I.M. Nene is een zeer
kordate, slimme dame die alle touwtjes goed in handen heeft en waar we het volste vertrouwen in hebben! Ook de gestionnaire (die de kas beheert) van
SNV is een aardige dame. Al met al goed opgeleide
Malinezen, we zijn blij dat zij enige tijd kunnen steken in het Centre en Stichting W.I.M..
Aan het eind van onze vakantie zijn we nogmaals
naar het Centre geweest en hebben toen iedereen
getrakteerd op een frisdrankje.
De avond voor ons vertrek kwam Sidy nog even
langs in ons hotel met een cadeau: hij had een
houtsnijwerk laten maken, precies volgens het
ontwerp voor de kleurplaat van Lou ten Bosch; echt
een prachtig houtsnijwerk. Het leuke is dat de
maker vroeger op het Centre is geweest en daarna
een opleiding tot kunstenaar in Bamako heeft
gevolgd!
Wij hebben genoten van ons verblijf in Mali en
hebben kunnen zien hoeveel een relatief kleine
stichting kan betekenen. We gaan met extra veel
energie verder met Stichting W.I.M. om de weeskinderen een beter bestaan te bieden!
Eddy Assies en Karin Mooren
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Kunstenaar Lou ten Bosch overhandigt zijn
ontwerp-kleurplaat aan Karin

Oud-Leerling Oumar Traoré
Je m’appelle Oumar…
Ik ben Oumar Traoré, ik ben geboren op 16 februari 1977 in Bamako.
Mijn ouders zijn gescheiden sinds mijn geboorte en
ik ben opgevoed door mijn oom die metselaar is
met een zeer minimaal inkomen. Mijn moeder is
overleden.
Ik ben begonnen te werken in een buitenwijk van
Bamako als leerling lasser, slechts voor 2 maanden. Ik ben achtereenvolgens bij 2 verschillende
leermeesters geweest, steeds als leerling in
metaalbewerking, maar zonder succes.
In 1996, toen het Centre d’Écoute opgericht werd,
woonde ik in dit gebouwtje en bewaakte ik de
spullen die het Centre bezat. Dit ging echter niet
zonder slag of stoot, want ik raakte bevriend met
jongens die op het slechte pad waren. Met hen heb
ik me schuldig gemaakt aan kleine criminaliteit, en
we hebben zelfs bezems weggenomen van het
Centre….
In 1997 werd ik door het Centre geplaatst in een
werkplaats voor een opleiding van 3 maanden. Hier
bekwaamde ik mij in het maken van carrosserieën
voor vrachtwagens, ploegen, zaaimachines en
metalen stoelen. Deze opleiding heb ik afgerond
met het behalen van een diploma. Het Centre heeft
voor mij bemiddeld bij deze werkplaats, zodat ik na
mijn opleiding zo lang kon blijven als ik wilde. Mijn
baas gaf me reiskostenvergoeding en een middag-

maal. Deze overeenkomst heeft me de mogelijkheid
gegeven om mijn werk te verbeteren en nieuwe
dingen bij te leren.
Ik heb nooit de kans gehad om naar school te gaan,
dus van 1996 tot 2000 heb ik gebruik gemaakt van
de alfabetisatiecursussen van het Centre d’Écoute
die in de avonduren werden gegeven. Dit heeft
ervoor gezorgd dat ik nu kan lezen en zelf bonnen
kan schrijven en berekeningen kan maken.
Toen ik ervan overtuigd was dat ik veel had geleerd,
heb ik mijn baas gevraagd of ik mijn geluk elders
kon gaan beproeven. En zo is het gekomen dat ik
nu werk in een werkplaats waar de eigenaar me
1250 FCFA (= ongeveer 2 euro) per dag betaalt;
met dit daggeld kan ik in mijn eigen levensbehoeften voorzien.
Mijn ambitie en mijn wens is om in de toekomst mijn
eigen werkplaats te openen waar ik op mijn beurt
andere kinderen van gescheiden ouders, arme
ouders en weeskinderen kan opleiden.
Ik onderhoud nog steeds een goed contact met het
Centre d’Écoute en ik aarzel nooit om een beroep
op ze te doen als ik ze nodig heb; alle opleidingen
en alle kennis die ik heb, heb ik te danken aan het
Centre d’Écoute.
…je les dois au Centre d’Écoute.

Oumar Traoré aan het werk

Stichting W.I.M. op de kerstmarkt
Stichting W.I.M. zal deelnemen aan de Kerstmarkt
te Schiedam, die gehouden wordt van 16 t/m 19
december op het stads-erf. De kraam is aangeboden door de gemeente Schiedam, en gesponsord
door ABN-AMRO. In de volgende nieuwsbrief meer
hierover.
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Steun aan het project “Association de Parents
des Elèves” (APE) van het Banconi Plateau
(geschreven door Damiaan Vreman, die zich hier in
Mali vrijwillig mee bezig houdt naast zijn werkzaamheden voor SNV)
Zoals de meeste geïnteresseerden in ontwikkelingssamenwerking wel weten, zijn er eigenlijk 2
grote issues die de ontwikkelingslanden parten
spelen.
Zonder nu meteen de Millenniumgoals weg te zetten als onbruikbaar, zijn het toch gezondheid en
onderwijs die door velen, maar zeker door de
bewoners zelf, als prioriteit nummer 1 worden ervaren.
Dit kleine project is indertijd, 2001, opgestart door
de oudervereniging van een school in een zeer
marginale wijk aan de oostkant van Bamako.
Meisjes van 9 jaar en ouder mogen niet meer het
onderwijs volgen van klas vier of lager. Deze maatregel is indertijd ingevoerd met de beste bedoeling:
vanwege de enorme aantallen kinderen in Mali
(50% van de bevolking is jonger dan 20 jaar) kon
de overheid alleen onderwijs blijven garanderen als
iedereen op tijd doorstroomde naar een hoger
niveau. Normaal gesproken is dit natuurlijk ook het
geval, als je gewoon op de 'normale' leeftijd begint
en je best doet dan haal je het allemaal
gemakkelijk. Maar dit project zet zich nu juist in
voor, met name, meisjes die buiten de boot
(dreigen te) vallen. Als je door omstandigheden
van bijvoorbeeld een verhuizing naar de stad, gezondheidsproblemen binnen de familie, of eigen
gezondheidsproblemen, de leeftijdsgrens niet
haalt, dan ben je – wellicht voor altijd – verstoken
van vervolgonderwijs. In dit project kunnen meisjes
die achterstand hebben opgelopen en dus niet
meer in aanmerking komen voor het door de staat
gefinancierde onderwijs, in 1 jaar 2 jaar doen.
Daarna kunnen ze dan toch weer aansluiten bij de
normale onderwijscyclus. Natuurlijk vergt dit een
heleboel extra van de meisjes (en de docenten)
maar aangezien zij en hun ouders goed doordrongen zijn van deze laatste kans zijn de prestaties
over het algemeen erg goed. Uiteraard kost het elk
jaar weer een hoop moeite om het geld voor een
aantal jaren bij elkaar te sprokkelen. En dit jaar
was het allemaal nog eens een beetje lastiger,
omdat de vorige donateur haar criteria iets bijstelde
en tegelijkertijd gekozen was om het project iets uit
te breiden. Gelukkig is het met jullie bijdrage dan
toch weer gelukt!

Donateurs aan het woord
Dit keer twee donateurs (waarbij eigenlijk alleen de
leeftijd verschilt)
Naam en gegevens: Mevrouw Luts, geheel
zelfstandig wonende te Hilversum. Leeftijd : 85 jaar.
Hoe bent u met stichting W.I.M. bekend geraakt?
Ik ben bevriend met een echtpaar in Bilthoven. Haar
dochter is een goede vriendin van enkele kerngroepleden van Stichting W.I.M.. We raakten aan
de praat over de stichting en toen wilde ik graag iets
doen.
Ik had in die tijd met enkele dames een handwerkclubje en we verkochten de handwerkjes 1x per jaar
voor een goed doel. Ik heb toen voorgesteld de opbrengst aan Stichting W.I.M. te doneren. Ieder jaar
hadden we een ander doel maar daar hoorde ik
vaak niets meer van.
Door Stichting W.I.M. werd ik wel goed op de hoogte gehouden, o.a. door de nieuwsbrief. Vandaar dat
ik later nog een keer heb voorgesteld de opbrengst
naar deze stichting te laten gaan.
Wat vindt u van Stichting W.I.M.?
Ik vind het een geweldige stichting met een bijzonder goed initiatief.
Graag zou ik meer willen doen. Het handwerkclubje
bestaat niet meer daar de meeste mensen er te oud
voor zijn geworden. Ik haak nu op eigen initiatief
leuke tassen gemaakt van dunne plastic tasjes.
Verder maak ik ook kaarten die ik vervolgens probeer te verkopen zodat ik de opbrengst weer aan
Stichting W.I.M. kan schenken. Ik probeer echt mijn
steentje bij te dragen, zo heb ik een tijdje geleden
oude postzegels gedoneerd waar ik toch niets mee
deed maar door de stichting voor een hoger bedrag
dan de dagwaarde kon worden omgezet in een
schenking.
Waarom heeft u destijds besloten iets voor
Stichting W.I.M. te willen bijdragen?
Omdat ik het een geweldig initiatief vind en iedereen alles zonder winstbejag doet. Ik geef nu ook
geen giften meer aan de grote stichtingen omdat er
te veel aan de strijkstok blijft hangen. Ik vind het
belangrijk dat alles ten goede van de stichting komt.
Heeft u nog tips of wilt u iets kwijt aan de andere
donateurs?
Ja, ik vind het jammer dat ik financieel niet veel kan
bijdragen maar probeer met het maken van de tassen en kaarten toch mijn steentje bij te dragen.
Alles helpt en ik vind het erg leuk om creatief bezig
te zijn voor en met een goed doel.
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Remco Tegelenbosch (5 jaar) heeft alle dubbele
munten uit zijn spaarpot gehaald om aan Afrika te
geven. Omdat zijn vader en moeder de Stichting
W.I.M. goed kennen hebben ze hem gevraagd of
hij het aan die stichting wil geven. Dat wil hij graag
omdat:
"hun heel weinig geld hebben"
"ze zo arm zijn"
En hij hoopt dat:
"ze er een huis van bouwen" (om ook een 'thuis' te
hebben)
"ze eten kunnen maken en kopen"
"ze naar school kunnen"
Eigenlijk hoopt hij dat ze veel geld sparen, zodat ze
kunnen verhuizen met dat geld - naar Nederland
bijvoorbeeld (omdat wij het hier veel beter hebben).
“Dan kunnen ze ook hier wat kopen.”
Maar dan denkt hij verder en zegt: "maar dan moeten ze wel heel veel geld hebben. Dus dan moeten
ze eerst geld sparen en dat kan dus alleen als ze
geld van heel veel mensen krijgen.”

Stichting W.I.M. op het internet
Omdat Stichting W.I.M. zo weinig mogelijk geld wil
uitgeven aan zaken die niet direct het hoofddoel
dienen, namelijk het steunen van weeskinderen in
Mali, is voor de website de meest goedkope oplossing gevonden: gratis.
De ruim 1500 inwoners van het land Tokelau (in de
buurt van Nieuw Zeeland) vonden het noodzakelijk
dat hun land op de wereldkaart gezet werd. Zij hebben dit gedaan door middel van het aanbieden van
GRATIS internet-diensten.
Hieronder valt ook de gratis registratie van internetdomeinnamen.
Hiervan hebben wij als Stichting W.I.M. dankbaar
gebruik gemaakt.
Ons internetadres is derhalve: www.stichtingwim.tk
Op deze internetpagina's vindt U alle informatie
over onze stichting, de projecten die we steunen,
foto's, enzovoort.
Voor meer informatie over de gratis registratie van
internet-domeinnamen zie: www.dot.tk
Ruud

Van de secretaris
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
internet : www.stichtingwim.tk
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

