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Inleiding 
In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van 
de ontwikkelingen en activiteiten van Stichting W.I.M. 
en het Centre d’Écoute in Mali. Wij besteden aan-
dacht aan de voortgang van het project en financiën. 
Ook kunt u lezen over de aankoop van het nieuwe 
terrein en de herbouw van het Centre. We doen een 
kort verslag van de 2e Koninginnedagactie in Gouda. 
Verder is er een interview met een van de kern-
groepleden en een verslag van een donateur, die 
zelf naar Mali is geweest. 
 
 
Voortgang van het project en financiën 
Momenteel zijn we naast de lopende zaken bezig 
met de verplaatsing van het Centre d’Écoute. Onder-
tussen is er een nieuw terrein aangekocht in de buurt 
van het oude terrein en hierop wordt het nieuwe 
Centre herbouwd. De herbouw is bijna afgerond. 
Veel materialen van het oude Centre worden herge-
bruikt in het nieuwe en ruimere Centre. 
We hebben een aantal extra zeer welkome bijzon-
dere donaties mogen ontvangen. We noemen er een 
aantal: € 720 van het feest van de familie Assies; € 
545 van J.P. Prins; € 6.902 van American Express, 
die elk jaar voor een goed doel onder de 
medewerkers geld inzamelt. Dank hiervoor! 
Een tijd geleden is er een overboeking van € 1.270 
zoekgeraakt. Met hulp van de Rabobank is deze 
overboeking teruggevonden en inmiddels is het geld 
goed terecht gekomen in Mali. Mede door het 
zoekraken van de overboeking hebben we besloten 
om het geld over te maken naar de ABN-AMRO in 
Mali. Dit gaat sneller en we hebben hierdoor ook 
geen extra wisselkoersverliezen meer naar USD, 
omdat de Malinese FCFA direct gekoppeld is aan de 
Euro. 
Een aantal donateurs betaalt nog via acceptgiro. Dit 
brengt voor de Stichting extra kosten en werk met 
zich mee. Zou u willen overwegen voortaan uw bij-
drage via een automatische afschrijving aan ons 
over te maken? U kunt dit doorgeven aan ons secre-
tariaat. 
 
 
Nieuw terrein voor het Centre d’Écoute in Sikoro, 
Bamako, Mali 
Het zoeken naar een terrein is ongeveer 1 jaar nadat 
Petra Nederkoorn zich heeft opgeworpen als 
contactpersoon voor Stichting W.I.M. in Mali, 
begonnen. Een aantal factoren maakte het nood-
zakelijk om uit te zien naar een nieuw terrein: het  
 
 

 
oude terrein was erg klein en het was bijna onmogelijk 
om de activiteiten, zoals alfabetiseringslessen en sport 
en spel, hier voort te zetten. Daarnaast was huren een 
onzekere factor, het was niet zeker hoe lang de huur 
nog voortgezet kon worden. 
In eerste instantie werd een terrein gevonden, maar dit 
was helaas net verkocht voordat Stichting W.I.M. het 
kon aankopen. In juli 2004 kwam het zoeken naar een 
geschikt terrein in een stroomversnelling. 

 
Het terrein waar nu het nieuwe Centre gebouwd gaat 
worden heeft 5 miljoen FCFA gekost (omgerekend zo’n 
€ 7.400) waarbij inbegrepen zijn de kosten voor de 
overdracht (€ 230). De aankoopdatum van dit nieuwe 
terrein was 22 december 2004.  
Voor de bouw was een bedrag beschikbaar van 
8.935.750 FCFA (iets meer dan € 13.500). Iedereen in 
de wijk is bezig geweest met het zoeken naar dit nieuwe 
terrein, zelfs de gemeente was op de hoogte. 
Sinds het begin van de bouw zijn de kinderen van het 
Centre regelmatig een kijkje gaan nemen op de 
bouwplaats om zelf te zien hoe de bouw vorderde en om 
te wennen aan hun nieuwe plek. 

 
Als alles goed gaat zal het nieuwe Centre binnen 2 
maanden operationeel zijn. 
Voordat het zover is willen alle kinderen van het Centre 
hun dank overbrengen aan Stichting W.I.M. en aan alle 
donateurs die deze droom mogelijk hebben gemaakt! 
Sidy Diarra (coördinator en "hoofdvrijwilliger" van het 
Centre) 
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2e Koninginnedagactie Gouda 
Voor de 2e keer alweer is het idee opgevat om op de 
vrijmarkt te gaan staan om een kasbijdrage voor 
Stichting W.I.M. te vergaren. 
Dit jaar is de beurt aan Ruud, Anneke, Linda, Eddy, 
Karin en Angèle. De heren zijn zo galant om zeer 
vroeg uit de veren te gaan en hebben om 06:00 uur 
al een mooi plekje op het Raam, in de Goudse bin-
nenstad, kunnen bemachtigen. De spullen worden 
snel gelost en uitgestald en dan is het wachten op de 
eerste klanten en de dames. Deze arriveren rond 
09:00 uur op de fiets omdat er 2 fietsen verkocht 
moeten worden. 
Daar blijkt de eerste klant al behoorlijk in 
geïnteresseerd. We maken een mooie deal voor 
beide fietsen samen en kletsen nog even gezellig 
verder met hem als hij wat later de 2e fiets komt 
halen.  
De stripboeken zijn erg aantrekkelijk voor 
verzamelaars evenals het geliefde jaren ’50 pastel 
servies. Ook het handwerk en de zelfgemaakte 
kaarten van mevrouw Luts scoren goed. Mevrouw 
Luts is een dame die veel producten maakt voor 
Stichting W.I.M. om op kerst- en vrijmarkten te kun-
nen verkopen. 
Ondertussen wordt de kas wat voller maar de magen 
leger en besluiten we om de beurt de culinaire laag-
standjes uit te proberen. Na droge taaie croissants 
en koude kebab broodjes merken we dat rond 13:30 
uur de markt al begint af te lopen en er steeds 
minder klandizie is. 
Voor ons geen probleem want we zijn bijna uitver-
kocht door de meesterlijke verkooptechnieken van 
Eddy. Hij blijkt in staat mensen zoveel te laten 
rekenen en in verwarring te brengen, dat ze lachend 
alsnog wat kopen. 
Rond 14:00 uur pakken we in en gaan lopend naar 
huis om daar de omzet te tellen onder het genot van 
een lekker glaasje. En ja hoor het was zeker de 
moeite waard! De opbrengst bedraagt € 220 wat ons 
doet besluiten alvast over volgend jaar te gaan filo-
soferen. 

 

Interview kerngroeplid 
Hallo, ik ben Patricia Hugen, één van de kerngroepleden 
van Stichting W.I.M. en ook bestuurslid. Sinds de oprich-
ting van de Stichting ben ik erbij, ik was en ben namelijk 
een vriendin van Karin Mooren, de partner van Wim 
Quak en voorzitter van de Stichting. Toen het idee van 
de Stichting destijds opkwam vond ik dat meteen een 
goed idee. Ik had ook wel wat ervaring met vrijwilligers-
werk, in de theaterwereld maar met name de ervaring bij 
Amnesty International kwam van pas. Ik ben daar name-
lijk een tijd lid en later voorzitter geweest van de fonds- 
en ledenwerfgroep en dat soort activiteiten spreken me 
dan ook met name aan binnen Stichting W.I.M. Zo ben 
ik altijd wel te porren voor een actie waarbij we naast de 
bijdrages  van vaste donateurs wat extra geld voor de 
Stichting in het laatje kunnen brengen, zoals een Konin-
ginnedagmarkt of kerstmarkt. Ik heb daar onder andere 
de ‘levende fruitautomaat’ gepresenteerd, waarover je in 
eerdere nieuwsbrieven wel eens wat hebt kunnen lezen. 
Voor mij is één van de belangrijkste redenen om nog 
steeds actief te zijn bij de Stichting het feit dat al het geld 
ook echt terecht komt bij het doel; er blijft niks aan de 
strijkstok hangen. Bij een hoop, met name grotere, orga-
nisaties is dat wel anders; daar wordt tot 25% van de op-
brengsten van de donaties aan overheadkosten be-
steed. Bijvoorbeeld worden de besturen ervan betaald. 
Alle onkosten die wij maken om de Stichting te laten 
draaien, betalen we zelf. Dus als we een vergadering 
hebben is dat bij iemand thuis en iedereen betaalt zijn 
reiskosten gewoon zelf. En als we op de Koninginnedag-
markt gaan staan brengen we onze eigen spulletjes in 
en vragen mensen in onze omgeving om spullen. De 
Stichting loopt erg goed, er zijn regelmatig mensen met 
leuke initiatieven of extra donaties. Dat geeft altijd weer 
een goed gevoel. De komende tijd zal ik denk ik wat 
minder tijd hebben voor de Stichting want ik verwacht 
mijn eerste kindje, maar ik blijf natuurlijk wel betrokken. 
Zeker als je zelf een kindje krijgt, en je weet dat je dat 
alles kunt geven - hier in het rijke Westen - besef je weer 
hoe groot de contrasten nog steeds zijn in de wereld. In 
mijn werk als ziekenhuisapotheker heb ik onderzoek 
gedaan naar HIV- en AIDS-medicatie, één van de 
gebieden waar de contrasten erg groot zijn tussen arm 
en rijk. Ook in Mali lopen nu al heel wat AIDS-wezen 
rond. En zoals we allemaal weten zijn de HIV-middelen 
daar maar heel beperkt beschikbaar, net zoals veel an-
dere geneesmiddelen overigens. Met Stichting W.I.M. 
proberen we de (gezondheids)toestand van een klein 
deel van de kinderen in Mali te verbeteren. Ik hoop dat 
we met elkaar de Stichting nog een tijd goed werk 
kunnen laten doen, want als we de verhalen en beelden 
uit Mali weer zien en horen, dan weten we weer waar we 
het voor doen!  
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Donateurs aan het woord 
Via onze website kwam Agnes Verhulst op het idee 
om geld in te zamelen voor Stichting W.I.M. en daar-
mee voor de weeskinderen in Mali. Zij is een week in 
Bamako geweest voor haar baan en heeft voor haar 
vertrek Stichting W.I.M. onder de aandacht gebracht 
bij vrienden en familie: “Tijdens een grote paas-
familie-bijeenkomst riep ik iedereen bij elkaar om te 
zeggen dat ik een belangrijke mededeling had (ieder-
een dacht dat we eindelijk zouden gaan trouwen) en 
heb verteld over jullie stichting. Toen ik erbij vertelde 
dat onze kinderen ook een paar weken zakgeld do-
neerden konden ze toch niet achterblijven. Verder 
waren er zelfs een aantal vrienden, die ik per mail op 
mijn reis had geattendeerd en die zelf ook weer de 
mail doorstuurden naar anderen. 
En zelf het geld gaan brengen met een absolute ga-
rantie dat 100% aankomt is natuurlijk wel erg aan-
trekkelijk. Zelf was ik bovenal tevreden over de flinke 
tas met cadeautjes (ik had 15 kilo overgewicht, maar 
toen ik op Schiphol vertelde dat het voor een wees-
huis in een van de armste landen van de wereld was, 
was dat geen probleem) onder meer bellenblaas, 
stiften, potloden, puntenslijpers, gekleurd papier, etc. 
Later bedacht ik me dat het misschien voor hen nog 
wel slimmer is om die dingen te verkopen en dat vind 
ik ook best. Er is in Bamako inderdaad erg weinig 
speelgoed te vinden. 
Ik vond het Centre vooral erg ontspannend. Ik had 
best de hele dag op een 
stoel kunnen zitten en rustig kunnen kijken naar al 
wat er zich afspeelde. 
Bovendien kreeg ik sterk de indruk dat mijn kinderen 
er baat bij zouden hebben om een aantal maanden 
les te krijgen van die leerkracht, en bij die kinderen te 
zijn. Wat een “eagerness” om te leren! Ik was erg 
onder de indruk. 
Sidy heeft aangegeven dat hij niet beslist over de 
besteding van het geld, maar dat het zijn voorkeur 
had om het te besteden aan het afbouwen van de 
nieuwe lokatie.” 

Agnes Verhulst heeft in totaal € 900 bij elkaar ge-
bracht voor het Centre d’Écoute, een mooi bedrag 
om het nieuwe centrum goed “aan te kleden”. Wij als 

Stichting hebben er bewust niet voor gekozen om 
zeggenschap te hebben over de besteding van het geld, 
enerzijds omdat de vrijwilligers van het Centre al 
meerdere malen hebben laten zien, dat ze goed weten 
wat er nodig is, en anderzijds omdat de inzameling en 
het overhandigen van het geld geheel buiten Stichting 
W.I.M. om is gegaan. 
 
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 bedrijfs-
krant 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 effi-
ciënter 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 
 


