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Inleiding
Allereerst willen we iedereen een heel voorspoedig 2006
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 Nènè en Aminata aan Nederland
• Een kort bericht over de opening van het nieuwe Centre
• Kerngroeplid Jacqueline stelt zich voor
• Algemene informatie over Mali
• De financiën
• Het internet
Voortgang van het project
In september is er weer een projectjaar met goed gevolg
afgesloten. In dat projectjaar hebben 161 kinderen een
alfabetiseringscursus kunnen volgen. Er zijn ongeveer 80
kinderen behandeld voor een ziekte, waarbij malaria,
luchtweginfecties en bilharzia (een soort worminfectie in de
darm of blaas) het meest behandeld werd. Er zijn
hygiënedagen en debatten over allerlei onderwerpen
(waaronder HIV/ Aids, SOA´s) gehouden voor de wat
oudere (wees)kinderen. Ook zijn er een voetbal- en een
basketbaltoernooi georganiseerd om sportiviteit en samenwerking te bevorderen.
De vrijwilligers van het Centre d’Écoute hebben een
aanvraag gedaan voor het nieuwe projectjaar oktober 2005
– september 2006. Hierbij hebben ze aangegeven dat ze
het melkproject, waarbij de kinderen 3x per week 250 ml
melk krijgen, wat uit willen breiden. Er zijn nog steeds
kinderen die (licht) ondervoed zijn en dit is op te lossen door
de kinderen naast de melk eens per week een met honing
verrijkte pap te geven. Ook zullen er nieuwe schoolbankjes
aangeschaft moeten worden voor het nieuw gebouwde
centrum. Daarnaast zal Stichting W.I.M. weer geld geven
voor alfabetisering, stages, inschrijving op scholen en
sportevenementen.
Met uw giften hopen we weer vooruit te kunnen om de
kinderen in Bamako een beter bestaan te geven. Daarnaast
kregen we de afgelopen maand het aanbod van 2 mensen
die op hun manier een steen(tje) bijdragen:
Harry Willems die in december naar Mali gaat, las over
onze stichting en heeft aangeboden wat kinderkleding en
speelgoed mee te nemen voor het centrum!
Jacob van Zwet doet mee aan de reis Amsterdam-Dakar
(niet te verwarren met de rally Parijs-Dakar). Voor deze reis
mag ieder een vervoermiddel van 500 euro kopen en het is
de bedoeling om een goed doel te vinden, waar sponsors
dan geld aan kunnen doneren. Ook de opbrengst van het
vervoermiddel gaan naar dit goede doel. Jacob van Zwet

rijdt van 26 november tot eind december op zijn motor naar
Senegal en heeft Stichting W.I.M. als goed doel
aangewezen! Kijk voor meer informatie eens op
www.dakar.vanzwet.com
Karin

Malinees bezoek
Op 23 augustus was het zo ver……bezoek uit Mali van 2
prachtige dames.
Nènè Konaté is 47, heeft 6 kinderen en werkt als teamleider
bij Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) Mali in
Bamako. Zij is degene die ons ondersteunt en ervoor zorg
draagt dat al het gedoneerde geld van Stichting W.I.M.
veilig bij het Centre d’Écoute komt en dat er een goede
controle in stand wordt gehouden.
De andere mevrouw heet Aminata Coulibaly, is 32 en werkt
als adviseur bij SNV.
Er was gemakshalve bij ons, Angèle en Jan Willem,
afgesproken omdat wij in Schiedam wonen, en de dames
op dat moment in Rotterdam verbleven. Zij volgden daar
een training van ruim 4 weken over landmanagement.
De ontvangst was bijzonder hartelijk en het was alsof we
elkaar al jaren kenden ondanks het feit dat we alleen per
email contact hadden tot nu toe. Karin en Eddy kenden
Nènè echter al van hun reis naar Mali in de zomer van 2004
maar voor de rest was het de eerste ontmoeting!
Grote hilariteit toen bleek dat we ons Frans moesten
praktiseren wat zeer lange tijd niet gesproken was. In een
bonte mengeling van Frans, Engels, veel mimiek en
handen- en voetenwerk kwam er een enthousiast gesprek
op gang. Dit werd onder het eten vrolijk voortgezet.
We wisselden veel feiten uit over onze landen, leefgewoontes, werk, etc.
Van de beheerder van het Centre d’Écoute Sidy kregen
Karin en Eddy allebei een leuke kledingset, wat speciaal
voor hen op maat gemaakt was. Daarnaast had hij nog
mooie batikdoeken meegegeven, die bij de kerngroepleden
in de smaak vielen!
Na een zeer enerverende avond was het tijd voor afscheid
want de dames moesten de volgende dag weer zeer vroeg
uit de veren voor hun training. We hebben hun de
toeristische boekjes, holland.nl en rotterdam.nl gegeven als
aandenken. Dit viel zeer in de smaak omdat ze al veel foto’s
van Nederland en Rotterdam herkenden. Dit kon ruim een
week later aan de enorme hoeveelheid bagage toegevoegd
worden waar Karin bij hun vertrek de gevolgen nog van zou
ondervinden daar de luchtvaartmaatschappijen tegenwoor-
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dig niet zo soepel meer zijn en aan elke kilo verdiend moet
worden. Maar goed, het is er uiteindelijk allemaal gekomen.
De hartelijkheid, vertrouwdheid en het bijzondere gevoel zo
snel een band met deze speciale vrouwen te krijgen hebben
grote indruk gemaakt en deze happening zal nog lang in
onze gedachten blijven hangen.
Nu maar eens gaan sparen om ooit ter plekke in dit
prachtige land met geweldige mensen een kijkje te kunnen
nemen en de uitbreiding van ons Centre “live” te kunnen
aanschouwen.
Angèle
Het nieuwe Centre

Het nieuwe centrum is gereed! Op 27 december zal het
officieel geopend worden, hiervoor is een heel programma
opgesteld. Een gedelegeerde van de gemeente zal
aanwezig zijn, evenals het hoofd van de wijk en ook zal er
officieel een lint doorgeknipt worden! Een feestelijk
gebeuren waarbij we de hoop uitspreken dat nog meer
weeskinderen de kans krijgen om een beter bestaan op te
bouwen met hulp van de vrijwilligers Sidy, Issa, Maiga,
Baba en Nana. Wij wensen iedereen in het nieuwe Centre
d'Écoute veel succes! In de volgende nieuwsbrief zullen we
uitgebreider stilstaan bij de opening
Kerngroeplid Jacqueline
Ik wil me even voorstellen; ik ben Jacqueline van Vliet, ben
getrouwd met Roel en heb twee dochters van 9 en 7 jaar.
Nog niet zolang geleden heb ik de opleiding Sociaal
Pedagogisch Werk gedaan en sinds een half jaar werk ik op
een kinderdagverblijf. Daar werk ik met kinderen van nul tot
vier jaar en deze kinderen krijgen alle kans om zich te
ontwikkelen, want er is eten en drinken, een
slaapgelegenheid, speelgoed, aandacht en verzorging. Ook
mijn eigen kinderen krijgen dit allemaal en vinden het heel
normaal dat ze naar school gaan. Voor de (sociale)
weeskinderen in Mali is dit helemaal niet zo gewoon. Ik vind
dat alle kinderen het recht hebben om naar school te gaan
en zich te kunnen ontwikkelen en dankzij de donateurs van
Stichting W.I.M. krijgen kinderen deze kans. Dat is ook de
reden dat ik kerngroeplid ben van Stichting W.I.M.
Jacqueline

Algemene informatie over Mali
Armoede
Het hete en droge Mali heeft een oppervlakte van 1,2
miljoen vierkante kilometer. Het is een van de armste
landen ter wereld: ongeveer 64 procent van de inwoners
leeft onder de armoedegrens. Van iedere honderd kinderen
die ter wereld komen, worden er 22 niet ouder dan vijf jaar.
Slechts een vijfde van de ongeveer dertien miljoen inwoners
kan lezen en schrijven. Minder dan tweederde van alle
kinderen in de basisschoolleeftijd gaat naar school.
Medische voorzieningen schieten ernstig te kort,
hygiënische omstandigheden zijn slecht en niet meer dan
65 procent van de mensen heeft toegang tot veilig
drinkwater.
Economie
Er is maar weinig industrie in Mali. De meeste mensen
wonen op het platteland en werken in de landbouw. Naast
voedselproductie
voor
voornamelijk
binnenlandse
consumptie, richt de landbouwsector zich op de
exportproducten katoen en vlees. Mali exporteert ook goud,
maar een groot deel van de winsten vloeit af naar het
buitenland. Belangrijke factoren die de economische
ontwikkeling belemmeren zijn het ontbreken van een
uitgang naar zee, het droge en hete klimaat, beperkte
natuurlijke hulpbronnen, degradatie van het natuurlijk milieu,
de bevolkingsgroei, een te beperkte infrastructuur, hoge
energiekosten en oneerlijke concurrentie.
Politiek
Mali was tot 1960 een kolonie van Frankrijk. In de jaren na
de onafhankelijkheid was het een socialistische republiek,
totdat militair leider Moussa Traoré een staatsgreep pleegde
en als een dictator over het land regeerde. In 1991 werd er
opnieuw een staatsgreep gepleegd door Amadou Toumani
Touré (bijnaam ATT) die Mali omvormde tot een meerpartijen democratie en verkiezingen uitschreef. Het
Malinese volk koos tot twee keer Alpha Oumar Konaré als
president, totdat ATT bij de laatste verkiezingen meedeed
als onafhankelijk kandidaat. ATT is de huidige gekozen
president.
Cultuur en religie
Verschillende etnische groepen leven naast elkaar, elke
groep met zijn eigen taal en historische achtergrond.
Voorbeelden van enkele grote groepen zijn de Bambara, de
grootste groep die van oudsher werkzaam is in de
landbouw, de Peul, van oorsprong nomadische veehouders
en de Sonraï en Touareg, twee noordelijke woestijnvolken.
Frans en Bambara zijn de officiële talen, maar in totaal
spreekt men ongeveer 31 verschillende talen. 90 procent
van de Malinezen zijn moslim, de overige tien procent zijn
christelijk of hangen een natuurgodsdienst aan.
Gegevens en cijfers afkomstig van de websites van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Wereldbank
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De Financiën
In de tabel ziet u het jaaroverzicht van donateurs, de giften
en de bedragen die overgeboekt zijn naar Mali. In overleg
met Mali is afgesproken de periode van oktober tot en met
september te gebruiken als werk- en projectjaar en financieel
jaar. De voortgangsrapporten vanuit Mali zijn ook op deze
cyclus gebaseerd.
Periode okt 2004 – sep 2005

Inkomsten

Donateurs
Eenmalige giften
Project Centre d’Écoute
Herbouw Centre
APE project
Totaal

€ 7.500,€ 12.596,-

€ 20.096,-

Overboeking
naar Mali
€ 10.844,€ 6.300,€ 2.000,€19.144,-

Ook dit jaar hebben we weer meer vaste donateurs
gekregen zodat we onze projecten steeds beter structureel
kunnen financieren. Ook het aandeel van eenmalige giften
is zeer goed te noemen.
De hier genoemde bedragen worden structureel gebruikt
ten behoeve van vrijwilligers, scholing en gezondheid.
Daarnaast worden incidentele verzoeken vanuit Mali voor
diverse projecten door de kerngroep gehonoreerd. Hierbij
moet u denken aan speeltoestellen, overkapping, hygiëne-,
voedings- en voorlichtingsprojecten.
Dit jaar is het laatste deel van de herbouw gefinancierd.
Vorig jaar is er een nieuw terrein aangekocht, waarop dit
jaar het Centre is herbouwd.
Daarnaast hebben we het APE project ondersteund. Bij het
APE project wordt kinderen de mogelijkheid geboden om
naar school te gaan.
We hebben de kosten wederom op nul kunnen houden
zodat al het gedoneerde geld direct op de juiste plaats in
Mali terecht komt.
We hopen u naar tevredenheid te hebben ingelicht. Mogelijk
zijn wij onderwerpen vergeten, wilt u ergens meer van
weten of wilt u zelf iets vermelden. Hiervoor kunt u altijd met
ons contact opnemen.
Eddy
Stichting W.I.M. op het internet
Ons internetadres is gewijzigd: www.stichtingwim.nl
Op deze internetpagina's vindt U alle informatie over onze
stichting, de projecten die we steunen, foto's, enzovoort.
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.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.

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
Beekbergen Loenen Hoenderloo

RaboBank

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

