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Inleiding 
In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de 
voortgang van het project. 
Daarnaast besteden wij aandacht aan:  
• De opening van het nieuwe Centre 
• Coördinator Sidy Diarra 
• De kookwedstrijd  
• Een lekker Malinees gerecht 
• Een leerling die zijn verhaal vertelt  
• Kerngroeplid Ruud 
• De vernieuwde website door Corine Voogt 
 
 
Voortgang van het project en financiën 
Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld heeft Jacob van 
Zwet meegedaan aan de reis Amsterdam-Dakar (niet te 
verwarren met de rally Parijs-Dakar). Voor deze reis mag 
ieder een vervoermiddel van € 500 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 reed 
van 26 november tot 
eind december op zijn 
motor naar Senegal 
en had Stichting 
W.I.M. als goed doel 

aangewezen. De totale opbrengst van sponsorgelden en 
de motor was € 5.843,12!   
Lees meer over Jacob van Zwet op zijn eigen website 
http://www.dakar.vanzwet.com  en over de tocht op de 
officiële website www.amsterdamdakar.com
 
 
Opening van het nieuwe Centre d’Écoute  
In de wijk Sikoro, Bamako, waar ook het ‘oude’ Centre 
d’Écoute gevestigd was, is nu een nieuw centrum ge-
bouwd voor de weeskinderen.  

Het nieuwe Centre vlak na oplevering 
 

Het oude centrum barstte uit zijn voegen en het terrein werd 
gehuurd, waardoor er onzekerheid was over de voortgang 
van het centrum in de toekomst. Gelukkig is er een terrein 
gevonden dat aangekocht kon worden met hulp van Stichting 
W.I.M.. Dit terrein ligt dichtbij het oude centrum, zodat de 
kinderen gemakkelijk naar het nieuwe centrum toe kunnen. 
Op 22 maart 2006 was het dan eindelijk zo ver: het nieuwe 
Centre d’Écoute de Sikoro werd feestelijk geopend! Natuurlijk 
werd er veel aandacht besteed aan deze opening, geheel 
volgens Malinese traditie.  

Burgemeester knipt het lintje door 
 
De burgemeester was zelf aanwezig om het lintje door te 
knippen en er werden toespraken gehouden door o.a. Sidy 
Diarra en Nènè Konaté, de vertegenwoordigster van Stichting 

W.I.M. in Mali. Er was 
veel publiek aanwezig 
om deze opening bij te 
wonen, waardoor het 
centrum en de proble-
matiek van weeskinde-
ren grotere bekend-
heid en aandacht krijgt 
in Bamako. 
We hopen dat de 
vrijwilligers van het 
Centre d’Écoute de 
Sikoro prettig zullen 
werken en dat er nog 
meer kinderen gehol-
pen kunnen worden! 

           Speech van Sidy Diarra         

http://www.dakar.vanzwet.com/
http://www.amsterdamdakar.com/
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Er was veel belangstelling voor de opening 

 
Meer foto’s van de opening kunt u vinden op onze web-
site. 
 
 
Sidy Diarra, coördinator en “hoofdvrijwilliger” van het 
Centre d’Écoute: ‘Ik hou van dit werk’ 
Hij was in 1996 een van de oprichters van het opvang-
centrum. Nu is hij de coördinator en hoofdverant-
woordelijke voor de activiteiten die gefinancierd worden 
door de Stichting W.I.M. Sidy Diarra: ‘Ik heb een passie 
voor mijn werk.’ 
 
‘De belangrijkste gebeurtenis van het afgelopen jaar was 
de aanschaf van het terrein en de bouw van het nieuwe 
centrum,’ zegt Sidy Diarra als hij over de samenwerking 
met de Stichting  W.I.M. vertelt. ‘Het heeft ons nieuwe 
moed en motivatie gegeven toen we zagen dat we een 
eigen plek zouden krijgen.’ 
 
Het verschil met de situatie tien jaar geleden is groot. 
Samen met een groep jongeren uit zijn wijk richtte Diarra 
een organisatie op die zich voor straatkinderen wilde 
zetten. ‘Onze wijk is heel erg arm. Wij wilden iets doen 
voor de kinderen die op straat terecht kwamen en niet 
naar school gingen. In het begin konden we maar een 
paar kinderen per jaar inschrijven op school. Nu zijn dat er 
meer dan vijftig per jaar, naast alle andere activiteiten.’  
 
Diarra is trots op wat het centrum bereikt heeft. ‘Het 
leukste aan dit werk is de resultaten die je ziet. Het is heel 
bevredigend om te zien dat sommige kinderen hun 
middelbare school diploma halen. Zonder het 
opvangcentrum was dat waarschijnlijk niet mogelijk 
geweest, dan waren ze nooit op dat niveau terecht 
gekomen.’ Sidy klinkt trots als hij vertelt over de kinderen 
die verder zijn gekomen door de activiteiten van het 
centrum.  

 
Een andere activiteit waar hij veel plezier aan beleeft is het 
klaarmaken van de melk en pap met granen die het centrum 
aan de kinderen versterkt. ‘Soms val ik in voor mijn collega 
die daar eigenlijk verantwoordelijk voor is. De kinderen moe-
ten dan altijd erg lachen, want in Mali wordt het klaarmaken 
van eten gezien als vrouwenwerk. Maar dat maakt me niets 
uit, ik vind het leuk en voor mij is er geen verschil in wat 
mannen en vrouwen kunnen doen.’ 
 
Toch zijn er ook activiteiten die Diarra eigenlijk niet zo leuk 
vindt: ‘De kinderen vinden de sportactiviteiten ontzettend leuk. 
Om ze te motiveren naar het centrum te blijven komen, 
organiseren we daarom wedstrijden en toernooien. Maar eer-
lijk gezegd: ik houd niet echt van sport, vooral niet van voet-
bal. Ik laat de sportactiviteiten  zoveel mogelijk aan mijn col-
lega’s over. Maar ik laat natuurlijk niets merken aan de kinde-
ren. We hebben hier een TV die we ook gebruiken voor voor-
lichting. Tijdens het WK zal het hier waarschijnlijk vol zitten 
met kinderen die de wedstrijden willen volgen!’ 
 
Diarra heeft inmiddels zelf twee kinderen, de jongste is één 
jaar. Zijn vrouw is verpleegkundige en wil zich ook voor het 
centrum gaan inzetten. Diarra: ‘Ik hou erg van het werk met 
de kinderen. Ik doe dit niet voor het geld, zoals veel andere 
organisaties in Mali. Mijn collega’s en ik zijn echt gepas-
sioneerd in ons werk.’ 
 
 
De kookwedstrijd – Concours culinair 
Veel kinderen die op het opvangcentrum komen zijn onder-
voed. Dat heeft een aantal redenen: ouders hebben geen 
geld om hun kinderen genoeg en gevarieerd te laten eten 
bijvoorbeeld. Maar er speelt ook nog een ander probleem 
mee: soms weten vrouwen niet op welke manier ze een zo 
gevarieerd mogelijke maaltijd voor hun kinderen kunnen 
maken, omdat ze niet weten welke producten de essentiële 
voedingstoffen bevatten. 
Om ondervoeding van de kinderen tegen te gaan, krijgen zij 
op het centrum pap die essentiële granen bevat. Om vrouwen 
in de wijk bewust te maken van de ingrediënten die zij het 
beste kunnen gebruiken, organiseert het centrum elk jaar een 
kookwedstrijd onder vrouwen in de wijk.  De bedoeling van de 
wedstrijd is dat vrouwen een zo lekker  mogelijke maaltijd 
bereiden met de ingrediënten die volgens de arts verbonden 
aan het centrum noodzakelijk zijn voor de kinderen. Het 
evenement is een groot succes! Vrouwen zijn erg enthousiast 
en doen hun uiterste best om elkaar te overtroeven met de 
meest smakelijke en heerlijk geurende gerechten. 
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Een lekker Malinees gerecht 
Aansluitend op het concours culinair volgt hier een recept 
voor “Fish balls in vegetable sauce” (Visballetjes in 
groentesaus). 
700 g visfilet 
100 g wit brood 
melk 
1 chilipeper, fijngehakt 
3 uien, fijngehakt 
1 teentje knoflook, fijngehakt 
1 bosje peterselie 
2 worteltjes 
2 knolletjes 
1 kleine witte kool 
2 - 3 eetlepels tomatenpuree 
verse tijm 
1 laurierblad 
plantaardige olie 
 
Snijd de visfilet in stukjes en laat het brood even in melk 
weken. 
Pureer de vis met het pepertje, twee uien, de knoflook en 
de fijngehakte peterselie in de keukenmachine. 
Knijp het brood uit, voeg het toe aan de vis en zet de keu-
kenmachine nog even aan tot een gladde massa is ont-
staan. 
Maak de handen even vet met wat olie en vorm balletjes 
van de vismassa. Verhit de olie en bak de visballetjes 
hierin aan alle kanten mooi bruin. 
Snijd de worteltjes, de knolletjes en de kool in reepjes. 
Verhit nog wat olie en fruit hierin de derde ui glazig. 
Vermeng de tomatenpuree met wat water en blus de uitjes 
hiermee af. Voeg de visballetjes toe, schenk er 1 l water 
bij en verhoog de warmtebron. Als de saus aan de kook is 
gekomen, voegt u de groenten, de tijm en het laurierblad 
toe. Breng het gerecht op smaak met wat zout en laat het 
op een middelhoge warmtebron gaar worden. 
Geef hier rijst bij. 
  
6 personen - (voor)bereidingstijd : 1½ uur 
bron : Kookkunst uit West-Afrika : Eetcultuur en recepten / 
Holger Ehling & Jojo Cobbinah 
 
 
Een leerling vertelt zijn verhaal 
Je m'appelle Bakary Coulibaly, j'ai 24 ans cette année.
J'ai été au centre en 1996 quand  j'avais 14 ans, ...  
... Tout cela grâce au centre d'écoute que je remercie 
beaucoup. 
 
Ik heet Bakary Coulibaly en ik word dit jaar 24. Ik ben voor 
het eerst op het Centre gekomen in 1996. Ik was toen 14 
jaar en een van de eersten die de voorbereidende lessen 
volgden om me daarna in te schrijven op een gewone 
school. In oktober 1996 heb ik me ingeschreven in het 

derde jaar en ik ben naar school gegaan tot het zesde jaar 
(volgens het Franse schoolsysteem dat in Mali gehanteerd 
wordt - Petra).  
 
Ik was veel ouder dan de andere leerlingen. Daarom stelden 
de mensen van het Centre op mijn zeventiende voor een 
vakopleiding te doen. Daarnaast kon ik lessen blijven volgen 
in de  avonden. Ik ben leerling geworden bij een 
garagebedrijf, waar ik in de loop der jaren auto’s leerde 
repareren. Ik werk daar nu niet meer, omdat het bedrijf in 
problemen raakte en niet meer functioneerde. Sinds drie jaar 
werk ik in een andere garage, die geen problemen heeft. Ik 
weet nu veel over de reparatie van auto’s. Ik kan voor mezelf 
zorgen en ook mijn familie financieel helpen. Ik ben het 
Centre erg dankbaar dat ik dit heb kunnen bereiken. 
 
 
Kerngroeplid Ruud stelt zich voor 
Mijn naam in Ruud Bosch. Mijn leeftijd is 49 jaar en mijn werk 
is in de automatisering. Als hobby’s noem ik modelbouw (ligt 
een beetje stil) en schaken (fanatiek clubspeler). Als man van 
Anneke (ook kerngroeplid) en vader van dochters Linda (17 
jaar) en Pauline (14 jaar) (beiden lid) zet ik me in voor de 
Stichting W.I.M.. Wim Quak zelf kenden Anneke en ik vanaf 
zijn studententijd in Wageningen en middels de stichting pro-
beren we zijn werk voort te zetten. 
Tot mijn taken behoort het onderhouden van de website en 
het bijhouden van het archief en de opmaak van deze 
nieuwsbrief. 
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De website gerestyled door Corine Voogt 
De afgelopen maanden heeft Corine Voogt als haar 
bijdrage aan Stichting W.I.M. onze website compleet 
gerestyled. Het resultaat mag er zijn : www.stichtingwim.nl  

Een van de vele pagina’s van de nieuwe website 
 

Op de website is direct een projecten overzicht geplaatst 
vanaf 2000 tot nu. Ook zijn er veel foto’s toegevoegd van 
het bezoek van Karin en Eddy aan het ‘oude’ Centre, de 
bouw van het nieuwe Centre en de opening van het 
Centre. 
 
De nieuwsbrief per email of per post 
De nieuwsbrief is deze keer zoveel mogelijk per e-mail 
verstuurd. Dit om onze kosten te drukken die gemoeid zijn 
met het kopiëren van deze brief. In de toekomst willen we 
vaker van deze mogelijkheid gebruik maken. Hiervoor 
hebben we uw medewerking nodig.  
• Als u deze nieuwsbrief per e-mail heeft ontvangen en 

dit in de toekomst zo wilt houden, hoeft u geen actie 
te ondernemen.  

• Als u deze nieuwsbrief per post heeft ontvangen, 
maar in de toekomst de brief per e-mail wilt 
ontvangen, vragen wij u uw e-mailadres door te 
geven aan het secretariaat stichtingwim@hetnet.nl 

• Als u deze nieuwsbrief per e-mail heeft ontvangen, 
maar toch graag een gedrukte versie ontvangt per 
post, vragen wij u dit door te geven aan 
stichtingwim@hetnet.nl 

• Als u geen e-mail adres heeft, hoeft u geen actie te 
ondernemen. U blijft de nieuwsbrief ontvangen via de 
post. 

 
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 '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
internet: www.stichtingwim.nl
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