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Inleiding
Allereerst willen we iedereen een heel voorspoedig 2007
wensen!
In deze nieuwsbrief brengen wij u natuurlijk op de hoogte
van de voortgang van het project.
Daarnaast besteden wij aandacht aan:
• RunToDoRight
• Verpleegkundig vrijwilligster Sirandou Hamadoun
Fofana
• Een nieuwe rubriek “ Wist u dat…”
• Algemene informatie over het schoolsysteem in Mali
• Kerngroeplid Jan Willem stelt zich voor
• De financiën
Voortgang van het project
Eind september is er weer een projectjaar met goed gevolg
afgesloten. In dit projectjaar hebben 164 kinderen een alfabetiseringscursus kunnen volgen, iets meer dan het vorige
projectjaar. 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.
Het nieuwe Centre d’Écoute is een feit. Dankzij uw donaties
staat er nu een groter centrum met meer ruimte voor
alfabetiseringslessen en opvang van de kinderen.
Het komende projectjaar zullen we wederom alfabetiseringslessen en inschrijvingen op scholen en stageplaatsen
financieren, alsmede het melkproject, hygiënedagen en
sporttoernooien. Daarnaast zullen we proberen naast steun
aan het Centre d’Écoute ook andere projecten te vinden, die
vallen onder de doelstelling van Stichting W.I.M. en die
steun nodig hebben.
Met uw giften hopen we weer vooruit te kunnen om de
kinderen in Bamako een beter bestaan te geven.
RunToDoRight
Speciale aandacht behoeft de stichting RunToDoRight, die
zich middels sportieve prestaties inzet voor een aantal
goede doelen. Eén daarvan is Stichting W.I.M.. Andrew
Sordam, één van de oprichters van
RunToDoRight, heeft gepland 4
marathons te lopen binnen 1 jaar om
zo via sponsorgelden Stichting W.I.M.
te helpen.
Hij liep de Marathon van New York op
5 november j.l. in de tijd van 3:43:43.
Hartelijk dank voor de steun Andrew.
Je hebt een geweldige prestatie ge-

leverd. In een volgende nieuwsbrief leest u hierover meer.
Lees ook meer over Andrew Sordam op zijn eigen website
bij www.run2doright.com
Mijn redenen om me in te zetten voor het Centre
d’Écoute
Ik heet Sirandou Hamadoun Fofana, ik ben 29 jaar, verpleegkundige en momenteel verpleegkundig vrijwilligster in
het Centre d’Écoute van Sikoro (Bamako).
Ik hou van dit werk omdat deze kinderen mededogen wekken, ze kunnen er zelf niets aan doen dat ze in deze ongelukkige situatie zitten.
En godzijdank, dat er mensen van goede wil zijn die hen
willen helpen, dit doet mijn hart goed.
Ik zal al het mogelijke doen om deze kinderen gelukkig te
houden; het raakt me steeds weer hoe tevreden de kinderen zijn als ik ze melk geef of als ik ze een behandeling met
medicijnen geef.
De vrijwilligers ter plekke

Vier van de vrijwilligers (staand) en 2 jongeren die af en toe
meehelpen (zittend)
Wist u dat…
• …Stichting Weeskinderen in Mali al sinds 1999 het
Centre d’Écoute steunt?
• …er sinds die tijd 496 kinderen de kans hebben
gepakt om zich in te schrijven op scholen of om
een stage te lopen?
• …het aandeel meisjes wat deze kansen heeft
gegrepen 42% is?
•
•

…Stichting Weeskinderen in Mali om de kosten zo
laag mogelijk te houden de nieuwsbrief via e-mail
verstuurt?
…de nieuwsbrieven die wel per post worden
verstuurd, worden gekopieerd door Nezzo in Dru-
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ten, waar mensen met een lichamelijke handicap
terecht kunnen voor het opdoen van werkervaring
binnen een zo reëel mogelijke arbeidsplaats. Zo is
Stichting W.I.M. ook aan het “verantwoord
ondernemen”!(www.nezzo.nl)
•

…het Centre d’Écoute in Bamako zonnebrandproducten kan krijgen voor albino-kinderen? Dit
project is opgezet door stichting Afrikaanse
Albino’s. (www.afrikaansealbinos.nl)

•

…wij 2 computers gedoneerd hebben gekregen
van het ID College in Leiden t.b.v. het Centre
d’Écoute in Bamako?
…deze computers nog “gebruiksklaar” moeten
worden gemaakt voor Franstalige gebruikers
(Franstalig Office pakket, Frans toetsenbord)
…wij nog geen manier hebben gevonden om deze
computers gratis te versturen naar Bamako?
…wij voor de 2 bovenstaande punten nog
sponsors of ideeën zoeken zodat de kinderen van
het Centre d’Écoute snel kunnen beginnen met
een computercursus!

•
•
•

Naar school in Mali
De Malinese overheid lanceerde begin dit jaar, samen met
verschillende ontwikkelingsorganisaties, een campagne om
zoveel mogelijk kinderen naar school te krijgen. Slechts 70
procent van de Malinese kinderen gaat naar school, van de
meisjes is dat 60 procent. Toch is dat al een hele verbetering ten opzichte van de situatie in 1992: toen ging slechts
36 procent van de kinderen naar school. Onder meisjes was
de scholingsgraad zelfs maar 21 procent.
Het schoolsysteem in Mali is gebaseerd op het Franse
systeem. Dat betekent dat kinderen vanaf zeven jaar
beginnen met het volgen van onderwijs. Tot hun vijftiende
volgen zij basisonderwijs (enseignement fondamental). Dat
basisonderwijs bestaat uit twee delen, de zogenaamde
eerste en tweede cyclus (premier cycle en deuxième cycle).
Kinderen die een normale schooltijd doorlopen, zonder te
blijven zitten, volgen tot hun twaalfde de eerste cyclus en tot
hun vijftiende de tweede cyclus.
Daarna is er de mogelijkheid om verder onderwijs te volgen.
Er zijn verschillende Ecoles Professionelles. Deze scholen
bereiden leerlingen voor op het beoefenen van concrete
beroepen. Ook zijn er speciale instituten die opleiden tot
docent aan een basisschool of peuter- of kleuterschool.
Daarnaast is er het lyceum. Met een diploma van een
lyceum (het zogenoemde baccalauréat) kunnen leerlingen
doorstromen naar het hoger onderwijs. Het hoger onderwijs
bestaat uit de universiteit en verschillende instituten voor
hogere beroepsopleidingen.

Het onderwijs in Mali kent allerlei problemen. De slechte
economische situatie in Mali zorgt ervoor dat arbeidsomstandigheden van leraren veel te wensen over laten.
Daardoor zijn er heel vaak stakingen, wat de kwaliteit van
het onderwijs niet ten goede komt. Ook studenten in het
hoger onderwijs staken vaak.
In Bamako zijn schoolklassen van meer dan honderd kinderen bovendien geen uitzondering. Om ervoor te zorgen
dat de klassen niet verder verstopt raken, heeft de overheid
de maximum leeftijd van negen jaar gesteld aan kinderen
die mogen beginnen in de eerste klas. Dat betekent dat
kinderen die voor hun negende jaar door hun ouders niet
zijn ingeschreven op een school, in principe geen mogelijkheid meer hebben tot het volgen van onderwijs. Daarom is
het zo belangrijk dat er initiatieven zijn om bijles te geven
aan deze kinderen, zodat zij kunnen instromen in een
hogere klas, waarin kinderen van hun eigen leeftijd zitten.
Dat kan namelijk wel.
Kerngroeplid Jan Willem stelt zich voor
Hallo, even voorstellen. Ik ben Jan Willem Mulder. Ik ben 46
jaar en woon in Schiedam, samen met mijn vrouw Angèle,
die samen met mij voor Stichting W.I.M. actief is. Voor
Stichting W.I.M. doe ik het secretariaat. Dit betekent dus dat
al jullie aanmeldingen, e-mails, adreswijzigingen etc. bij mij
binnenkomen.
Zelf heb ik Wim Quak, aan wie de stichting is opgedragen,
goed gekend. Al op de middelbare school hebben wij jaren
bij elkaar in de klas gezeten, ik kende Wim al sinds 1974.
Tijdens de studie, die daarop volgde gingen we allebei naar
Wageningen, en trokken ook daar veel met elkaar op. Ook
diverse vakanties hebben we in het verleden samen
doorgebracht. Toen Wim in Mali is gaan wonen, zagen we
elkaar uiteraard niet zo vaak meer.
Toen het initiatief werd genomen
om Stichting W.I.M. op te richten ter
nagedachtenis van Wim, heb ik dan
ook niet geaarzeld om daarbij
betrokken te raken. Al sinds de
oprichting van Stichting W.I.M. heb
ik de functie van secretaris op mij
genomen.
Hoewel ik zelf nog nooit in Mali ben
geweest, voel ik een enorme betrokkenheid bij onze activiteiten daar. Ik ben immers al jaren actief bij de projecten
betrokken, en ik zie ook de resultaten van onze jarenlange
inspanning, zij het van een afstand. Dit motiveert mij nog
steeds om mij in te spannen voor de stichting. Zelf ben ik
trots op het feit dat we na al die jaren nog steeds in staat
zijn gebleken om zonder overheadkosten te blijven werken.
In het dagelijks leven werk ik bij een waterschap, en ben ik
dagelijks met bezig met het verbeteren van ons leefmilieu in
de vorm van afvalwaterzuivering. Ik heb met mijn werk dus
niet veel met Afrika te maken, maar hopelijk kunnen mijn
kennis en ervaring ook daar nog wel een keer toegepast
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worden. Ik ben in ieder geval van plan om nog eens in Mali
zelf te gaan kijken naar de resultaten van het Centre
d’Écoute dat wij met de stichting ondersteunen.
Ik wens iedereen een voorspoedig 2007 toe.
Jan Willem Mulder
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 2005 – sep 2006

Inkomsten

Donateurs
Eenmalige giften
Project Centre d’Écoute
Totaal

€ 6.529,€ 6.881,€ 13.410,-

Overboeking
naar Mali

€ 11.629,€ 11.629,-

Dit jaar is het aantal vaste donateurs stabiel gebleven en we
kunnen onze projecten structureel financieren. Ook het
aandeel van eenmalige giften is zeer goed te noemen, dit
jaar hebben we € 5.800,- als gift ontvangen van Jacob van
Zwet die de motortocht Amsterdam-Dakar heeft gereden.
Daarnaast zijn er nog meerdere eenmalige giften ontvangen
onder andere afkomstig van verjaardagen en jubilea.
Zonder deze giften hadden we niet alle projecten kunnen
financieren. Het bedrag wat we overhouden gebruiken we
het volgend jaar weer om de lopende projecten te kunnen
honoreren.
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 hygiëne-, voedings-, en voorlichtingsprojecten.
We hebben de kosten wederom bijna op nul kunnen houden
zodat al het gedoneerde geld direct op de juiste plaats in
Mali terecht komt. De enige kosten die we hebben zijn
bancaire kosten voortkomend uit overboekingen naar Mali
en verwerking van acceptgiro’s. U kunt ons helpen door
automatisch te betalen. Ontvangt u nu nog een acceptgiro
en wilt u automatisch gaan betalen dan kunt u dat per email of brief aan ons doorgeven.
Mogelijk wilt u ergens meer van weten of wilt u zelf iets
vermelden. Hiervoor kunt u altijd met ons contact opnemen.
Eddy Assies, penningmeester

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.

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
internet: www.stichtingwim.nl

