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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:
• Andrew Sordam loopt en loopt
• Een schooldirecteur vertelt
• Koninginne-avond en -nacht 2007
• Job en Catharina
• Kerngroeplid Eddy stelt zich voor
Voortgang van het project en financiën
Het Centre d’Écoute zit al weer een jaar op de nieuwe
locatie en ondertussen is bijna alles weer op orde. Het
Centre trekt veel kinderen en is ook dit jaar in staat geweest om kinderen aan een beter bestaan te helpen. De
weeskinderen hebben het “reguliere” programma gevolgd,
dat wil zeggen dat zij alfabetiseringslessen hebben gekregen, op reguliere scholen hun lessen hebben gevolgd en
stage hebben gelopen bij de diverse leerbedrijven. Ook
qua gezondheid maken de kinderen het goed; zeker nu de
melk verrijkt is tot een soort zoete pap zijn er minder problemen met ondervoeding.
Naast onze vaste donaties krijgen we ook regelmatig donaties via de Stichting Geef Gratis, een website waar diverse doelen bij aangesloten zijn; via deze website wordt
Stichting W.I.M. regelmatig gevonden en gesteund. Ook
krijgen we regelmatig een donatie van de diaconie van
een gereformeerde kerk.
Een vermeldenswaardige donatie van €35,- is die van Job
Toonen en Catharina (zie verderop in de nieuwsbrief) die
onlangs binnenkwam.
En we willen zeker nog even de aandacht vestigen op de
donatie in de vorm van 1650 nieuwe folders, voor ons
gedrukt door Drukkerij Leonards in Didam.
Geweldige initiatieven!
Maar ook vaste donateurs blijven nodig om het project te
kunnen blijven financieren!
Weet u iemand in uw omgeving of in de familie dan zouden wij het zeer prettig vinden als u die op de hoogte
brengt van onze activiteiten.
Voor meer informatie of het archief van nieuwsbrieven
kunt u kijken op onze website www.stichtingwim.nl
Andrew Sordam loopt en loopt
In de vorige nieuwsbrief maakten wij al melding van het
geweldige initiatief van de stichting RunToDoRight, die
zich middels sportieve prestaties inzet voor een aantal
goede doelen. Eén van de oprichters van RunToDoRight,

Andrew Sordan, heeft gepland 5 (het
waren er eerst 4) marathons te lopen
binnen 1 jaar om zo via sponsorgelden
Stichting W.I.M. te helpen. Hij heeft
inmiddels al 3 marathons gelopen
(New York, London en Stockholm) en
nu volgen nog Berlijn en Athene.
Tot nu toe is al ruim € 1.700 aan
sponsorgelden toegezegd.
Alle verslagen van Andrew zijn te vinden op zijn eigen
website bij www.run2doright.com
Schooldirecteur Diakité prijst het opvangcentrum
Adam Diakité woont in de wijk Sicoro, waar het opvangcentrum staat. Tot 2004 was hij directeur van de openbare
basisschool in de wijk. Sindsdien is hij directeur op een
school in de nabijgelegen wijk Banconi, waaraan een ander
project verbonden is dat Stichting W.I.M. incidenteel steunt.
Diakité: ‘Het opvangcentrum levert diensten van hoge
kwaliteit.’
Diakité werkte vanaf het eerste begin van de oprichting van
het centrum samen met de vrijwilligers. ‘De vrijwilligers in het
centrum zijn echt geëngageerd. Dit soort initiatieven geeft
hoop, want het gaat om een hele arme wijk. De activiteiten
van het centrum trekken heel wat kinderen. Velen van hen
stromen in op school en de meesten doen het daar goed. Het
centrum volgt hun vorderingen op de voet.’
Een van de manieren waarop de vrijwilligers kinderen
voorlichten en hen motiveren om naar school te gaan, is het
organiseren van discussiegroepjes. Ook op school hebben
kinderen zich georganiseerd in dit soort clubjes, onder leiding
van het centrum. Diakité: ‘Kinderen vinden die clubjes erg
leuk, het houdt ze enthousiast.’
De ‘milieudagen’ die de vrijwilligers organiseren op de school,
kunnen rekenen op Diakité’s steun. Tijdens die dagen houden
de leerlingen een grote schoonmaak in de school en op het
schoolplein. ‘Die dagen zijn voor de leerlingen en de school
erg belangrijk. Bovendien hebben de vrijwilligers afgesproken
dat de school de schoonmaakmaterialen, zoals bezems en
kruiwagens, het hele jaar door mag gebruiken.’
Diakité is ook enthousiast over het project dat verbonden is
aan zijn nieuwe school in de wijk Banconi. In dat project
krijgen kinderen die niet naar school gaan twee jaar
intensieve bijscholing, zodat ze in kunnen stromen in
reguliere schoolklassen. Een alternatief voor hun leven op
straat. ‘Dit soort projecten geeft arme kinderen een kans,’
aldus Diakité.
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Koninginne-avond en -nacht 2007
Nadat we in eerdere jaren in Gouda ’s ochtends en ’s
middags onze oude en nieuwe spulletjes verkochten voor
Stichting W.I.M., hebben we nu voor de eerste keer in
Utrecht de koninginne-avond (en -nacht) meegemaakt.
Van 18:00 tot 23:30 uur is met onder andere de “levende
fruitautomaat” en de verkoop van oranje limo € 203 opgehaald.
Een vermelding in het NRC was de kroon op deze zeer
geslaagde avond.

Job en Catharina
De 9-jarige Job en zijn 11-jarige buurmeisje Catharina
hebben hun eigen invulling gegeven aan het donateurschap voor Stichting W.I.M. en willen die graag met u
delen:

“We zijn op het idee gekomen omdat de vader van Job
(Jurrien) ook in Mali heeft gewerkt en Wim kende. We
hebben tekeningen gemaakt en daar zijn we langs de
deuren mee gegaan en daarmee hebben we geld
ingezameld. We vonden het goed om voor Weeskinderen
in Mali geld in te zamelen omdat wij het heel goed hebben
en wij veel leuke dingen kunnen kopen en zij niet.
Dus daarom hebben we geld ingezameld.
Groetjes, Job en Catharina”
Stichting W.I.M. is erg blij met dit soort initiatieven, alles
helpt om de weeskinderen in Mali een beter bestaan te
bieden!

Kerngroeplid Eddy stelt zich voor
Even voorstellen, Ik ben Eddy Assies. Ik ben 37 jaar en woon
in Batenburg (in het Land van Maas en Waal) samen met
Karin Mooren. In het dagelijkse leven ben ik commercieel
directeur bij de Harense Smid, een landelijke elektro retailer.
Voor Stichting W.I.M. ben ik de penningmeester. Ik verzorg
de financiële administratie waaronder de inningen van de
donaties en ik zorg ervoor dat de gelden rechtstreeks bij het
Centre d’Écoute in Mali terechtkomen.
Ik heb Wim Quak kort gekend toen hij in het ziekenhuis in
Groningen lag. Hij heeft een aantal keren samen met mijn
broer, Henk Assies, op 1 kamer gelegen.
Toen ik Karin in 1999, een aantal jaren nadat Wim overleden
was, leerde kennen kwam ik in aanraking met Stichting
W.I.M.. Sinds 2002 ben ik penningmeester van deze stichting.
In 2004 ben ik samen met Karin naar Mali geweest. Het was
een bijzondere ervaring om te zien wat er in een korte tijd bij
het Centre d’Écoute bereikt is met behulp van Stichting
W.I.M.. Het is ook goed om de vrijwilligers zelf gesproken te
hebben en te zien hoe enthousiast deze mensen omgaan met
de kinderen in het Centre d’Écoute.
Daarnaast was het zeer indrukwekkend om te zien waar Wim gewerkt
heeft in de periode dat hij in Mali
verbleef.
Ik vind het prettig om, naast een
drukke baan, bezig te zijn met een
groep vrienden voor Stichting W.I.M..
Het is zeer motiverend om te zien dat we samen in staat zijn
om zonder overheadkosten alle gelden direct op de plaats
van bestemming te krijgen. Hiermee kunnen we een bijdrage
leveren om de kinderen in Mali aan een beter bestaan te
helpen.
Eddy Assies

De nieuwsbrief per email of per post
Zoals ook al in de vorige nieuwsbrief gemeld is, willen we de
nieuwsbrief zoveel mogelijk per e-mail versturen. Dit om onze
kosten te drukken die gemoeid zijn met het kopiëren en
verzenden van deze brief.
• 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.
•

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 secretariaat .

•

Als u geen e-mail adres heeft, hoeft u geen actie te
ondernemen. U blijft de nieuwsbrief ontvangen via de
post.
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Enquête
Stuur a.u.b. uw emailadres door naar:
stichtingwim@hetnet.nl
want wij willen u over enige tijd graag een elektronische
enquête toesturen (en natuurlijk de nieuwsbrief).

Van de secretaris
Wederom hopen wij u 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. Stichting W.I.M. heeft een artikel 24 verklaring, waardoor
uw giften mogelijk aftrekbaar zijn van de belasting.
3. 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
KvK 09104433 (Centraal Gelderland)

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

