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Inleiding
Allereerst willen we iedereen een heel voorspoedig 2008
wensen!
In deze nieuwsbrief brengen wij u natuurlijk op de hoogte
van het project.
Wij besteden wij aandacht aan:
• Jan Pronk lid van Comité van Aanbeveling
• Stichting W.I.M. doet meer
• Een nieuwe donateur aan het woord
• Enkele foto’s uit Bamako
• Kerngroepleden Bert en Joke stellen zich voor
• Drukkerij Nezzo
• De financiën
Jan Pronk lid van Comité van Aanbeveling
We zijn als Stichting W.I.M. zeer vereerd dat Jan Pronk,
oud-minister van ontwikkelingssamenwerking, heeft toegezegd lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting
W.I.M. te willen worden. Destijds bij het overlijden van Wim
Quak, ter nagedachtenis aan wie Stichting W.I.M. is opgericht, heeft zijn echtgenote een condoleancebrief van de
heer Pronk ontvangen waarin hij refereerde aan het zinvolle
werk van Wim in Mali. Nu schrijft hij over zijn toetreding tot
het Comité van Aanbeveling dat hij het goede werk van
Stichting W.I.M. graag wil ondersteunen door er zijn naam
aan te verbinden. Wij vinden dat een mooie beloning voor
onze inzet de afgelopen jaren, waarmee we hebben
aangetoond daadwerkelijk iets te kunnen betekenen voor
de (sociale) weeskinderen in Mali. En de toetreding van Jan
Pronk is zeker een stimulans om hier de komende jaren
volop mee door te gaan.
Stichting W.I.M. doet meer
De kernactiviteit van de Stichting W.I.M. is de financiële
ondersteuning van het Centre d´Écoute in Bamako. De
jaarlijkse donaties van vaste donateurs worden hieraan
besteed. Soms ontvangt de Stichting ook eenmalige giften.
Met dat geld levert Stichting W.I.M. een bijdrage aan
andere projecten die ook binnen haar doelstelling vallen.
Bijvoorbeeld een project in Bamako om kansarme kinderen
bij te scholen. In Mali mogen kinderen ouder dan acht jaar
namelijk niet meer beginnen in de eerste klas van de
basisschool. Een kind van acht of negen dat nog nooit
onderwijs heeft gevolgd, kan dus voor de rest van zijn of
haar leven niet meer naar school. Het project brengt
kinderen op een onderwijsniveau dat hen in staat stelt in te
stromen in de klas van hun leeftijdsgenootjes. Stichting
W.I.M. schonk eenmalig een bedrag van tweeduizend euro.

Naast financiële steun, steunt Stichting W.I.M. ook op
andere wijze initiatieven die ten goede komen aan
kansarme kinderen en wezen in West-Afrika. Zo probeert
ze een Guineses ziekenhuis te helpen aan contacten in de
medische wereld in Nederland, om de kinderafdeling van
goede materialen en instrumenten te voorzien. Materialen
die Nederlandse ziekenhuizen wegdoen of willen doneren
vinden zo een goede bestemming.
Een voorbeeld van een niet geldelijke bijdrage aan de
ontwikkeling van het Centre d´Écoute is het bevorderen van
contacten tussen Nederlandse vrijwilligers en het centrum.
Ook op dit moment is een vrijwilliger uit Nederland actief.
Om niet alleen afhankelijk te zijn van financiële steun uit
Nederland, organiseert het Centre d’Écoute tegen betaling
rondleidingen voor toeristen in de wijk waarin het centrum is
gevestigd. Stichting W.I.M bracht het centrum in contact
met een Nederlandse reisorganisatie (Sawadee reizen).
Onlangs is voor de tweede keer een groep toeristen bij het
centrum geweest. Op deze manier draagt Stichting W.I.M.
bij aan bewustwording onder Nederlanders en meer
financiële zelfstandigheid van het centrum.
Een nieuwe donateur aan het woord
Aansluitend op het vorige onderwerp een handgeschreven
briefje van een nieuwe donateur uit Roermond:
Met een groep van Sawadee reizen ben ik in Bamako in het
Cente d’Écoute geweest. Je zou wensen dat alle weeskinderen en ‘sociale weeskinderen’ zo’n opvang krijgen.
Een prachtig initiatief om te steunen, vooral omdat het van
binnenuit wordt gedragen.
Heel veel succes gewenst..
Zie ook www.sawadee.nl

foto hygiënedag
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Kerngroepleden Bert en Joke stellen zich voor
Als schoonouders van Wim zaten we enige tijd na zijn
overlijden met vrienden en familie bij een houtvuur te praten
over het overlijden van Wim en zijn betrokkenheid bij de
mensen in Mali. Iemand opperde het idee om iets te doen in
Mali om de herinnering aan Wim in stand te houden.
Daarmee was de stichting W.I.M. geboren.
Zo zijn wij, Joke Leonards en Bert Mooren, de ouders van
Karin betrokken bij de stichting W.I.M. In eerste instantie
vanuit een sterke emotionele betrokkenheid maar gaande
weg steeds meer vanuit de overtuiging dat deze kleinschalige vorm van hulp aan “derde wereld landen” de meest
effectieve is. Niet alleen zinvol voor de hulp ontvangenden
maar ook voor de hulp biedenden die betrokkenheid
ervaren bij mensen uit een andere cultuur, die het toevallig
materieel minder goed hebben.
Wij zijn en blijven enthousiast voor deze vorm van hulp en
hopen dat velen met ons kinderen blijven steunen zodat ze
misschien ooit, niet toevallig, maar gesteund door onze
donaties zelf hun leven op kunnen pakken. Dat ze de
mogelijkheid krijgen via onderwijs voor zichzelf te zorgen
en het geestelijk en materieel beter hebben.
Joke Leonards / Bert Mooren
Drukkerij Nezzo
De nieuwsbrieven die per post worden verstuurd, worden
gekopieerd door Nezzo in Druten, waar mensen met een
lichamelijke handicap terecht kunnen voor het opdoen van
werkervaring binnen een zo reëel mogelijke arbeidsplaats.
(www.nezzo.nl).

foto van de ingeschreven kinderen

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 2006 – sep 2007

Inkomsten

Donateurs
Eenmalige giften
Project Centre d’Écoute
Totaal

€ 6.445,€ 6.819,€ 13.263,-

Overboeking
naar Mali

€ 14.036,€ 14.036,-

Ook 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 € 5.310,- als gift ontvangen van iemand,
die bij de receptie van zijn pensionering geen cadeaus
vroeg maar een bijdrage voor Stichting W.I.M. Daarnaast
zijn er nog meerdere eenmalige giften ontvangen onder
andere afkomstig van verjaardagen. 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.
Eddy Assies, penningmeester

foto sport en spel

Nieuwsbrief Stichting W.I.M.
december 2007
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

