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Inleiding
Allereerst willen we iedereen een heel voorspoedig 2009
wensen!
In deze nieuwsbrief brengen wij u natuurlijk op de hoogte
van het project.
Wij besteden verder aandacht aan:
• 10 jaar Stichting W.I.M.
• Van harte ondersteunt Jan Pronk ons werk
• Drukkerij Nezzo
• Stichting Run2DoRight steunt
Wij begrijpen dat de kredietcrisis u wellicht extra doet
nadenken over uw donateurschap van Stichting W.I.M..
Graag willen wij er u op wijzen dat de weeskinderen in Mali
het door u gedoneerde geld ontzettend goed kunnen gebruiken.
Het geld is daar echt heel hard nodig om de weeskinderen
een kans te geven en onze situatie met kredietcrisis is nog
altijd veel beter dan de levensstandaard in Mali.
Wij danken u dan ook nog eens extra voor het feit dat u in
deze tijd uw donatie aan de weeskinderen in Mali doet!
10 jaar Stichting Weeskinderen in Mali
De officiële oprichting van Stichting Weeskinderen in Mali
vond plaats in januari 1999, alweer bijna 10 jaar geleden!
In al die jaren is er veel gebeurd en bereikt. In eerste
instantie heeft Stichting W.I.M. zich ingezet voor hulp aan
het staatsweeshuis “La Pouponnière” in Bamako, de hoofdstad van Mali. Met een aantal vrienden wilden wij de weeskinderen in dit weeshuis helpen om een beter bestaan te
hebben. Al gauw werd duidelijk dat het moeilijk was om
concrete hulp aan te bieden aan dit weeshuis, omdat zij niet
goed aan konden geven waar behoefte aan was.
Vlak hierna kwamen we in aanraking met het Centre
d´Écoute, waar op dat moment 4 vrijwilligers werkzaam waren die weeskinderen in de wijk Sikoro opvingen, hun verhalen aanhoorden en deze kinderen waar mogelijk hulp boden. Dit was met de weinige middelen die er waren echter
niet makkelijk. Deze actieve vrijwilligers gaven echter goed
aan waar de mogelijkheden lagen voor ontwikkeling van het
Centre d´Écoute, en door hun goede ideeën ontstond er
een vruchtbare samenwerking die tot nog toe voortduurt.
De rode draad door alle jaren heen blijft het aanbieden van
alfabetiseringslessen aan de weeskinderen. Door te leren
lezen en schrijven kunnen zij zich een plekje verwerven op
reguliere scholen of als leerling bij bijvoorbeeld een timmerman of elektricien. Hiermee probeert Stichting W.I.M. bij te
dragen aan één van de millenniumdoelen, nl. “alle kinderen
naar school in 2015”. In de afgelopen 10 jaar zijn er zo’n

800 kinderen geweest die van deze mogelijkheid gebruik
hebben kunnen maken.
Gezondheidszorg staat ook hoog in het vaandel bij onze
stichting. Zo heeft een Belgische arts vrijwillig jarenlang de
kinderen onderzocht en gezorgd voor een voedingsproject
om ondervoeding tegen te gaan. Zij heeft haar werk
inmiddels overgedragen aan een Malinese verpleegkundige, die de weeskinderen in goede gezondheid houdt.
Stichting W.I.M. zorgt hierbij voor de aankoop van extra
voeding en medicijnen.
Door sport en spel leren de kinderen goed samenwerken,
wat ze van pas komt in hun latere leven.
De oudere kinderen houden regelmatig debatteeravonden,
waarin ze praten over onderwerpen als hygiëne, SOA’s en
HIV/Aids en andere zaken die hen bezig houden. Ook
worden deze onderwerpen in toneelstukjes naar voren gebracht, om er zo de aandacht op te vestigen.
In 2006 was er de mogelijkheid voor het aankopen van een
eigen stuk grond, waarop een nieuw, groter Centre
d´Écoute is gebouwd dat plaats kan bieden aan een groter
aantal kinderen.
Door de jaren heen zijn bovenstaande onderwerpen deel uit
gaan maken van een vast hulpprogramma van Stichting
W.I.M. aan het Centre d´Écoute. Daarnaast is er ad hoc
steun verleend aan de stichting A.P.E., een organisatie die
onderwijs verzorgt voor voornamelijk meisjes in Bamako.
Binnen Stichting W.I.M. zijn in de loop der jaren wat
wisselingen geweest, veel mensen van “het eerste uur” steken nog steeds vrijwillig veel tijd in de hulp aan weeskinderen in Mali. Maar natuurlijk zou deze hulp niet mogelijk
zijn zonder alle donateurs! In 10 jaar is er een bestand opgebouwd van vaste donateurs en daarnaast hebben wij
ieder jaar ook een aanzienlijk bedrag mogen ontvangen via
eenmalige giften. Hiervoor willen wij alle donateurs nog
eens hartelijk danken.
Wij hopen na het bereiken van deze mijlpaal nog lang zo
door te kunnen gaan met hulp aan de weeskinderen in Mali,
natuurlijk met uw steun!
Karin
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Van harte ondersteunt Jan Pronk ons werk
Het werk van de Stichting W.I.M. wil ik graag ondersteunen
en mijn waardering hiervoor uitspreken. Kleine particuliere
initiatieven, zoals van de Stichting W.I.M., doen in ontwikkelingslanden zeer goed werk.
Niet alleen wordt al het ingezamelde geld besteed voor het
doel waarvoor het bijeengebracht wordt maar ook het
directe, bijna persoonlijke contact, tussen hulpgevers en
ontvangers zie ik als zeer positief. Het beïnvloedt het wederzijdse begrip voor elkaar en voor de verschillen in cultuur en leefwijze.

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

Jan Pronk

Drukkerij Nezzo
De nieuwsbrieven die per post worden verstuurd, worden
gekopieerd door Nezzo in Druten, waar mensen met een
handicap terecht kunnen voor het opdoen van werkervaring
binnen een zo reëel mogelijke arbeidsplaats.
(www.nezzo.nl).

Stichting Run2DoRight
Na het sponsoren van Stichting W.I.M. door middel van het
lopen van vele marathons door Andrew Sordam (waarover
in de volgende nieuwsbrief meer) heeft Stichting
Run2DoRight een nieuwe sponsoractie opgestart.
Advertentie scheurkalender
Bestel Keep on Running! 2009
online en doneer € 3 aan
Stichting W.I.M.

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

Zie ook de website van Run2DoRight:
http://www.keep-on-running.nl/runtodoright.htm

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

