
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    



Nieuwsbrief Stichting W.I.M.  

december 2009 
 
Inleiding 
Allereerst willen we iedereen een heel voorspoedig 2010 
wensen!  
 
Deze nieuwsbrief gaat verder met een Kerstwens van het 
lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting W.I.M. de 
heer Jan Pronk. Daarnaast is er de al eerder aange-
kondigde tevredenheids enquête (als bijlage). In het kader 
van het 10 jarig bestaan geven de kerngroepleden kern-
achtig weer waarom zijn dit werk al die jaren met plezier 
doen gecombineerd met een fotorapportage vanuit het 
Centre d’Écoute in Bamako.  
 
 
Kerstwens van Jan Pronk 
Mijn wens in deze dagen is dat alle kinderen in Mali en 
elders in de wereld perspectief geboden wordt zich in de 
maatschappij overeind te houden wanneer zij eenmaal 
volwassen zijn. Stichtingen als W.I.M. kunnen het verschil 
maken voor kinderen wier kansen zonder onderwijs en 
extra steun minimaal zijn. 
Jan Pronk 
 
 
Kerngroepleden 10 jaar en foto reportage van het 
Centre d’Écoute 
Hieronder vindt u enkele foto’s en de motivatie van de kern-
groepleden in enkele kernachtige regels 
 

 
Aan het werk in de klas 
 
 
De afgelopen 10 jaar: 
Het verschil maken voor kinderen in Mali zit 'm in dat we 
allemaal een klein beetje moeite doen zowel financieel en 
een klein beetje tijd vrijmaken om de dingen te organiseren 
binnen Stichting W.I.M. 
Ik heb in 2004 samen Karin een vakantie trip gemaakt naar 
Mali en als  je dan ziet waar je inspanningen toe leiden is 
dat heel speciaal. 
Eddy 
 

 
Nogmaals een klassenfoto (de lei wordt nog gebruikt) 
 
 
Ik vind Stichting W.I.M. 10 jaar een mijlpaal, daar we al die 
jaren de continuïteit voor het Centre en de vrijwilligers 
hebben kunnen waarborgen en er nog steeds elke euro 
geheel ter plekke komt zonder overhead. 
Angèle 
 
 
Een clubje vrienden van Wim en van elkaar, 
Stichting W.I.M. bestaat al weer tien jaar. 
Anneke 
 
 
In Nederland is het de gewoonste zaak van de wereld, dat 
kinderen naar school gaan. 
Dankzij de steun van alle donateurs van Stichting W.I.M. 
hebben veel kinderen uit Mali ook onderwijs kunnen 
genieten!! 
Jacqueline. 
 
 

Een van de schoonmaakdagen 
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Na al het werk, dat Wim heeft gedaan in Mali, is dit toch wel 
het minste dat we konden doen. 
Op naar 2020 samen met al onze donateurs. 
Ruud 
 
 
Als schoonvader van Wim zijn mijn vrouw en ik vanaf het 
begin bij de Stichting W.I.M. betrokken geweest met 
enthousiaste vrienden en familieleden. Al tien jaar nu dus! 
De idee tot oprichting is, op een mooie zomeravond bij een 
vuurtje, in onze achtertuin geboren. Wat ons aantrekt in een 
stichting als deze is dat je bezig bent voor kinderen die 
weinig toekomst hebben en, vooral, dat je rechtstreekse 
ondersteuning biedt aan mensen in een arm land. Dat er 
zicht is op wat er met het geld gebeurd en daar invloed op 
hebt en weet dat alles besteed wordt aan het doel waarvoor 
gegeven wordt. 
Joke Leonards, Bert Mooren 
 

 
De vrijwilligers van het Centre 
 
 
Sinds het begin ben ik betrokken bij de Stichting. Ik heb in 
de loop van deze jaren het functioneren van het Centre 
steeds meer gestructureerd zien worden. Wat begon als 
een onbekend doel ver weg, is voor mij steeds meer een 
gevestigd begrip geworden. Natuurlijk is dit niet mogelijk 
zonder de donateurs. Ik ben blij te zien dat veel donateurs 
van het eerste uur de Stichting nog steeds ondersteunen. 
Diverse donateurs ken ik persoonlijk, sommigen van hen 
hebben Wim ook nog persoonlijk gekend, want laten we 
niet vergeten dat alles is opgedragen aan Wim Quak. 
Namens de stichting en de kinderen in het Centre, bedankt, 
en vooral doorgaan! 
Jan Willem Mulder 
 
 
Na tien jaar Stichting W.I.M. zie je nog steeds de gelukkige 
kinderen op de foto’s  van het Centre d’Écoute. Dat zegt mij 
genoeg. 
Hanneke 

 
Wim Quak 
 
 
Ik had bij de start in 1999 niet verwacht dat het project zou 
uitgroeien tot wat het nu is en ben er best trots op dat we dit 
hebben bereikt. 
Misschien is wat we doen een druppel op de gloeiende 
plaat, maar toch maakt het verschil voor een aanzienlijk 
aantal Malinese kinderen. 
Karin 
 
 
Tevredenheids enquête 
Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief vindt u een tevredenheids 
enquête en een gefrankeerde en geadresseerde antwoord-
envelop (indien u de nieuwsbrief nog via de post ontvangt). 
Wij verzoeken u vriendelijk deze enquête in te vullen en 
terug te sturen in deze antwoordenvelop naar het secreta-
riaat. Ontvangt u deze nieuwsbrief elektronisch, dan ver-
zoeken wij u de ingevulde enquête terug te sturen naar het 
e-mail adres van het secretariaat stichtingwim@hetnet.nl. 
De resultaten van deze enquête zullen in de volgende 
nieuwsbrief worden gepubliceerd. 
 
 
Stichting W.I.M. heeft een ANBI-status 
ANBI staat voor "Algemeen Nut Beogende Instelling" en is 
een status die door de belastingdienst wordt toegekend.  
Op de website van de belastingdienst is de volledige lijst te 
downloaden (zie verder op www.belastingdienst.nl). 
Stichting W.I.M. staat hierop vermeld onder de naam 
"STICHTING WEESKINDEREN IN MALI". 
 

mailto:stichtingwim@hetnet.nl
http://www.belastingdienst.nl/
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Stichting W.I.M. nieuwsbrief 
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, 
dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat. 
 
De W.I.M. nieuwsbrief 
Het afdrukken van deze nieuwsbrief is ook deze keer weer 
verzorgd door Nezzo te Druten (www.nezzo.nl)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (en email-wijzigingen) ook naar 

dit adres sturen. 
2. Stichting W.I.M. heeft een ANBI-status, waardoor uw 

giften mogelijk aftrekbaar zijn van de belasting. 
3. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt 

u dit doorgeven aan het secretariaat. 
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 RaboBank 
Apeldoorn EO 
KvK 09104433 (Centraal Gelderland)  
 
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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