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Inleiding 
In deze nieuwsbrief een kort overzicht van de projectvoort-
gang.  
Daarnaast besteden wij ook aandacht aan:  
• Verjaardagen, jubilarissen en andere feestelijke 

gebeurtenissen 
• De resultaten van de tevredenheids enquête 
 
Bij de niet digitale versie van deze nieuwsbrief treft u ook 
een folder van Stichting W.I.M. aan. Mocht u in uw vriend-
en- of kennissenkring iemand weten die geïnteresseerd is 
en het werk van de Stichting wil steunen, dan kunt u deze 
folder doorgeven. Mensen die de digitale nieuwsbrief ont-
vangen, kunnen de folder als PDF-bestand downloaden 
en doorsturen aan geïnteresseerden.  
 
Project voortgang Stichting W.I.M. 
In dit projectjaar hebben we minder extra activiteiten kun-
nen honoreren als voorgaande jaren, omdat er nauwelijks 
niet-structurele donaties zijn binnengekomen, zoals dona-
ties bij verjaardagen, jubilea etc.  
Onze vaste donateurs hebben ons echter niet in de steek 
gelaten en daardoor zijn er weer zo’n 100 weeskinderen in 
de gelegenheid gesteld om alfabetiseringscursussen te 
volgen en/of te worden ingeschreven op scholen. Ook zijn 
de kinderen medisch “gevolgd” en is het voedingsproject 
voortgezet.  
Op dit moment zijn we aan het onderzoeken welke moge-
lijkheden er zijn om in het volgende projectjaar weer wat 
meer donaties te genereren, zodat extra projecten kunnen 
worden uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan pro-
jecten op het gebied van onderwijs en ICT. 
Nogmaals dank aan alle donateurs die de weeskinderen 
in Mali (ondanks de kredietcrisis) niet zijn vergeten! 
 
Tip voor verjaardagen, jubilea en andere feestelijke 
gebeurtenissen… 
Zoals hierboven al vermeld is, zijn er in de afgelopen pe-
riode nauwelijks niet-structurele donaties geweest. 
Herkent U zich in de volgende vraag en antwoord: “Wat 
wil je voor je verjaardag?”… “Ik weet het niet, ik heb alles 
al”. Dan is het misschien een leuk idee om een donatie te 
regelen voor Stichting W.I.M. 
“Cadeautip voor mijn verjaardag  : Stichting W.I.M.”  
Dit kan uiteraard bij verjaardagen, jubilea, afscheid 
op het werk, etc. Meerdere malen is op deze manier 
een éénmalige extra donatie tot stand gekomen. 
 
Samenvatting resultaten enquête 10 jaar Stichting 
W.I.M. 
Aantal ingevulde enquêtes: 18 
 
1. Wat is voor u de reden geweest om donateur te 

worden van Stichting W.I.M.? 
- 13x kerngroep, familie of Karin 

- Iets goeds doen voor mensen die weinig hebben 
- De kleinschaligheid van de Stichting 
- Goed doel steunen 
- De doelstelling 
 
2. Wat is voor u de reden om donateur te blijven? 
- 12x Goed doel, de kleinschaligheid, geen overhead 
- Wim persoonlijk gekend en zijn altruïsme en integriteit 
- Wim en Henk leven verder met hun stichtingen 
- Wim blijvend herinneren en steun voor minderbedeelden 
- Ik wil behulpzaam zijn 
- De noodzaak van het helpen daar door jullie 
 
3. Welke projectinitiatieven genieten uw voorkeur? 
- 6x Onderwijs 
- 7x Geen voorkeur 
- Huisvesting 
- Zorg 
- Medische en technische initiatieven 
- Voeding 
 
4. Wat vind u van onze website? 
- 7x Ok 
- Leuk, vrolijk en kernachtig 
- Helaas nooit bekeken, ga ik nu doen 
- Simpel en informatief 
- Duidelijk 
- Tikkeltje saai 
- Ben ik niet mee bezig 
- Geen computer 
 
5. Wij vragen u een oordeel te geven over de nieuwsbrief die 

u 2x per jaar ontvangt. U kunt per onderwerp aangeven 
wat uw oordeel is 

-  Actualiteit 15 goed 1x verouderd 
-  Nieuwswaarde 13 goed 2x matig 
-  Info over projecten 15 goed 0 matig 
-  Frequentie 14 goed 0 te vaak 
-  Timing nieuwsbrief 14 goed 0 andere momenten, nl  
-  Ontvangst brief 16 altijd 0 soms gemist 
 
6. Mist u specifieke informatie in de nieuwsbrief of op de 

website? 
- Een achtergrondartikel over Wim zou wel eens leuk zijn. 

En misschien is het wel eens leuk om een leerling te 
interviewen, die 10 jaar geleden op de school zat: waar en 
hoe is hij/zij terechtgekomen en wat heeft de school daar 
aan bijgedragen? En ik zou wel eens een overzicht willen 
zien van wat er in 10 jaar is opgebouwd: Wat was er toen? 
Wat is er nu?…   

- Wellicht wat meer aandacht voor de situatie in Mali in het 
algemeen, politiek 

- Meer details over de opzet en effecten van projecten 
- 11x Nee 
- N.v.t. 
- Prima korte nieuwsbrief, die voldoende informatie geeft 
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- De geboden informatie is ruim voldoende voor mij 
7. Heeft u suggesties voor ons om onze Stichting goed 

voort te kunnen blijven zetten? 
- 9x Nee 
- Doorgaan en blijven ontwikkelen 
- Wordt niet te groot en bureaucratisch 
- Vraag en vrienden en kennissen om donaties op 

gelegenheden te geven en dat zij dat ook weer doen 
 
8. Zou u  Stichting W.I.M. willen aanbevelen bij vrienden, 

kennissen of familie? 
- 12x Ja 
- 2x Nee 
 
9. Eventuele opmerkingen 
- 5x Goed bezig 
- 3 Donateurs willen zich nuttig maken, iets praktisch 

doen 
- Volhouden en complimenten 
 
Algehele indruk: 
-  Iedereen is zeer positief en staat geheel achter de 

doelstelling 
-  Kleinschaligheid en geen overhead is speerpunt 
-  Ook de website is goed en de digitale nieuwsbrief 

wordt als goede besparing gezien 
-  Betrokkenheid en/of bekendheid met kernleden is 

belangrijk. 
-  Initiatieven m.b.t. onderwijs genieten de voorkeur 
-  Verder is er wat vraag naar meer informatie over Mali 

zelf en details over de opzet en effecten van projec-
ten 

-  Er is grote bereidheid Stichting W.I.M. aan te 
bevelen!!! 

 
Slotconclusie: 
Doorgaan en verder professionaliseren, continuïteit en 
integriteit waarborgen. 
Maak gebruik van de aangeboden hulp. 
 

 
Het WK-2010 leeft natuurlijk ook bij het Centre d’Écoute! 
 
 

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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