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Inleiding 
Allereerst willen we iedereen een heel voorspoedig 2011 
wensen!  
 
Deze nieuwsbrief gaat verder met een Kerstwens van de 
secretaris van Stichting W.I.M.. Daarnaast is er een rondje 
voorstellen van nieuwe kerngroepleden, een verslag van 
een housewarming, het financiële verslag en nieuws uit 
Mali. 
 
 
Bij de voorpagina 
Voor het jaar 2011 gunnen we de weeskinderen graag een 
dagelijkse portie melk. Wilt u ons ook in 2010 helpen deze 
nieuwjaarwens te realiseren? Uw donatie is ook in 2011 
meer dan welkom. Bent u geen donateur? Stort een 
bijdrage of word donateur! 
 
 
Kerstwens van de secretaris 
2010 ligt al weer bijna achter ons. Ook in het afgelopen jaar 
heeft u er gezamenlijk voor gezorgd, dat de kinderen van 
het Centre d’Écoute die voorzieningen konden krijgen, die 
in ons land zo vanzelfsprekend zijn, opvang, onderwijs en 
voeding.  Gelukkig bent u onze activiteiten blijven steunen, 
ondanks de economische crisis van de afgelopen jaren is 
het aantal donateurs niet gedaald. Hier kunnen wij aan zien 
dat u betrokken bent bij onze activiteiten in Mali, en dat u 
onze kleinschalige opzet, zonder overheadkosten weet te 
waarderen. Wij hopen ook komend jaar weer een beroep op 
u te mogen doen als donateur. Wij wensen u namens de 
hele kerngroep, en namens alle kinderen en vrijwilligers van 
het Centre in Mali fijne feestdagen, en een voorspoedig 
2011. 
 
Namens Stichting W.I.M., Jan Willem Mulder, secretaris 
 
 
Housewarming in Marle 
Een paar jaar geleden zochten we een goed doel en “iets 
met kinderen”, en kwamen toen min of meer toevallig uit bij 
de Stichting W.I.M.. Het spreekt ons erg aan dat het klein-
schalig is en een duidelijke en directe besteding van het 
geld. Behalve donateur zijn we nu ook wat actiever gewor-
den voor de Stichting. Onder andere proberen we in onze 
omgeving en kennissenkring donateurs te werven.  
Afgelopen juni zijn we verhuisd van een bovenwoning in 
Oosterbeek naar een boerderij in het buurtschap Marle, aan 
de dijk langs de IJssel net onder Zwolle. We genieten daar 
van rust en veel ruimte. In augustus hebben we een feest 
gehad voor familie en vrienden. Het was erg geslaagd en 
gelukkig kwam het voorspelde noodweer pas de volgende 
dag. Als een soort cadeautip hadden we de Stichting W.I.M. 

gesuggereerd. Naast leuke cadeautjes hebben we dus ook 
een aardig bedrag aan donaties verzameld. Een aanrader 
voor als u ook wat te vieren heeft! 
 
Maaike van der Veen & Wim Nugteren 
 

 
Maaike en Wim zijn inmiddels  
toegetreden tot de kerngroep 
 
 
Even voorstellen 
Onlangs heeft Jan Willem Mulder van Stichting W.I.M. mij 
gevraagd of ik een bijdrage wilde leveren en hierop heb ik 
positief gereageerd. Ik heb Wim niet persoonlijk gekend, 
maar kan het idee achter de Stichting en de kleinscha-
ligheid van de Stichting alleen maar toejuichen. Ik heb en-
kele jaren in Frankrijk gewoond en ben ondertussen al bijna 
weer 15 jaar in Nederland terug. Sindsdien heb ik in mijn 
werk nog steeds gebruik kunnen maken van mijn kennis 
van de Franse taal en dit kan goed van pas komen in de 
communicatie met het Centre. In de toekomst hoop ik voor 
de weeskinderen in Mali iets te kunnen betekenen en tege-
lijkertijd ook zelf het blikveld te verruimen door eens verder 
te kijken dan de eigen omgeving. 
Salut! 
 

 
Joke Bron 
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Financiën okt 2009- sep 2010 
In de tabel ziet u het financiële jaaroverzicht van het pro-
jectjaar dat liep van oktober 2009 tot en met september 
2010. De voortgangsrapporten die we uit Mali ontvangen 
zijn ook op deze jaarcyclus gebaseerd.  
 
Periode okt 
2009-sept 2010 

Inkomsten 
(€) 

Uitgaven 
(€) 

Overboeking 
naar Mali (€) 

Donateurs 6.175   
Eenmalige 
giften 

1.400   

Bank 34 268  
Project Centre 
d’Écoute 

  10.303 

    
Totaal 7.609 10.571 
Kosten - baten -2.962 
 
In het projectjaar is er in het totaal €10.303 euro uitgegeven 
aan de weeskinderen in Mali.  
Het aantal vaste donateurs is nagenoeg stabiel gebleven. 
De eenmalige giften zijn in dit projectjaar veel minder ge-
weest dan in vorige jaren (toen was dit gemiddeld 6000 
euro). Deze eenmalige giften kwamen dit jaar van een 
housewarming, de diaconie van een gereformeerde kerk, 
een Koninginnedagactiviteit, een gift van een apotheek en 
extra donaties van een aantal vaste donateurs.  
Dit alles heeft er helaas wel toe geleid dat we uit reserves 
hebben moeten putten om het project toch volledig door-
gang te kunnen laten vinden.  
 
De bankkosten (m.n. overboeking buitenland) zijn helaas 
onvermijdelijk, maar blijven dermate laag dat we nog steeds 
kunnen spreken van een zeer lage overhead. Dit zijn 
immers de enige kosten die we daadwerkelijk maken, alle 
andere kosten (nieuwsbrief maken en versturen, 
vergaderkosten, etc.) worden door de kerngroepleden 
gedragen. 
 
De genoemde bedragen zijn gebruikt t.b.v. de volgende 
bestedingsdoelen: 
 
Omschrijving Bedrag 

(€) 
Alfabetisering (± 100 kinderen) 229 
Schoolmeubilair 267 
Inschrijving op scholen, stageplaatsen 656 
Vrijwilligersbijdrage (5 pers incl. lesgeven 
alfabetisering) 

3.422 

Gezondheidszorg (melkproject, medicijnen, 
ziekenhuisopname etc) 

4.410 

Sport en spel 831 
Onderhoud gebouw 305 
Kantoorartikelen 183 
  
Totaal 10.303 
 

Omdat we onze reserves hebben moeten aanspreken zijn 
deze nu, bij het begin van het projectjaar 2010-2011 
geslonken tot nabij 0. In de eerste maanden van het nieuwe 
projectjaar zijn er echter al weer enkele eenmalige donaties 
gedaan. We hebben echter wel moeten snijden in de be-
stedingsdoelen voor dit jaar, zodat we in ieder geval de 
belangrijkste dingen als alfabetisering en gezondheidszorg 
doorgang kunnen laten vinden. 
 
Stichting Weeskinderen in Mali wil u hartelijk danken voor 
uw structurele en/of eenmalige donaties voor 2009-2010 en 
hoopt in het nieuwe projectjaar ook van harte op uw steun! 
 
Karin Mooren, penningmeester 
 
 
Nieuws uit Mali 
Eigenlijk is er weinig nieuws en op zich is dat goed nieuws. 
Het betekent namelijk dat onze standaard activiteiten in en 
rond het Centre d’Écoute ook in het afgelopen jaar gewoon 
zijn doorgegaan, crisis of geen crisis. Het betekent dus ook 
dat er continuïteit en stabiliteit is in de activiteiten van het 
Centre. Wat houden deze activiteiten ook al weer in? 

- De kinderen van het Centre gaan daar naar school en 
krijgen alfabetisering. Hierdoor stijgen hun kansen om 
later zelfstandig hun bestaan op te bouwen. Deze kin-
deren vallen buiten de reguliere onderwijsvoorzie-
ningen in Mali. 

- Schoolmeubilair: regelmatig moeten delen van het 
schoolmeubilair onderhouden of vervangen worden, 
zodat de kinderen ook daadwerkelijk een plaats in de 
klas hebben.  

- Inschrijving op scholen en stageplaatsen: nadat de 
kinderen het basisonderwijs hebben gekregen op het 
Centre, wordt hun de mogelijkheid geboden om hun 
onderwijs voort te zetten met een vakopleiding, en de 
daarbij behorende stageplaatsen kosten geld, onder 
meer om materialen te kopen. Vaak gaat het om am-
bachten. 

- Gezondheid: de kinderen krijgen onder meer melk, ge-
maakt van melkpoeder. Anders zouden ze met een le-
ge maag in de klas zitten, en soms zelfs dagenlang 
geheel geen voedsel krijgen. Ook worden basismedi-
cijnen aangeschaft. 

- Sport en spel: dit is niet alleen ontspannend voor de 
kinderen, deze activiteiten zorgen er ook voor dat de 
kinderen spontaan, en daadwerkelijk naar het Centre 
komen, en daar dan ook weer aan het onderwijs deel-
nemen. Zo wordt er bijvoorbeeld een voetbaltoernooi 
georganiseerd. 

- Onderhoud van het gebouw van het Centre. 
- Kantoorartikelen, schriften en pennen etc. zijn natuur-

lijk onontbeerlijk om het Centre en het onderwijs te la-
ten functioneren. 

- En natuurlijk zijn er de plaatselijke Malinese vrijwilli-
gers, die vanuit de stichting een simpele bijdrage krij-
gen. Hiermee hebben we ook kunnen realiseren dat 
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dezelfde vrijwilligers al jaren actief zijn gebleven en 
voor een stabiel werkend Centre kunnen zorgen.  

Zoals gezegd, geen nieuws in dit geval goed nieuws. 
 
 
Even voorstellen 
Ik ben Marc McGillavry, 44 jaar en werkzaam als IT con-
sultant in de logistiek. Via Karin heb ik Stichting W.I.M. 
leren kennen. Tot nog toe waren goede doelen voor mij 
vooral acties van giro 555 en de collectant aan de deur. Nu 
ik de betrokkenheid en volharding van de leden en dona-
teurs van dichtbij heb leren kennen, wordt het voor mij veel 
duidelijker wat er bij een project als dit komt kijken.  
  

 
 
Ik heb bewondering voor het feit dat de Stichting zich nu al 
ruim 10 jaar inzet voor weeskinderen in Mali, met als focus-
punt het Centre d’Écoute. Het valt niet mee om, zeker in 
economisch wat mindere tijden, in de behoeften van "onze" 
kinderen te blijven voorzien. Daarom is het knap dat de le-
den zo gemotiveerd blijven en er toch ook nog steeds weer 
nieuwe donateurs bij komen.  
  
Als nieuw kerngroeplid hoop ik met een frisse blik en 
nieuwe ideeën mijn bijdrage te kunnen leveren. Het lijkt mij 
ook erg bijzonder om te zijner tijd Mali zelf te kunnen be-
zoeken om de resultaten van dit initiatief van nog dichterbij 
te zien. 
Marc McGillavry 
 
 
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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