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Inleiding 
Allereerst willen we iedereen een heel voorspoedig 2012 
wensen!  
 
Deze nieuwsbrief gaat verder met een Kerstwens van de 
secretaris van Stichting W.I.M.. Daarnaast is donateur Henk 
Breman aan het woord, doen 3 leerlingen van het Centre 
hun verhaal, worden er door de Kerstclub kussens gebreid 
en is er het financiële verslag. 
 
Bij de voorpagina 
Foto gemaakt door Gerbert van der Aa, die in mei 2011 een 
bezoek bracht aan het Centre. 
 
Kerstwens van de secretaris 
2011 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 nauwelijks 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 2012. 
 
Namens Stichting W.I.M., Jan Willem Mulder, secretaris 
 
Donateur Henk Breman aan het woord 
Mensen die een tijd van hun leven buitenslands wonen en 
werken hechten zich vaak het sterkst aan het eerste “bui-
tenland”. Voor mij gaat dat ook op en hoewel ik mijn werk 
sinds 1972 concentreerde op Afrika Zuid van de Sahara, in 
3 Afrikaanse landen woonde (Mali, Togo en Rwanda) en er 
27 bezocht, is Mali mij het liefst. In Mali leefde ik 4 jaar met 
mijn gezin, van 1972 – 1976, en kwam er vervolgens voor 
dagen, weken of maanden, tot de dag van vandaag. Ik werd 
er benoemd in de nationale wetenschappelijke raad voor 
landbouwkundig onderzoek, en mijn verzoeken om er uit 
ontslagen te worden – ik ga al aardig in de richting van mijn 
69ste – werden  2 keer negatief door de Minister beant-
woord: “de dinosaurus moet blijven”.  
 
Ik maakte er meer vrienden dan elders, vrienden voor het 
leven. Dat betrof niet alleen Malinezen, ook andere nationa-
liteiten, ook Nederlanders. Onder die Nederlanders telde, 
tel ik Wim en Karin. Toen Wim ziek werd en doktoren geen 
hoop meer gaven, was dat ook het geval met mijn vrouw 
Willy. Wim zocht haar op en sprak haar aan met “collega”, 2 
zielen in hetzelfde schuitje. De “collega” van Willy zal ik niet 
vergeten.  
 

Voor een Nederlander is het is niet moeilijk van Mali en Ma-
linezen te houden; er is een zekere parallel met Nederland 
en Nederlanders. Mali is een land van de compromissen; 
Mali heeft een overleg cultuur. Wat Nederland betreft wordt 
dat wel gelieerd aan de strijd tegen het water, die samen-
werking van allen vraagt. Zou het in Mali leven aan de rand 
van de Sahara zijn die tot samenwerking noopt? Landbouw-
ontwikkeling vraagt om overleg, boeren, zakenlui en rege-
ring moeten samen werken. Zou het daarom zijn dat en in 
Nederland en in Mali landbouwontwikkeling zo effectief 
verloopt? Mali is één van de weinige landen Zuid van de 
Sahara waar de landbouwproductie sneller stijgt dan de 
bevolkingsgroei.  
 
Mijn steunen van Stichting W.I.M. komt dus voort uit het 
levend houden van de herinneringen aan Wim en aan Mali. 
En die weeskinderen dan? Eerlijk gezegd had ik ook andere 
initiatieven ter herinnering aan Wim gesteund; Wim was 
een fijne collega en een fijn mens. Eerlijk gezegd heb ik in 
toenemende mate moeite met veel vormen van ontwikke-
lingshulp. Mijn werk in  Mali begon juist vóór de “grote 
droogte” over de Sahel kwam. De eerste jaren van droogte 
kreeg ik krantenartikelen uit Nederland toegestuurd, waarin 
stond dat men in Mali te trots was om hulp te vragen, hulp 
te accepteren. Twintig jaar later kon je in Nederlandse 
kranten lezen dat Sahellanden landen van bedelaars zijn. 
Maar die hebben we dan wel zelf gemaakt; het geheugen is 
helaas kort. Laten we geven op een zodanige manier dat 
mensen hun waardigheid kunnen behouden. 
 
Henk Breman,  
Sint-Agatha-Rode 
 
 
Drie meisjes van het Centre aan het woord 

 
Ik ben Rokia Koné en ik ben 
geboren op 19 juli 2000. Ik zit in 
groep 7 van de basisschool. Ik heb 
mijn vader verloren toen ik nog 
klein was. Ik woon samen met mijn 
moeder, 2 broers en 4 zussen. 
Een van mijn zussen heeft  ook het 
Centre bezocht, zij zit nu in groep 
8. Mijn moeder werkt bij een 
verffabriek en zorgt voor ons. Zij 

kan niet alles betalen en vaak, als ik bijv. schoenen nodig 
heb of andere dingen, dan hebben we hulp nodig van de 
andere huurders in huis. Het Centre heeft gezorgd voor 
mijn inschrijving op school  en heeft me allerlei school-
spullen gegeven. Als ik ziek ben helpt het Centre mij en ik 
krijg er ook melk. Als ik de school afgerond heb weet ik nog 
niet wat ik ga doen maar ik zou graag mijn moeder helpen 
omdat ze ook van alles voor mij gedaan heeft. 
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Mijn naam is Sira Sissoko en ik 
ben geboren op 4 oktober 1999. Ik 
zit in groep 8 van de basisschool. 
Ik heb 2 oudere broers en 6 jong-
ere zusjes. Ik woon bij mijn moeder 
en zij is wasvrouw.  Mijn vader is 
op reis en mijn moeder koopt eten 
voor ons. Maar mijn vader stuurt 
vaak geld op voor kleding  en om 
de huur te betalen. Na school zou 

ik graag dokter willen worden om zieken beter te maken. 
Het lijkt me heel leuk om anderen te helpen genezen.  Ik 
heb het Centre leren kennen via mijn moeder en het Centre 
heeft mij op school ingeschreven.  
 

Ik heet Djénéba Boiré. Ik ben ge-
boren op 28 april 1999 en ik zit in 
groep 7. Mijn vader is metselaar en 
mijn moeder heeft een klein winkel-
tje. Mijn ouders verdienen niet ge-
noeg om ons te kunnen verzorgen. 
Ik heb 2 zusjes waarvan één ook 
op school zit. Later zou ik graag 
assistente van de minister worden. 
Ik wil graag alle mensen van het 

Centre bedanken en vooral Sidy, omdat hij mij naar het 
ziekenhuis heeft gebracht toen ik oorpijn had. Sinds mijn 
geboorte heb ik al last van mijn oor en het is dankzij het 
Centre dat ik medische hulp krijg en dat ik op school inge-
schreven ben. 
NB. Het Centre heeft veel geld uitgegeven om dit meisje 
medische hulp te verlenen. Zij heeft al sinds jaren oorpijn  
en er was veel onderzoek nodig.  
 
Kussens breien voor Stichting W.I.M. 
Om wat extra inkomsten te genereren voor Stichting W.I.M. 
hebben wij – de dames van De Kerstclub – het plan opge-
vat om te gaan breien!!!! Voor een zakelijk project heb ik 
gebreide kussens gemaakt welke erg leuk zijn geworden. 
Naar aanleiding hiervan willen we u vragen of u misschien 
belangstelling heeft in één of meerdere sierkussen, maat 
40x40 of 50x50 cm. 
Het kan van dikke katoenen linten in elke gewenste kleur 
worden gebreid of in badstof look of in glans mohair look of 
wol naar keuze. 
De prijs is € 25,-- voor de 40x40 maat en  € 30,-- voor de 
50x50 maat, exclusief verzendkosten. U kunt ook op ver-
zoek een sjaal aanvragen op gewenste breedte en lengte! 
De sjaals kosten  € 25,--. 
Uiteraard komt de gehele opbrengst ten goede van 
Stichting W.I.M.. 
Wij gaan in ieder geval flink aan de slag in onze kerst-
vakantie met alle dames van De Kerstclub. 
 
Angele Geelkens  
De Kerstclub is een vriendengroep, die ieder jaar rond de 
Kerst met zijn allen (6 families) de feestdagen viert. 

Financiën okt 2010- sep 2011 
In de tabel ziet u het financiële jaaroverzicht van het pro-
jectjaar dat liep van oktober 2010 tot en met september 
2011. De voortgangsrapporten die we uit Mali ontvangen 
zijn ook op deze jaarcyclus gebaseerd.  
 
Periode okt 
2010-sept 2011 

Inkomsten 
(€) 

Uitgaven 
(€) 

Overboeking 
naar Mali (€) 

Donateurs 7.063 - - 
Eenmalige 
giften 

4.863 - - 

Bank - 219  
Project Centre 
d’Écoute 

 - 7.276 

    
Totaal 11.926 7.495 
Kosten - baten 4.431  
 
In het projectjaar is er in het totaal € 7.276 uitgegeven aan 
de weeskinderen in Mali.  
Het aantal vaste donateurs is licht gedaald. De eenmalige 
giften zijn in dit projectjaar meer geweest dan vorig jaar, en 
klimt weer naar het bedrag van eerdere jaren (toen was dit 
gemiddeld € 6.000). Deze eenmalige giften kwamen dit jaar 
o.a. van een aantal verjaardagen, een donatie van een 
stichting die zich inzet voor kleinschalige projecten in ont-
wikkelingslanden, de diaconie van een gereformeerde kerk, 
de verkoop van afgeschreven computers, sponsorgeld van 
een hardloopwedstrijd en extra donaties van een aantal 
vaste donateurs.  
Dit alles heeft er toe geleid dat we dit jaar weer kunnen 
beginnen met een reserve.  
 
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, verga-
derkosten, etc.) worden door de kerngroepleden gedragen. 
De genoemde bedragen zijn gebruikt t.b.v. de volgende 
bestedingsdoelen: 
 
Omschrijving Bedrag 

(€) 
Alfabetisering (± 50 kinderen)    229 
Schoolmeubilair    267 
Inschrijving op scholen, stageplaatsen    656 
Vrijwilligersbijdrage (5 pers incl. lesgeven 
alfabetisering) 

3.422 

Gezondheidszorg (melkproject, medicijnen, 
ziekenhuisopname etc) 

2.519 

Kantoorartikelen    183 
  
Totaal 7.276 
 
Karin Mooren, penningmeester 
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Nieuws uit Mali 
De standaard activiteiten in en rond het Centre d’Écoute 
zijn het afgelopen jaar gewoon doorgegaan. Wel hebben 
we een beetje moeten snijden in de activiteiten, zoals sport 
en spel en hygiëne-activiteiten. Hierdoor konden alfabetise-
ring en gezondheidszorg wel doorgang vinden. Dit was 
nodig omdat we niet konden rekenen op eventuele 
eenmalige giften. Deze zijn echter wel binnengekomen, 
waardoor we komend jaar weer iets hebben kunnen 
uitbreiden. In 2011-2012 zullen sport en spel weer op het 
programma staan. We kunnen spreken van continuïteit en 
stabiliteit 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, deze wordt wat verdikt 
(“bouillie”). Anders zouden ze met een lege maag in 
de klas zitten, en soms zelfs dagenlang geheel geen 
voedsel krijgen. Ook worden basismedicijnen 
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 
dezelfde vrijwilligers al jaren actief zijn gebleven en 
voor een stabiel werkend Centre kunnen zorgen.  

Stichting Weeskinderen in Mali wil u hartelijk danken voor 
uw structurele en/of eenmalige donaties voor 2010-2011 en 
hoopt in het nieuwe projectjaar ook van harte op uw steun! 
 
Karin Mooren, penningmeester 
 

 
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 e-mail-adreswijzigingen) 

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. Wilt u deze nieuwsbrief via e-mail ontvangen, stuur dan 

uw e-mail-adres aan het e-mail-adres van het 
secretariaat. U bespaart ons dan print- en portokosten. 

5. 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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