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Inleiding
In deze nieuwsbrief een update over de situatie in Mali.
Daarnaast besteden wij kort aandacht aan:
 Kascontrole bij het Centre
 Youbedo
 Kussens en kerstballen
De situatie in Mali
Vanwege de situatie in Mali willen wij u graag laten weten
hoe de zaken ervoor staan in Mali en wat de consequenties zijn voor ons project in het Centre d’Écoute.
De politieke situatie
Terwijl Mali sinds november 2011 te maken had met een
opstand van Touareg (woonachtig in het noorden van
Mali), heeft een militaire staatsgreep een einde gemaakt
aan het bewind van president Touré.
In januari 2012 nam de maatschappelijke spanning toe; de
rebellen namen keer op keer kleine steden in en het volk
begreep niet dat de autoriteiten niets van zich lieten
horen. Dit leidde tot protestmarsen in Bamako om aan het
leger en aan de president uitleg te vragen. Van januari tot
maart 2012 werd de spanning steeds heviger in de rest
van het land en vervolgens vond de staatsgreep plaats in
maart. Tijdens de staatsgreep vielen grote steden in het
noorden in handen van de rebellen en de extremistische
moslimbeweging Ansar Dine.

Na de staatgreep heeft de ECOWAS (Economic Community of West African States, een West-afrikaans samenwerkingsverband van 15 landen) sancties ingesteld zoals
het sluiten van de grenzen en het blokkeren van bankrekeningen. Hierdoor heeft president Touré zijn ontslag
ingediend en werd hij vervangen door een voorlopige
regering.
“Rebellie in het Noorden en een militaire junta in het Zuiden: Mali is verworden tot een slingerend schip”, schrijft
één van de vrijwilligers van het Centre d’Écoute. In
Bamako is een oorlog uitgebroken tussen de zogenaamde
rode baretten (militairen die de staatsgreep hebben
uitgevoerd) en groene baretten (militairen die aan de kant
van de president staan).

In Bamako wordt dag en nacht gevochten en verscheidene
burgers worden gedood in de vuurgevechten. Om het recht
weer in handen te nemen en om te voorkomen dat de situatie
in Mali verder verslechtert besluit ECOWAS een verdrag te
sluiten met de militairen van de staatsgreep. In dit verdrag
accepteren de militairen dat de interim president aanblijft voor
een jaar om het Noorden te bevrijden en om verkiezingen te
organiseren. Demonstranten gaan in Bamako de straat op om
militair ingrijpen te eisen in het noorden van Mali. Hierbij raakt
de zittende interim-president gewond. In Timboektoe in
noord-Mali zijn vernielingen aangericht aan graftombes door
de islamitische beweging.

ECOWAS wil graag een vredesmacht sturen om de situatie
onder controle te houden, maar de VN wil dit plan nog niet
steunen. Inwoners van Mali hebben daarom de afgelopen tijd
weer gedemonstreerd in Bamako.
“De situatie wordt iedere dag slechter. De humanitaire situatie
in het noorden wordt gekenmerkt door mensenrechtenschendingen en schendingen van de vrijheid van burgers, en
door de verwoesting van cultureel erfgoed".
Op dit moment zit er nog geen vooruitgang in de politieke
situatie. ECOWAS komt binnenkort bij elkaar.
De situatie voor het Centre d’Écoute
Ondertussen neemt het lijden van de Malinese bevolking toe
in Bamako. Veel kostwinners hebben hun baan verloren
omdat westerlingen het land hebben verlaten. De prijs van
brood en meel stijgt per dag en veel families moeten vluchtelingen uit het noorden herbergen. Nog nooit is een kilo rijst
zo duur geweest en de prijs van overige levensmiddelen stijgt
ook. Deze economische en sociale crisis voelt men overal in
het land.
Wat kan Stichting Weeskinderen In Mali doen?
Alhoewel de militaire acties vooralsnog aan het Centre
d’Écoute voorbij gaan, is ook daar voelbaar dat de prijzen
stijgen. Melkpoeder en geneesmiddelen zijn duurder geworden. Stichting W.I.M. heeft toegezegd dat ondanks de stijgende prijzen het project doorgang moet kunnen vinden. De prijsverhogingen worden momenteel uit onze reserves bekostigd,
maar op de lange termijn zou dit een probleem kunnen geven. Wij zullen u middels de website en de nieuwsbrieven zo
goed mogelijk op de hoogte proberen te houden van de situatie in Mali.
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Kascontrole bij het Centre
Op 7 mei 2012 heeft er een kascontrole plaatsgevonden,
wederom uitgevoerd door Wendela Engelhard samen met
Sidy Diarra. Er is gekeken naar inkomsten en uitgaven.
Hieruit bleek dat de verantwoording van de kas in orde is,
er is geen kasverschil gevonden.
Youbedo
Sinds enkele maanden is Stichting W.I.M. aangesloten bij
Youbedo.com. Dit is een online boekwinkel voor het goede doel. De boekenwinkel verkoopt meer dan 4 miljoen
titels voor dezelfde prijs als bij andere boekenverkopers.
Het verschil is echter dat 10% van de verkoopprijs gedoneerd wordt naar een goed doel. De klant kiest daarbij
zelf het goede doel waar de 10% van zijn of haar aankoop
naar toe gaat. Voor goede doelen, en dus ook voor onze
Stichting is de inschrijving bij Youbedo gratis. Tot nu toe is
hiermee al € 122,33 aan Stichting W.I.M. gedoneerd.
Nieuwsgierig geworden? Ga een kijkje nemen op
www.youbedo.com. Behalve heel veel boeken kunt u daar
ook een overzicht vinden van de aangesloten goede doelen, en de bedragen die tot nu toe zijn gedoneerd. Hopelijk
gaat ook een deel van uw toekomstige aanschaf van
boeken naar Stichting W.I.M..

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’.

Kussens en kerstballen
Uit de vorige nieuwsbrief: Om wat extra inkomsten te genereren voor Stichting W.I.M. hebben wij – de dames van
De Kerstclub – het plan opgevat om te gaan breien!!!!
Deze kussens zijn inmiddels gemaakt en verkocht
(opbrengst € 75,--). Naast deze kussen zijn er ook kerstballen gebreid. Deze rage is overgewaaid uit Noorwegen.

Juist in deze tijd hebben de mensen in Mali de steun hard
nodig en als er dan ook nog een paar mooie kerstballen
en/of kussens voor in de plaats komen...
Deze gebreide kerstballen zijn bij het secretariaat te
bestellen voor € 2,50 per stuk.

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
Apeldoorn EO
KvK 09104433 (Centraal Gelderland)

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

