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Inleiding
Allereerst willen we iedereen een heel voorspoedig 2013
wensen!
Deze nieuwsbrief gaat verder met een Kerstwens van de
secretaris van Stichting W.I.M.. Daarnaast is er een update
over de situatie in Mali door Gerbert van der Aa (ook al
vorig jaar aan het woord in onze nieuwsbrief) en een artikel
over het laatste nieuws in Mali. Verder is donateur Eeuwkje
Klijnstra aan het woord, is er het financiële verslag van
onze penningmeester en een artikel over microkrediet door
Stichting W.I.M..
Kerstwens van de secretaris
2012 was in meerdere opzichten een turbulent jaar, met
een nieuwe regering en een crisis, die meer vat op Nederland begint te krijgen. Ondanks de crisis blijven de meeste
donateurs onze stichting nog steeds steunen en daarmee
het gezamenlijke doel van het Centre d'Écoute. Op 11
december was in het nieuws, dat de president van Mali
alweer is afgezet door het leger (zie ook elders in deze
nieuwsbrief). Dit doet je beseffen dat de kinderen van het
Centre ons meer nodig hebben dan ooit, en dat wij in
Nederland nog altijd beter af zijn dan deze kinderen in
Bamako, crisis of geen crisis. Ik hoop daarom dat u ons ook
in 2013 weer zal blijven steunen. Ik wens u in ieder geval
prettige feestdagen en een voorspoedig 2013.
Namens Stichting W.I.M., Jan Willem Mulder, secretaris
De situatie in Mali door Gerbert van der Aa
In oktober was ik twee weken in Mali, voor artikelen in onder meer Elsevier. Vanuit Marokko, waar ik deze zomer
mijn Land Cruiser had gestald, reed ik erheen. Ik was onder
meer in Bamako en Mopti. Vlak ten noorden van die laatste
stad begint het gebied dat sinds begin dit jaar wordt bezet
door fundamentalistische moslims, die onder meer handen
afhakken van dieven en westerlingen ontvoeren voor losgeld. De fundamentalisten hebben het Malinese leger uit
het noorden verjaagd. Verder dan Mopti, waar ik logeerde
bij een Nederlandse ontwikkelingswerker (www.mopti.nl),
ben ik daarom niet gekomen.
Bijna de helft van Mali is nu in handen van extremisten, die
banden hebben met al Qaida. Maar in de rest van het land
is verbazend weinig te merken van de onrust. Overal waar
ik kwam ging het dagelijks leven rustig zijn gang. Op de
markt verkochten vrouwen groente en fruit, kinderen gingen
naar school. De prijzen van levensmiddelen zijn iets gestegen, maar niet erg veel. De enige verandering zijn de vele
vluchtelingen. Naar schatting 400.000 Malinezen zijn weggetrokken uit het noorden. Sommigen zijn naar het zuiden
van Mali gevlucht, anderen verblijven in de buurlanden
Mauretanië en Burkina Faso.

In Bamako ontmoette ik Ibrahim, een oude bekende uit de
noordelijke stad Gao. Ik ken hem al bijna tien jaar. In Gao
werkte hij als chauffeur voor een Amerikaanse zendeling.
Eerder dit jaar had hij zich aangesloten bij een burgermilitie,
die het Malinese leger helpen bij de oorlog tegen de fundamentalisten. Van bevriende militairen hadden de vrijwilligers
wapens en training gekregen. Helaas liep het anders dan
verwacht. Tijden het eerste gevecht met de fundamentalisten, in maart, was de militie in een hinderlaag gelopen.
Zes militie-leden waren gedood. Zelf had Ibrahim een kogelwond opgelopen. Hij was overgebracht naar Bamako om
te herstellen. De wond was inmiddels min of meer genezen.
Een aantal Westerse landen en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) willen militair ingrijpen om de fundamentalisten uit het noorden te verjagen. De meeste Malinezen die ik sprak steunen een interventie, maar zelf heb ik er niet zo'n goed gevoel over. Ik
vrees dat de buitenlandse soldaten er niet in slagen om de
fundamentalisten te verslaan. De kans bestaat dat de oorlog dan zal intensiveren, net zoals in Afghanisten en Irak is
gebeurd. Dan kan ook de rest van Mali ten prooi vallen aan
geweld en terreur. Aanslagen in Bamako zijn niet uit te sluiten.
De sfeer in de hoofdstad Bamako is het best te beschrijven
als "stilte voor de storm". Buitenlandse ontwikkelingswerkers voeren nog steeds projecten uit, maar hebben hun
evacuatieplannen klaar liggen. Het toerisme is ingestort,
hoewel ik wel een bejaard Nederlands echtpaar tegen
kwam die in een vrachtwagen-camper onderweg zijn naar
Zuid-Afrika. Ik hoorde verhalen over toegenomen criminaliteit, maar had niet de indruk dat het onveilig is op straat.
Hoe de situatie zich de komenden maanden gaat ontwikkelen durf ik niet te voorspellen. Alles is mogelijk.
Gerbert van der Aa
(Ook op onze website www.stichtingwim.nl staan diverse
web-links over de situatie in Mali)
Het laatste nieuws over de situatie in Mali
De beschrijving van de situatie in Mali door Gerbert van der
Aa is ongeveer twee maanden oud. Sindsdien is deze nog
verder verslechterd, met als voorlopig dieptepunt het
afzetten van de premier. Een kort overzicht van de actuele
situatie (11-dec-2012) (diverse bronnen):
De Malinese interim-president Traoré heeft een opvolger
benoemd voor premier Diarra, die afgelopen nacht onder
druk van het leger aftrad. De nieuwe premier is Django Sissoko, die onder meer ombudsman in het West-Afrikaanse
land was. Het conflict draaide om de aanpak van moslimrebellen, die sinds maart de macht hebben in een groot
deel van Mali.
Dit voorjaar pleegden militairen een staatsgreep in Mali,
waarbij premier Touré werd afgezet. Het leger heeft de
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macht daarna formeel overgedragen aan een interim-regering, maar achter de schermen bleef de invloed van de militairen groot. Diarra wilde een internationale interventiemacht
naar het noorden sturen. Ook de EU wil de islamitische
opstandelingen verdrijven. De militairen willen geen
bemoeienis van buitenaf, naar verluidt vrezen ze verlies
aan macht.
De voormalige kolonisator Frankrijk wil dat er zo snel mogelijk een Afrikaanse troepenmacht wordt ingezet in Mali. De
EU wil militaire trainers naar Mali sturen om het leger te trainen voor de strijd in het noorden van Mali.
Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste opleiders naar
Mali gaan. Er zijn een paar weken tot een paar maanden
nodig om de missie voor te bereiden. Ook is het nog onbekend of Nederland mensen stuurt.
Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is bezorgd over het aftreden van de Malinese premier Diarra.
Ploumen benadrukt dat de toedracht van de gebeurtenissen
onduidelijk is. Ze spreekt van een ernstige terugslag in het
prille overgangsproces in Mali.
Vandaag liet minister Ploumen vanuit Mali weten dat het
kabinet vier miljoen euro uittrekt voor noodhulp aan het
land.
Stichting W.I.M. vraagt ook aan haar leden om te blijven
steunen en eventueel zelfs iets extra’s te doen.
Bijvoorbeeld het werven van extra leden in uw eigen omgeving. Aanmelden kan via de website of het secretariaat.
Financiën okt 2011- sep 2012
In de tabel ziet u het financiële jaaroverzicht van het projectjaar dat liep van oktober 2011 tot en met september
2012. De voortgangsrapporten die we uit Mali ontvangen
zijn ook op deze jaarcyclus gebaseerd.
okt 2011-sept
2012
Donateurs
Eenmalige
giften
Bank
Project Centre
d’Écoute

Inkomsten
(€)
6.751
3.625

Uitgaven
(€)
-

-

290
-

Totaal
Reserve

10.376

2.138

Overboeking
naar Mali (€)
7.948
8.238

In het projectjaar is er in het totaal € 7.948 uitgegeven aan
de weeskinderen in Mali.
Het aantal vaste donateurs is wederom licht gedaald, ook
daarin merkt Stichting W.I.M. de gevolgen van de crisis. De
eenmalige giften zijn in dit projectjaar minder geweest dan
vorig jaar, maar het is nog steeds een substantiële bijdrage.
Deze eenmalige giften kwamen dit jaar o.a. van een donatie

vanwege het afscheid van een werkplek, een gift van de
ING-bank, een persoonlijke gift voor ontwikkelingssamenwerking, de verkoop van kussens gebreid voor Stichting
W.I.M. en extra donaties van een aantal (vaste) donateurs.
Dit alles heeft er toe geleid dat we dit jaar wederom 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, vergaderkosten, etc.) worden door de kerngroepleden gedragen. De
genoemde bedragen zijn gebruikt t.b.v. de volgende
bestedingsdoelen:

Omschrijving

Alfabetisering (± 50 kinderen)
Schoolmeubilair
Inschrijving op scholen, stageplaatsen
Vrijwilligersbijdrage (5 pers incl. lesgeven
alfabetisering)
Gezondheidszorg (melkproject, medicijnen,
ziekenhuisopname etc)
Sport en spel
Kantoorartikelen
Totaal

Bedrag
(€)
230
268
656
3.594
2.517
500
183
7.948

Rest mij alle donateurs, vast of eenmalig, hartelijk te
danken voor hun donatie!
Karin Mooren, penningmeester

Donateur Eeuwkje Klijnstra aan het woord
Hallo, mijn naam is Eeuwkje en ik kom uit Friesland. Sinds
vorig jaar ben ik donateur van Stichting W.I.M. Ik sta nog
niet op de kaart, maar vind het mooi om te zien hoe de
stichting zich over het land verspreidt. Mijn eerste kennismaking met de Stichting was tijdens het open huis van onze
vrienden Wim en Maaike. In plaats van cadeaus vroegen zij
een bijdrage voor Stichting W.I.M. Een mooi initiatief.
Doordat mijn vriend en ik in 2009 een rondreis door Kenia
hebben gemaakt, krijg je een ander beeld over Kenia en
Afrika dan dat je alleen informatie via de krant en de t.v.
krijgt. Tijdens onze rondreis hebben wij ook een aantal projecten bezocht. O.a. een school met 600 kinderen en een
project om koeien te vaccineren tegen mond-en-klauwzeer.
Je ziet dan wel dat een project vooral kleinschalig met behulp van de bevolking opgezet moet worden. Dit is ook wat
ons aanspreekt in Stichting W.I.M..
Als medewerker van de ING heb ik dit voorjaar een aanvraag gedaan bij het ING goede doelen fonds ´écht©goed
doen´. Hiermee kun je als medewerker activiteiten laten
steunen op gebieden als sport, natuur, educatie en noodhulp. Ik hoop dat Stichting W.I.M. met de ontvangen donatie
vooral in deze voor Mali zware tijd weer een stapje verder
kan zetten.
Eeuwkje Klijnstra
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Microkrediet
Vanaf januari 2013 starten we via het Centre een project
met microkredieten. Het gaat om 5 vrouwen, die allemaal
verbonden zijn aan het Centre door één of meerdere kinderen die op het Centre onderwijs krijgen of opgevangen
worden. Deze vrouwen zijn allemaal weduwe en hebben
meerdere kinderen groot te brengen. Ze worden ter plekke
geholpen met het opzetten van een bedrijf door een medewerkster van het Centre, die zich ook bezighoudt met gezondheid en voeding van de kinderen. Indien nodig wordt
er ook hulp geboden door andere medewerkers van het
Centre. De vrouwen krijgen allemaal een krediet van circa
€ 45, dat ze kunnen gebruiken om bijvoorbeeld voorraden
aan te kopen of productiemateriaal aan te schaffen. De activiteiten van de vrouwen zijn als volgt verdeeld:
 Handel in 2e-hands kleding (2x)
 Verkoop van groente
 Kapster
 Naai atelier

De vrouwen hebben 10 maanden de tijd om hun winkel of
bedrijf op te zetten / uit te breiden. Eind oktober 2013 is het
de bedoeling dat de verstrekte fondsen terugbetaald worden. Hopelijk kunnen we hiermee deze vrouwen stimuleren
een succes te maken van hun winkel of bedrijf. We houden
u tijdens deze periode graag op de hoogte van de vorderingen en uiteraard maken we volgend jaar begin november
de balans op van dit project.
Joke Bron
Stichting W.I.M. – de film.
Nee, we gaan natuurlijk geen film maken over onze
Stichting, maar de presentatie voor Stichting W.I.M. is wel
te bewonderen op Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=89t_zko80t4
(Op onze website www.stichtingwim.nl staat deze link naar
de presentatie natuurlijk ook.)
Stichting W.I.M. op de kaart gezet
Op onze website is sinds kort Stichting W.I.M. op de kaart
gezet.

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.

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)

