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Inleiding
Allereerst willen we iedereen een heel voorspoedig 2014
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 Karin Mooren. Verder is
donateur Linda Bosch aan het woord, is er het financiële
verslag van onze penningmeester met de wijziging van de
incasso’s in het kader van SEPA en een artikel over een
projectvoorstel voor de aanleg van een waterput. Als laatste
nog een voorbeeld van een microkrediet.

Kerstwens van de secretaris
2013 was een jaar waarin Mali uitgebreid in het  nieuws is
geweest, helaas niet in positieve zin. Rebellen zijn actief in
het noorden van Mali en Franse militairen hebben de op-
mars kunnen terugdringen. Binnenkort gaan ook Neder-
landse militairen de internationale VN troepenmacht onder-
steunen. Voor onze activiteiten in het Centre d'Écoute is dit
alles gelukkig van weinig invloed geweest. Het Centre be-
vindt zich in hoofdstad Bamako en vooralsnog is ter plaatse
weinig te vrezen van rebellen. Wel merkt men de onrust in
de vorm van prijsverhogingen. Hierdoor wordt onze
ondersteuning eerder meer, dan minder noodzakelijk.
Voor onze stichting was 2013 ook het jaar van een proef
met microkredieten. Budgettair geen grote uitgave, maar
wel in de geest van het moderne ontwikkelingswerk. U leest
hierover meer in deze nieuwsbrief.
De economische crisis die ook in 2013 ons land in zijn
greep hield, heeft geen grote gevolgen gehad voor de
Stichting. Hoewel het aantal donateurs licht is gedaald, zijn
de meeste donateurs ons doel trouw gebleven, daarvoor
dank. Ik wens iedereen, de kinderen van het Centre, onze
militairen die binnenkort afreizen naar Mali, donateurs, ex-
donateurs en andere belangstellenden alle goeds voor
2014.

Namens Stichting W.I.M., Jan Willem Mulder, secretaris

De situatie in Mali en bij het Centre d´Ecoute in Bamako
– november 2013
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u bericht over de Fran-
se troepenmacht, die begin 2013 naar Mali is gegaan om
de opmars van rebellen te keren. De Fransen zijn er snel in
geslaagd om deze rebellen te verdrijven, maar er zit nu nog
een relatief kleine groep jihadisten die gevaarlijk is. Zij zitten
met name in het woestijn- en berggebied in het noorden. Af
en toe vinden in het noorden nog aanslagen plaats, bijvoor-
beeld in Timbouctou, Kidal en Tessalit, waarbij ook burgers
worden getroffen.
Er gaan begin 2014 bijna 400 Nederlandse militairen naar
Mali toe, zij zullen vooral in het noorden van het land actief
zijn. De militairen moeten het mandaat van de Verenigde
Naties uitvoeren, dat betekent het beschermen van de
bevolking, maar zij zullen ook inlichtingen verzamelen, po-

litie en leger trainen en ook patrouilleren als er rebellen-
troepen in de buurt zijn.

De jihadisten vormen op dit moment niet direct een bedrei-
ging voor de rest van Mali. In Bamako zijn de toegangscon-
troles bij supermarkten en restaurants weer opgeheven en
de veiligheidscontroles bij hotels en zelfs op het vliegveld
zijn niet erg streng. Het lijkt er dus niet op dat er aanslagen
op handen zijn in de hoofdstad, maar het kan zo omslaan,
zo bewijst de aanslag onlangs op het winkelcentrum in Nai-
robi.
Over het algemeen is de bevolking in het zuiden van het
land blij met de komst van de militaire troepenmacht, zodat
de rust wordt bewaard.

Voor het Centre d´Écoute is er op dit moment geen reden
om niet met alle activiteiten door te gaan. Sidy Diarra, onze
contactpersoon op het Centre, vertelde dat de kinderen die
hiervoor in aanmerking komen ook dit jaar weer ingeschre-
ven zijn op reguliere scholen nadat ze een alfabetiserings-
cursus hebben gehad. In de dagelijkse gang van zaken
merkt men vooralsnog weinig van de situatie in het noorden
van Mali.

Het is juist nu van belang dat de activiteiten van het Centre
d´Écoute kunnen blijven doorgaan. Volgens Willem Snap-
per, een Nederlander die in Mali woont, is de opbouw van
het land de beste verdediging tegen het terrorisme.
De vrijwilligers werken hard om de kinderen o.a. te leren le-
zen en schrijven, wij vragen u dan ook om Stichting Wees-
kinderen in Mali te blijven steunen en zo een steentje bij te
dragen aan de opbouw van het land!

Karin Mooren

(Ook op onze website www.stichtingwim.nl staan diverse
web-links over de situatie in Mali)

Financiën okt 2012- sep 2013
In de tabel ziet u het financiële jaaroverzicht van het pro-
jectjaar dat liep van oktober 2012 tot en met september
2013. De voortgangsrapporten die we uit Mali ontvangen
zijn ook op deze jaarcyclus gebaseerd.

okt 2012-sept
2013

Inkomsten
(€)

Uitgaven
(€)

Overboeking
naar Mali (€)

Donateurs 5.897 - -
Eenmalige
giften

1.615 - -

Bank - 366
Project Centre
d’Écoute

- 8.671

Totaal 7.512 8.671
Reserve -1.525
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In het projectjaar is er in het totaal € 8.671 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 ook minder geweest
dan vorig jaar. Deze eenmalige giften kwamen dit jaar o.a.
van een donatie vanwege een verjaardagsfeest, een dona-
tie i.p.v. een cadeau voor een verjaardag, en extra donaties
van een aantal (vaste) donateurs.
Samengevat heeft dit er wel toe geleid dat we dit jaar zijn
ingeteerd op de reserves die we vorig jaar hebben opge-
bouwd.
De bankkosten (m.n. overboeking buitenland) zijn helaas
onvermijdelijk; per januari 2013 heeft de ABN AMRO (die
zeer lage maandkosten voor stichtingen hanteerde) haar
kosten drastisch verhoogd van €1,33 naar €10,68  per
maand. Hierover is een klacht ingediend bij de bank, maar
hierop is nog geen verlaging doorgevoerd. Ondanks de
kosten kunnen we nog steeds spreken van een relatief lage
overhead. Dit zijn immers de enige kosten die we daad-
werkelijk maken, alle andere kosten (nieuwsbrief maken en
versturen, vergaderkosten, etc.) worden door de kerngroep-
leden gedragen. De genoemde bedragen zijn gebruikt t.b.v.
de volgende bestedingsdoelen:

Omschrijving Bedrag
(€)

Alfabetisering (± 50 kinderen)    230
Schoolmeubilair    268
Inschrijving op scholen, stageplaatsen    656
Vrijwilligersbijdrage (5 pers incl. lesgeven
alfabetisering)

3.594

Gezondheidszorg (melkproject, medicijnen,
ziekenhuisopname etc.)

2.518

Sport en spel    458
Kantoorartikelen    183
Microkrediet    420
Onderhoud (schilderwerk) Centre d´Écoute    344

Totaal 8.671

Over op SEPA en IBAN
Met de komst van SEPA (de Europese betaalmarkt) en
IBAN (het internationale rekeningnummer) zullen er een
aantal veranderingen zijn voor betalingen en incasso´s. Per
1 januari 2014 gaat Stichting Weeskinderen in Mali incasse-

ren met de nieuwe Euro-incasso. U krijgt binnenkort (via de
post of via e-mail) een eenmalig bericht waarin staat wan-
neer welk bedrag wordt geïncasseerd, hierin staat tevens
ons incassant-ID en uw machtigingskenmerk.
Voor u als donateur die met incasso betaalt verandert er
niets, de door u verleende machtiging blijft ook geldig.
Voor de donateurs die per acceptgiro betalen, verandert er
wel wat. De acceptgiro die tot nu toe werd gebruikt is bin-

nenkort niet meer geldig. Vanaf januari 2014 zal Stichting
Weeskinderen in Mali dan ook overgaan tot het sturen van
facturen, die u met uw bankprogramma kunt voldoen. Het

sturen van facturen kost geld, mocht u daarom over willen
gaan op automatische incasso, dan juichen wij dit toe!
Bij uw factuur vindt u een machtigingsformulier hiervoor.
En weet u nou ook nooit wat u voor uw verjaardag moet
vragen, omdat u alles al heeft? Denkt u dan eens aan een
cadeau in de vorm van een donatie voor Stichting W.I.M.!

Rest mij alle donateurs, vast of eenmalig, hartelijk te dan-
ken voor hun donatie!

Karin Mooren, penningmeester

Donateur Linda Bosch aan het woord
Ik ben Linda Bosch, student, 24 jaar, dochter van Anneke
en Ruud Bosch. Door hen en de anderen uit het kernteam,
kwam ik op jonge leeftijd al in aanraking met Stichting
W.I.M.. Als er bij ons thuis werd vergaderd, mocht ik ook in
de grote kring van grote mensen komen zitten. Ik luisterde
aandachtig naar het brainstormen, de geslaagde projecten,
de verhalen van vrijwilligers die in Mali zaten, de problemen
en de oplossingen. De serieuze stemmen die ik hoorde
maakten soms plaats voor hard gelach. Ik zag en voelde er
ieders liefde en aandacht voor de stichting en voor Wim.
Een man die ik door mijn jonge leeftijd en zijn jonge leeftijd,
niet lang heb mogen kennen. Ik herinner me vooral zijn
brede lach. Maar ik ken door de bijeenkomsten nu ook veel
van zijn verhalen. Bijzonder vind ik het, dat zijn vrienden en
familie deze stichting zijn gestart. W.I.M. een stichting met
concreet geformuleerde doelen, effectieve projecten en een
betrokken liefdevol kernteam.

Linda Bosch

Projectvoorstel waterput
In onze Westerse samenleving lijkt het zo vanzelfsprekend.
Je doet de kraan open, en er komt schoon water uit. Maar
stel nu dat dit niet het geval is. In een land als Mali is de
situatie totaal anders, en zo ook voor het Centre. Er is daar
geen drinkwaternet en het water moet van elders worden
gehaald, te voet en met jerrycans. Er wordt ook per jerrycan
afgerekend.
Beheerder Sidy van het Centre heeft bij ons een project-
voorstel ingediend om een waterput aan te leggen. Er moet
daarvoor een put in de grond worden geboord, en het water
wordt dan opgepompt van meer dan 50 meter diep. Met
een eigen waterput zou het Centre niet alleen in de eigen
waterbehoefte kunnen voorzien, maar kan ook water
worden verkocht aan anderen in de omgeving. Hiermee
krijgt het Centre  aanvullende inkomsten en kan ook het
beheer en onderhoud van de waterput betaald worden.
Voor de aanleg van een waterput is een bedrag nodig van
omgerekend ongeveer € 8.000. Aan Stichting W.I.M. is
gevraagd of hiervoor geld kan worden vrijgemaakt.
Uiteraard beschikt het Centre zelf niet over de middelen om
deze put te financieren.
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Voor Stichting W.I.M. zou deze uitgave een substantieel
deel van de jaarlijkse bijdrage betekenen.  Het jaarlijkse
budget ligt in de orde van grootte. Omdat alle lopende acti-
viteiten, zoals gezondheidszorg en onderwijs niet in gevaar
mogen komen, hebben we daarvoor dus aanvullende in-
komsten nodig. Wij denken momenteel na over hoe we
aanvullende inkomsten zouden kunnen realiseren.
Uiteraard zijn alle suggesties hiervoor welkom.

Jan Willem Mulder

Voorbeeld van een locale waterput.

Voorbeeld microkrediet
Haar naam is Gueda Gueye en zij maakt kleden, gordijnen
en kleertjes voor baby’s. Voor haar huidige werkzaamheden
heeft zij 32m stof gekocht en daarvan maakt zij 4 kleden
plus gordijnen kussenslopen en placemats.

Over elke set van kleden en accessoires doet zij ca. 3
weken. Zij maakt haar eigen patronen met behulp van

papier en potlood. Voor de set waar zij nu mee bezig is
heeft ze 7 klossen met garen nodig. Gueda kies de kleuren
zelf uit. Verder gebruikt zij naalden en een raamwerk om de
stof te spannen.  Eenmaal dat de sets klaar zijn worden
deze verkocht. Met deze activiteit kan zij haar 10 kinderen
voeden en houdt zij zelfs een beetje geld over voor
onvoorziene uitgaven. Het microkrediet dat zij via het
Centre heeft verkregen stelt haar in staat stoffen en klossen
met garen op voorraad aan te schaffen. Alle bestellingen
die klaar zijn stuurt zij naar haar moeder die de verkoop en
de distributie verzorgt.

Van de secretaris
Wederom hopen wij u naar tevredenheid te hebben
ingelicht. We willen u namens de weeskinderen in Mali
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.
IBAN rekeningnr. NL89 RABO 0313 6716 21
RaboBank Apeldoorn EO
KvK 09104433 (Centraal Gelderland)


