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Inleiding
In deze nieuwsbrief een update over de situatie in Mali.
Daarnaast besteden wij aandacht aan:
 Voorstellen van ons nieuwe kerngroeplid Irma
 Waterput project
 Koningsdag in Schiedam
 Een oproep (transport)
 Microkrediet interview
 Notaris
De situatie in Mali (begin juni 2014)
Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer het een en ander
gebeurd in Mali.
In het voorjaar is de premier van Mali, Oumar Tatam Ly,
samen met zijn ministersploeg opgestapt. De premier
heeft het ontslag aangeboden aan de president, Ibrahim
Boubacar Keita (populair IBK genoemd). Het premierschap is overgenomen door een voormalig minister,
Moussa Mara. Op 11 april werd op de staatstelevisie bekend gemaakt dat Mali een nieuw kabinet heeft, waarin
een aantal oud-ministers zitting hebben.
Op 14 april is de eerste lichting van zo´n 70 Nederlandse
soldaten naar Mali vertrokken, om het kamp in Gao (in het
noorden van Mali) in te richten. In de loop van de daarop
volgende weken zijn nog eens 300 soldaten naar Mali gegaan, met name commando´s, inlichtingenpersoneel en
piloten en ondersteunend personeel van de 4 Apachehelikopters. Ook zijn er 3 Chinook transporthelikopters
naar Mali vervoerd.
De manschappen gaan zich in de MINUSMA missie inzetten als “de ogen en de oren” van de missie. Zij houden
zich vooral bezig met het verzamelen en analyseren van
inlichtingen.
Half mei heeft er een aanslag plaatsgevonden in Kidal,
350 km ten noordoosten van Gao waar de Nederlandse
militairen zich bevinden. In Kidal zijn Touareg-rebellen van
de MNLA (de moslimextremistische beweging) in gevecht
met militairen, waarbij veel doden zijn gevallen. Premier
Moussa Mara heeft troepen naar Kidal gestuurd om de
stad te heroveren op de rebellen. President IBK wil nog
steeds onderhandelen met de MNLA, maar krijgt hiervoor
steeds minder steun van de zuidelijke bevolking van Mali.
Met name het noorden van Mali verkeert in wanorde,
waarvoor voorlopig nog geen oplossing voor lijkt te bestaan.
In de hoofdstad Bamako is van alle gevechten niet veel te
merken. Bamako ligt meer dan 1000 km ten zuidwesten
van Gao en is meer dan 1500 km verwijderd van de ongeregeldheden in Kidal.
Onze contactpersoon in het Centre d´Écoute, Sidy Diarra,
geeft ook aan dat de geplande activiteiten doorgang
kunnen vinden. Hooguit zijn er wat meer militairen op
straat, maar erg veel last heeft het Centre d´Écoute op dit
moment niet van de wanordelijke situatie in Mali.
Juist nu is het van belang om door te kunnen gaan met de
activiteiten in Bamako, zodat de weeskinderen uit het
Centre de mogelijkheid hebben om goed opgeleid te

worden en zichzelf leren onderhouden. Wij danken u dan ook
hartelijk voor uw steun aan de weeskinderen in Mali!
Karin Mooren, penningmeester
Even voorstellen
Mijn naam is Irma Gosselink, getrouwd en moeder van 2 kinderen en we wonen in het gezellige Delft. Ik werk bij zorgorganisatie Florence als Coördinator Gezondheid Services.
Hierin geef ik samen met mijn team vorm aan de FlorencePas
en aan Gezondheidpreventie.
Tijdens de basisschooltijd van de kinderen ben ik lid geweest
van de ouderraad en later ben ik gekozen in de medezeggenschapsraad.
Met de Stichting W.I.M. ben ik in aanraking gekomen door
mijn nicht Karin Mooren. Sinds de oprichting van de Stichting
ben ik donateur. Begin van het jaar heb ik met Karin gesproken over de mogelijkheid om lid te worden van de kerngroep.
Inmiddels heb ik mijn eerste vergadering gehad, waarin we
constructief gesproken hebben over de verdere vormgeving
van het Centrum. In deze eerste vergadering is mijn enthousiasme om in de komende jaren mijn bijdrage te leveren aan
de Stichting verder gegroeid.
Waterput project
Water. Schoon water. Zo vanzelfsprekend dat we er niet bij
stilstaan. Niet voor het Centre d’ Écoute, die elke emmer water 300 à 400 meter verder halen en daar ook nog iets voor
moeten betalen. Al jaren leeft dan ook de wens om een eigen
watervoorziening te hebben. Mede gezien de lessen hygiëne
en persoonlijke verzorging.
Maar de kosten. Een pomp/put realiseren kost ongeveer €
8.000. Wij hebben, beschroomd, de vraag gekregen of wij
mogelijk konden voorzien in deze kosten. Met de bestaande
inkomsten kunnen we gelukkig het project draaiende houden
maar niet meer. Andere wegen dus. Zoeken naar sponsoren
buiten de eigen donateurs, fondsen benaderen, acties
ondernemen (zie elders in deze nieuwsbrief het verslag van
de koningsdag).
Andere wegen, zoals het aanschrijven van bedrijven, die met
drinkwater te maken hebben. Stichting W.I.M. is er inmiddels
in geslaagd om een toezegging te krijgen van drinkwaterbedrijf Oasen voor het bedrag van € 3.000.
Terughoudend en beschroomd willen we de gedachte bij u
neerleggen of er mogelijk in uw omgeving mensen zijn, die
het werk van de Stichting sympathiek vinden, maar zich niet
als donateur willen binden aan een vaste bijdrage. Een
éénmalige bijdrage voor een concreet project als een
waterput zou mogelijk wel kunnen.
Beschroomd, maar toch.
Bert Mooren, voorzitter
Koningsdag in Schiedam
Na enig overleg op de laatste vergadering van Stichting
W.I.M. hebben Anneke en ik (Angèle) besloten weer eens poging te wagen enige inkomsten voor Stichting W.I.M. te genereren door op de vrijmarkt te gaan staan. De locatie was snel
helder, na eerder in Utrecht en Gouda gestaan te hebben
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moest het nu Schiedam worden in de wijk Kethel. Dit is de
oude dorpskern van Schiedam en erg bekend om zijn
Oranjevereniging.
Jacqueline heeft zich aangesloten toen bekend was dat
we met het thema handwerken zouden gaan staan. We
hadden namelijk een kraam gehuurd (de huur is niet door
de Stichting betaald maar door onszelf) en je moest een
hoofdactiviteit hebben. Anneke had gezellige muizen
gebreid, Jacqueline had leuke lintensleutelhangers
gemaakt en haarspelden gehaakt en ik had glazen
kommen opgemaakt met linten, pompoentjes en kaarsen.
Als bij-verkoop hadden we mooie boeken, tassen en wat
overige materialen van kennissen gekregen. Om het
geheel een Hollands sfeertje te geven hebben we veel
tulpen en klompen verkocht die ik over had uit een
decoratie project. Ook onze outfit was in het thema ”Ik hou
van Holland”.

Na op vrijdagavond alles klaargezet te hebben en een
paar wijntjes te hebben gedronken zijn we natuurlijk veel
te laat naar bed gegaan en om half 6 ging de wekker voor
de grote dag. Keurig om half 8 was onze kraam ingericht
en gingen we van start, vanaf 10 uur werd het lekker druk.
We hebben erg leuke reacties gehad op vooral de outfit
van Anneke, zeker met haar overtuigende verkooptechnieken erbij!!
We hebben een klein jochie enorm blij gemaakt met een
wereldbol voor € 3,- waar hij al heel lang naar op zoek
was en 2 meisjes waren helemaal blij met een gebreide
iPad-hoes! Een trouwe vriendin werd onze vaste bezoekster en grootste sponsor en veel mannen gingen op de
versiertoer met de aangeschafte tulpen en bijbehorende
tips van Anneke. Rond 16u nam de animo van de bezoekers af en om 17u werden we opgehaald nadat we alles
weer hadden ingepakt wat over was.
Thuis hebben we onder het genot van een wijntje en
afhaalchinees onze omzet geteld. Dit tezamen met de
Facebook acties van Anneke en Jacqueline voor de overgebleven items heeft het een totaal bedrag opgeleverd
van € 267,75. Daar zijn we heel blij mee en ook met onze
mannen die de gehele logistieke operatie in goede banen

hebben geleid. We hebben ook nog eens een leuke dag
gehad dus wie weet volgend jaar weer??? Het begin voor de
waterput staat in ieder geval op de bankrekening van
Stichting W.I.M.
Angèle Geelkens
Ideeën gevraagd voor transport naar Mali
Regelmatig worden gratis spullen aangeboden met de vraag
of deze leuk of nuttig kunnen zijn voor de kinderen van het
Centre in Mali. Zo kregen we recent nog een aanbod van gebruikte voetbalshirtjes en broekjes (3 grote sporttassen vol).
Natuurlijk zijn deze spullen altijd welkom, echter weten we
vaak niet hoe we dit in Mali moeten krijgen. Soms zijn er wel
eens spullen meegegeven aan mensen die toevallig naar Mali
gingen, maar dat zijn vaak toevalstreffers. Daarom aan ieder
de vraag of er nog ideeën zijn om af en toe spullen in Mali te
krijgen, die wij niet kennen. Uiteraard moeten dit wel ideeën
zijn die weinig geld kosten. Wij blijven er naar streven om het
grootst mogelijke deel van de donaties (het streven is en blijft
100%) ook echt ter plaatse te besteden. Wij willen dus niet
terugvallen op de commerciële bedrijven zoals UPC. Alle
ideeën zijn welkom.
Jan Willem Mulder, secretaris
Microkrediet interview met Nantène Doumbia
Nantène is weduwe en moeder van 6 kinderen: 3 meisjes en
3 jongens waarvoor zij moet zorgen. Zij verkoopt groenten en
de laatste tijd verkoopt zij uitsluitend de bladeren van zoete
aardappelen. Haar dag wordt in drieën ingedeeld: ’s ochtends
brengt zij de bladeren vanaf 08.00 uur naar de markt om te
verkopen. Als de markt gedaan is koopt zij hier ook
ingrediënten om een maaltijd klaar te maken. Het tweede
gedeelte van haar dag besteedt zij aan het bereiden van de
maaltijd voor het gezin. Aan het begin van de avond, het
derde gedeelte van haar dag, gaat zij naar de tuinen van de
kwekers om nieuwe bladeren te kopen. Weer thuis wast zij
de bladeren en haalt ze de stengels en de slechte
exemplaren er uit.

Op de markt scheurt zij de bladeren in kleinere stukjes en
deze worden verkocht. Zij koopt de bladeren aan voor ca. €
3,80 en verkoopt ze voor ca. € 5,70. De opbrengst is dus €
1,90, zonder hierbij haar arbeid te verrekenen. Deze handel
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maakt het haar mogelijk haar 6 kinderen te voeden en te
kleden. De hulp van het Centre heeft haar hierbij een
duwtje in de rug gegeven en zij kan zelfs wat geld opzij
leggen.
Joke Bron
Periodieke schenkingen niet meer via de notaris
Sinds 1 januari 2014 is het gemakkelijker en dus aantrekkelijker geworden om periodieke schenkingen voor belastingaftrek in aanmerking te laten komen.
Als je schenkt aan goede doelen heb je recht op een aftrekpost, maar alleen als en voor zover je jaarlijks meer
schenkt dan één procent van je inkomen. Daardoor kunnen veel gulle gevers uiteindelijk toch niets aftrekken.
Soms mag je je gift wel aftrekken vanaf de eerste euro.
Namelijk als je een overeenkomst aangaat waarin staat
dat je minstens vijf jaar op rij hetzelfde bedrag schenkt
aan een goede doel. Dan is elke euro die je geeft aftrekbaar. Vorig jaar moest die overeenkomst worden vastgelegd in een notariële akte, maar die eis is nu vervallen.
Vanaf 1 januari 2014 is zo’n periodieke schenking ook aftrekbaar zonder notaris. Daarmee wordt de periodieke
schenking ook interessant voor kleinere bedragen.
Hoe gaat dit in zijn werk?
- Download een model-schenkingsovereenkomst
- Vul een deel van de overeenkomst in tweevoud zelf in.
- Laat het goede doel de rest invullen en een van beide
documenten terugsturen.
- Bewaar de overeenkomst, want de fiscus kan er bij
een controle naar vragen.
Periodieke giften zijn alleen aftrekbaar als de stichting een
ANBI is. Stichting Weeskinderen in Mali is een ANBI, dus
voor u kan bovenstaande zeer gunstig zijn!
Wilt u overgaan tot periodieke schenking, dan kunt u de
modelovereenkomst invullen en opsturen naar het
secretariaat van Stichting Weeskinderen in Mali,
Swammerdamsingel 61, 3112 RH Schiedam.
Alvast dank!
Karin Mooren, penningmeester
Hoe downloadt u het formulier?
Bij de elektronische versie van de nieuwsbrief klikt u op de
link model-schenkingsovereenkomst.
Bij de papieren versie van de nieuwsbrief gaat u naar de
website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl
Zoek daar naar: Overeenkomst periodieke giften
Download het formulier: Periodieke gift in geld (pdf)

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.
IBAN rekeningnr. NL89 RABO 0313 6716 21
RaboBank Apeldoorn EO
KvK 09104433 (Centraal Gelderland)

