
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prettige feestdagen en een 
gezond 2015 

 
Namens alle kinderen van het  
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Inleiding 
Allereerst willen we iedereen een heel voorspoedig 2015 
wensen!  
Deze nieuwsbrief gaat verder met een kerstwens en een 
update over de situatie in Mali. Verder een artikel over het 
15-jarig bestaan van onze Stichting van de voorzitter. Daar-
naast is er het financiële verslag van onze penningmeester 
en een artikel over de aanleg van een waterput. Als laatste 
maken wij u nogmaals attent op de fiscale mogelijkheid om 
uw periodieke schenking vast te leggen.  
 
 
Kerstwens 
Aan het eind van 2014 kunnen we terugblikken op een veel-
bewogen jaar zowel in Mali als binnen de Stichting W.I.M. in 
Nederland. De situatie in Mali lijkt gestabiliseerd wat betreft 
de gevechten en politieke onrust. Westelijk Afrika is nu 
vooral in het nieuws vanwege de ebola epidemie. Buurland 
Guinee is zwaar getroffen, terwijl het in Mali zelf tot nu toe 
beperkt gebleven is tot een aantal incidentele gevallen. 
Ondertussen maken we ons in Nederland druk over triviale 
zaken zoals een zoenende burgemeester.  
Binnen de Stichting is veel gebeurd dit jaar. We zijn heel blij 
dat we succes geboekt hebben met het vinden van spon-
soring voor de waterput op het Centre! Het geld is toege-
zegd en de aanleg van de put kan van start. De vaste bij-
dragen van onze trouwe donateurs zullen ook in 2015 ge-
bruikt worden voor de basisbehoeften: melk, medicijnen en 
scholing. Uw steun is heel belangrijk en we hopen dat u de 
Stichting W.I.M. blijft helpen! 
Namens de Stichting wensen we u het allerbeste voor 
2015. En dat we oog mogen blijven houden voor onze 
naaste omgeving én voor behoeften verder weg zoals in 
Mali. 
 
Wim Nugteren 
 
 
De situatie in Mali en bij het Centre d´Écoute in Bamako 
– december 2014  
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er niet veel veranderingen 
geweest in de VN-Minusma-missie. Met name in het noor-
den (bij Kidal en Timboektoe) woeden gevechten. Dit noor-
den blijft nog steeds een broedplaats voor jihadistische 
groeperingen. In Bamako is de missie minder zichtbaar, al 
zijn er wel 4-wheel-drives met militairen te zien. Vanuit het 
zuiden, waar de grens met Guinee is, komt een ander 
probleem: ebola. De epidemie heeft ook in Mali zijn eerste 
tol geëist: inmiddels zijn er 6 doden te betreuren en worden 
er meer dan 300 mensen gemonitord om te zien of zij de 
ziekte onder de leden hebben. Alle dodelijke slachtoffers tot 
nu toe zijn af te leiden van één overleden geestelijk leider 
uit Guinee, die in Bamako werd verpleegd. Op dit moment 
wordt veel gedaan om de ebola-uitbraak te beperken. Bij 
aankomst op het vliegveld wordt de lichaamstemperatuur 
gemeten, en overal staan flessen met desinfectiemiddel of 

emmers met gechloreerd water om handen te desinfec-
teren. De nationale tv heeft mensen ingelicht over ebola en  
hoe het te voorkomen en langs de kant van de weg worden 
mensen d.m.v. billboards met plaatjes geïnformeerd over 
wat wel en wat niet te doen. Volgens het meest recente 
nieuws zou Mali weer ebola-vrij zijn. 
De vrijwilligers van het Centre d’Écoute proberen de gestel-
de doelen na te blijven streven, dit lukt tot op heden goed, 
maar ze merken met name dat producten als melkpoeder 
duurder zijn geworden. Onze contactpersoon in het Centre 
d’Écoute, Sidy Diarra, geeft aan dat het ook nu belangrijk 
blijft om de weeskinderen een kans te geven op goede 
basiskennis en een opleiding, zodat zij zich later kunnen 
onderhouden. 
Stichting Weeskinderen in Mali dankt u hartelijk voor uw 
steun!  
 
Karin Mooren 
 
 
Vijftien jaar Stichting W.I.M. 
In die vijftien jaar is met hulp van de Stichting aan veel kin-
deren onderwijs geboden. 
 

 
 
Hoeveel?? 1000, 800, we weten het niet precies. Wel weten 
we dat voor zo’n aantal de kansen in het leven beter ge-
worden zijn.  
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Dat ze kunnen lezen, schrijven, rekenen. Dat ze makkelijker 
werk vinden, dat hun leefomstandigheden verbeterd zijn en 
dat ze meedoen aan de verdere opbouw van hun land.  
We weten ook, door het kijken naar de gezichtjes van al die 
kinderen op de foto’s dat ze ontelbare uren plezier gehad 
hebben in het Centre en niet op straat moesten blijven om 
al wat eten of geld bij elkaar te scharrelen. Dit alleen al, het 
plezier van deze kinderen, hun levensdrift die van de foto’s 
afstraalt, is de moeite waard om door te gaan. Door te gaan 
tot een volgend gedenkwaardig jaar of tot de kinderen van  
nu zelf hun land zover hebben kunnen verbeteren dat deze 
vorm van hulp niet meer nodig is. 
 
Bert Mooren, voorzitter. 
 
 
Financiën okt 2013 - sep 2014 
In de tabel ziet u het financiële jaaroverzicht van het pro-
jectjaar dat liep van oktober 2013 tot en met september 
2014. De voortgangsrapporten die we uit Mali ontvangen 
zijn op deze jaarcyclus gebaseerd.  
 

okt 2013-sep 
2014 

Inkomsten 
(€) 

Uitgaven 
(€) 

Overboeking 
naar Mali (€) 

Donateurs 5.447 - - 

Eenmalige 
giften 

1.467 - - 

Bank - 422  

Project Centre 
d’Écoute 

 - 7.660 

    

Totaal 6.914 8.082 

Reserve -1.168 

 
In het projectjaar is er in het totaal € 7.660 uitgegeven aan 
de weeskinderen in Mali, en bedroegen de kosten van de 
bank € 422 (een overhead van net 5%). De bankkosten 
(m.n. overboeking buitenland) zijn helaas onvermijdelijk. 
Alle andere kosten (nieuwsbrief maken en versturen, verga-
derkosten, etc.) worden door de kerngroepleden gedragen. 
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 net iets minder 
geweest dan vorig jaar, maar wel substantieel. Deze 
eenmalige giften kwamen dit jaar o.a. vanwege de vraag 
naar bijdrages voor de waterput, een donatie vanwege 
verkochte groenten uit eigen tuin, donaties i.v.m. 
verjaardagsfeesten, opbrengsten van de vrijmarkt op 
Koningsdag, donaties via stichting Derdengelden (waar 
Stichting W.I.M. ook bekend staat als goed doel wat 
gesponsord kan worden) en extra donaties van een aantal 
(vaste) donateurs.  
Samengevat heeft dit er wel toe geleid dat we dit jaar zijn 
ingeteerd op de reserves.  
De genoemde bedragen zijn gebruikt t.b.v. de volgende 
bestedingsdoelen:  
 

Omschrijving Bedrag (€) 

Alfabetisering (± 50 kinderen)    114 

Schoolmeubilair    267 

Inschrijving op scholen, stageplaatsen    656 

Vrijwilligersbijdrage (5 pers incl. lesgeven 
alfabetisering) 

3.772 

Gezondheidszorg (melkproject, medicijnen, 
ziekenhuisopname etc.) 

2.516 

Sport en spel    152 

Kantoorartikelen    183 

Microkrediet  (terugbetaald 
bedrag wordt 
weer 
ingezet) 

Totaal 7.660 

 
Karin Mooren, penningmeester 
 
 
Waterput voor het Centre d´Écoute 
Het Centre is gevestigd in een wijk waar de watervoorzie-
ning een probleem is. Momenteel wordt water aangekocht 
van verkopers met wagentjes die bidons van 20 liter verko-
pen. Een bidon kost tussen de € 0,08 en € 0,12 per stuk, 
afhankelijk van het seizoen. Het Centre verbruikt bijvoor-
beeld tijdens de droge periode 5 à 6 bidons per dag voor 
verschillende toepassingen. Behalve de prijs kan ook de 
kwaliteit van het water bij waterverkopers een probleem 
zijn. Je weet nooit of dit water besmet kan zijn met bacte-
riën.  
Het Centre heeft het initiatief genomen voor een eigen wa-
terput en heeft Stichting W.I.M. gevraagd of hier financiële 
dekking voor is. Omdat dit niet uit de reguliere donaties be-
taald kon worden, hebben we waterbedrijven en een paar 
andere stichtingen benaderd en inmiddels is het benodigde 
geld bij elkaar gekregen. Dit is goed nieuws en dit betekent, 
dat de waterput kan worden gerealiseerd. 
Het installeren van de waterput geeft het Centre eigen 
drinkwater en tevens water om de poedermelk mee aan te 
lengen. Verder is het van belang voor een goede hygiëne 
zoals het schoonmaken van sanitair maar ook voor het 
wassen van handen met zeep. Dit laatste staat extra onder 
de aandacht met het opduiken van het ebola virus in Mali. 
De waterput kan ook extra water produceren en de verkoop 
van water kan de gelegenheid bieden de inkomsten van het 
Centre te verhogen, ook al zullen de opbrengsten niet al te 
hoog zijn. Deze inkomsten kunnen meehelpen om in het 
onderhoud van de waterput te voorzien, maar ze kunnen 
wellicht ook helpen om andere kosten te dekken. Kortom, 
een waterput die drinkwater genereert zal een nieuw elan 
geven aan het Centre!  
De komende maanden zal de put gerealiseerd gaan 
worden. Stichting W.I.M. biedt niet alleen de financiële mid-
delen, maar denkt ook mee in de uitvoering, onder meer in 
de keuze voor de pomp. Hiervoor wordt expertise ingezet 
vanuit het waterbedrijf, waar ik zelf voor werk. Naar ver-
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wachting kunnen wij u in de volgende nieuwsbrief melden 
dat de put gerealiseerd is.  

Op dit stukje terrein van het Centre zal de waterput worden 
gerealiseerd. 
 
Jan Willem Mulder, met bijdrage van Sidy Diarra, beheerder 
van het Centre d´Écoute in Bamako 
 
 
Periodieke schenkingen zelf regelen (wegens groot 
succes herhaald) 
Sinds 1 januari 2014 is het gemakkelijker en dus aantrekke-
lijker geworden om periodieke schenkingen voor belasting-
aftrek in aanmerking te laten komen. 
 
Als je schenkt aan goede doelen heb je recht op een aftrek-
post, 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 goed doel, mits 
dat goede doel een ANBI status heeft, 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. 
- Stuur de papieren naar het secretariaat van de Stichting 

W.I.M., daar wordt de rest van het formulier ingevuld en 
u krijgt een ondertekend exemplaar terug. 

- 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 heeft deze ANBI-
status, dus voor u kan bovenstaande zeer gunstig zijn! 

Wilt u overgaan tot periodieke schenking, dan kunt u de 
modelovereenkomst invullen en opsturen naar het Secre-
tariaat van Stichting Weeskinderen in Mali, 
Swammerdamsingel 61, 3112 RH Schiedam. 
 
U kunt ook bellen met het secretariaat of een mail sturen 
naar stichtingwim@hetnet.nl, dan sturen we u de zoveel 
mogelijk al ingevulde formulieren toe. Voor vaste donateurs 
een kleine moeite en het bespaart u belasting. Misschien is 
het zelfs een overweging uw gift op deze manier wat te 
verhogen omdat de belasting meebetaalt? 
 
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 stichtingwim@hetnet.nl . 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)  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
mailto:stichtingwim@hetnet.nl
mailto:stichtingwim@hetnet.nl
http://www.stichtingwim.nl/
mailto:stichtingwim@hetnet.nl

