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Inleiding 
In deze nieuwsbrief een update over de situatie in Mali. 
Daarnaast besteden wij aandacht aan:  
 Waterput project (vervolg) 
 Sportkleding 
 Een dankwoord 
 Een donateur aan het woord 
 Een leerling aan het woord 
 
De situatie in Mali (tot half juni 2015) 
Na onze vorige nieuwsbrief van december 2014 is er wel 
het een en ander gebeurd in Mali.  
Tijdens de VN-missie Minusma zijn er helaas 2 Neder-
landse militairen omgekomen door een helikopterongeluk 
in maart door een technisch mankement. 
Daarnaast is de ontvoerde Nederlander Sjaak Rijke vrijge-
laten in april van dit jaar. Hij werd door islamitische ter-
roristen ontvoerd in 2011 en onlangs door Franse militai-
ren bevrijd. 
15 mei 2015 was een belangrijke dag. Op deze dag on-
dertekenden de regering en een aantal rebellentroepen in 
Bamako een vredesakkoord, na lange onderhandelingen 
in buurland Algerije. Men hoopt hierbij natuurlijk op een 
vreedzame periode met meer rust en stabiliteit. Een aantal 
rebellengroepen heeft zich geleidelijk (sinds 2012) ver-
enigd in 2 overkoepelende organisaties. De ene koepel 
(het Platform genaamd) heeft het akkoord ondertekend en  
de andere koepel (de Coordination de Mouvements de 
l’Azawad, kortweg CMA) heeft het akkoord met een aantal 
extra voorwaarden op 20 juni 2015 ook ondertekend. 
De laatste vredesakkoorden zijn dus getekend met de nog 
resterende rebellerende Toeareggroepen. Daarbuiten zijn 
er nog terroristische, moslimfundamentalistische, extre-
mistische rebellengroepen, die niet bij de onderhandeling-
en aanwezig waren en dus ook het akkoord niet hebben 
getekend. 
De vraag is nu in hoeverre met dit akkoord de rust kan 
weerkeren in (het noorden van) Mali. Eind juni loopt ook 
het mandaat van Minusma af en moet de VN Veiligheids-
raad zich beraden over een eventuele verlenging of ande-
re invulling van het Minusma mandaat. 
De Nederlandse regering heeft de verlenging van de Ne-
derlandse militaire aanwezigheid goedgekeurd voor een 
periode van twee jaar. De Franse troepen blijven ook met 
hun operation Barkhane. 
We zullen u blijven berichten over de toestand in Mali.  
Karin Mooren, penningmeester 
 
 

Een dankwoord 
Naast de vaste inkomsten voor Stichting W.I.M. via onze 
donateurs worden ook regelmatig “losse giften” aan de 
Stichting gedaan. Zo heeft het 40-jarig bruidsfeest van de 
broer en schoonzus van ons kerngroeplid Joke Leonards 
het prachtige bedrag van € 1.150 opgebracht. Namens 
Stichting W.I.M. heel erg bedankt voor dit mooie initiatief! 
 

Waterput project 
Zoals al in onze vorige nieuwsbrieven was vermeld, is de 
waterput gerealiseerd en inmiddels in gebruik genomen. De 
financiering van dit project is tot stand gekomen met hulp van 
drinkwaterbedrijf Oasen en een Nederlandse Stichting die 

zich inzet voor het welzijn van kinderen en is door Stich-
ting W.I.M. gecoördineerd. 
Hierbij enkele foto’s van de bouw. 
 

 
De pomp wordt geïnstalleerd 
 

 
Het waterreservoir wordt aangesloten 
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Donateur Nico Papineau Salm aan het woord 
Ontwikkelingswerk heeft al jarenlang mijn belangstelling. 
Dat is vooral gekomen toen mijn zuster en zwager rond 
1970 voor de zending in Nigeria werkten. Ben daar toen 
twee keer op bezoek geweest. Het is een mooi en 
fascinerend land. Ik zag met eigen ogen hoe de mensen 
leefden, cassave verbouwden, een schooltje hadden en 
hun kleren wasten in de rivier. 
Ook heb ik een project bezocht waar waterputten werden 
aangelegd. Dit gebeurde met financiële steun vanuit 
Europa. 
Helaas is er in landen als Nigeria, Ethiopië en Mali nog 
steeds ondersteuning nodig en dan met name in de vorm 
van geld. Geld dat dan naar kleinschalige projecten gaat 
zoals die van de Stichting W.I.M.. Mooi dat die projecten 
door de mensen uit Mali zelf worden gerund. Donateurs 
uit Nederland maken het mogelijk om het benodigde 
bouwmateriaal, lesmateriaal te kopen. Het zou mooi zijn 
wanneer op den duur deze financiële steun niet meer 
nodig is en de mensen, de overheid het in Mali zelf 
kunnen organiseren. Maar zolang dat niet zo is blijf ik met 
veel plezier donateur van de Stichting W.I.M., die ik via 
Wim Nugteren en Maaike van der Veen uit Marle heb 
leren kennen. 
 
 
Leerling Amadou Djim aan het woord 

 
Mijn naam is Amadou Djim en ik ben 6 
jaar. Ik heb geen vader meer. Toen mijn 
vader overleed had hij 2 vrouwen en in 
totaal 12 kinderen. Onze moeders zor-
gen nu voor ons, de één verkoopt melk 
en de andere zeep.  

Ik heb het Centre leren kennen via mijn oom (broer van 
mijn vader). Hij is me komen ophalen want wij wonen op 
ca. 6 km van het Centre. Van maandag t/m vrijdag woon 
ik bij mijn oma van moederszijde om de lessen op het 
Centre te kunnen volgen. Tijdens het weekend woon ik bij 
mijn moeders. Voor mij is het Centre een kans voor 
kinderen in een lastige situatie. Ik zou graag naar school 
gaan en verder leren als ik groter word. 
 
 
Sportkleding naar het Centre d’Écoute 
Via collega Adri Lodeweges, voorzitter van voetbalvereni-
ging Hooglanderveen, kreeg ik ruim een jaar geleden het 
aanbod om voor Stichting W.I.M. drie grote sporttassen 
vol met gebruikte voetbalshirtjes en broekjes uit te zoeken 
op de zolder van de voetbalvereniging. Op deze kleding 
stond de naam van een oude shirtsponsor en deze kle-
ding mocht in Nederland niet meer gedragen worden. Een 
prachtig aanbod waarvoor grote dank en daarna kwam de 
uitdaging om deze tassen op een goedkope manier in het 
Centre in Mali te krijgen. Een oproep in de nieuwsbrief 
heeft niet geleid tot een goed idee, maar in februari dit jaar 
kwam de doorbraak. Via een andere goede kennis Jan 

Willem van Polanen kwam het idee om het Ministerie van De-
fensie in te schakelen. Regelmatig wordt er in verband met de 
Nederlandse missie in Mali materiaal getransporteerd. Via zijn 
(net)werk is contact gelegd en is een plekje gevonden bij de 
vlucht van 10 maart 2015. Nadat het volume was doorge-
geven (het gewicht was geen probleem) zijn de tassen naar 
luchthaven Eindhoven gebracht. De contactgegevens zijn 
uitgewisseld tussen de contactpersoon van de landmacht in 
Mali en onze contactpersoon ter plekke: Sidy Diarra. De tas-
sen zijn op 11 maart op het vliegveld van Bamako overhan-
digd. Een goed geoliede actie van alle betrokkenen bij het 
ministerie van Defensie waarvoor nogmaals onze hartelijke 
dank.  
Ruud Bosch 
 

 
Vv Hooglanderveen in Bamako 
 

 
En met medewerking van het Ministerie van Defensie 
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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 effi-
ciënter 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)  
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