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Inleiding
Allereerst willen we iedereen een heel voorspoedig 2016
wensen! Deze nieuwsbrief gaat verder met een update over
de situatie in Mali en het financiële verslag van onze
penningmeester. Verder een artikel over het verkopen van
groente voor de Stichting en een artikel over stichting
Thuisfront Braem. Als laatste maken wij u attent op de
voorbereiding voor de vernieuwing van onze website.
De situatie in Mali en bij het Centre d´Écoute in Bamako –
december 2015
De VN-Minusma-missie nog steeds actief in Mali, met als doel
de bevolking te beschermen en inlichtingen te verzamelen.
Hierin is niet veel veranderd.
Na het tekenen van het vredesakkoord net voor de zomer (zie
vorige nieuwsbrief) was er de hoop dat de situatie in Mali zou
verbeteren. Deze lijkt echter juist te verslechteren. In het
noorden gaat het slecht, maar ook in het zuiden worden soms
aanslagen gepleegd op onschuldige burgers. Het hele land
houdt rekening met aanvallen door bandieten. De politieke
stabiliteit van Mali lijkt in een vrije val gekomen te zijn.
In september is er een aanslag geweest op hotel Byblos in
Sevare, vlakbij Mopti. En onlangs, op 20 november, is er een
aanslag gepleegd op het Radisson hotel in Bamako, waarbij
21 doden zijn gevallen.
De aanslag werd gepleegd door de terreurgroep van Mochtar
el Mochtar, gelieerd aan Al Qaida. We hebben hierop direct
contact gezocht met de coördinator van het Centre d’Écoute
in Bamako, Sidy Diarra. Hoewel het Radisson hotel ongeveer
11 km van het Centre vandaan ligt, waren we toch bezorgd.
Gelukkig was er niemand van het Centre in de buurt van het
hotel. Sidy vertelde aan de telefoon dat het een zware

aanslag was en dat hij hoopt dat de westerse hulp ondanks
alles blijvend kan bijdragen aan verbetering van de situatie in
Mali.
Rondom het Centre d’Écoute is alles gelukkig rustig en kan
het jaarprogramma doorgang vinden, mede door uw donatie!
Karin Mooren
Financiën okt 2014 - sep 2015
In de tabel ziet u het financiële jaaroverzicht van het projectjaar dat liep van oktober 2014 tot en met september 2015. De
voortgangsrapporten die we uit Mali ontvangen zijn op deze
jaarcyclus gebaseerd.
(€)

Inkomsten

Uitgaven

Donateurs
Eenmalige
giften
Bank
Project Centre
d’Écoute

6.085
7.448

-

-

420
-

Totaal
Reserve

13.533

Overboeking
naar Mali
14.567
14.987

-1.454

In het projectjaar is er in het totaal € 14.567 uitgegeven aan
de weeskinderen in Mali, vooral vanwege de aanleg van een
waterput. De bankkosten bedroegen € 420, gelijk aan vorig
jaar (een overhead van 2,8%). De bankkosten (m.n.
overboeking buitenland) zijn helaas onvermijdelijk. Alle andere kosten (nieuwsbrief maken en versturen, vergaderkosten, etc.) worden door de kerngroepleden gedragen. Het
aantal vaste donateurs is wederom licht gedaald.
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De eenmalige giften zijn in dit projectjaar hoger dan vorig jaar,
met name door de donaties i.v.m. de aanleg van de waterput,
maar ook een donatie van stichting Braem (zie verderop in
deze nieuwsbrief). Ook was er een donatie vanwege verkochte groenten uit eigen tuin, donaties i.v.m. verjaardagsfeesten,
en een donatie vanwege een 40-jarig huwelijksfeest.
Desondanks is de Stichting iets ingeteerd op de reserves.
De genoemde bedragen zijn gebruikt t.b.v. de volgende bestedingsdoelen:
Omschrijving
Alfabetisering
Schoolmeubilair
Inschrijving op scholen, stageplaatsen
Vrijwilligersbijdrage (5 pers incl. lesgeven
alfabetisering)
Gezondheidszorg
Sport en spel
Kantoorartikelen
Waterput
Totaal

Bedrag (€)
572
267
656
3.772
2.516
153
183
6.448
14.567

Karin Mooren, penningmeester
Groenten voor Stichting W.I.M.
Wim en Maaike hebben een grote moestuin. Het overschot
aan groenten, fruit, jam en walnoten wordt langs de weg
gezet. Fietsers op de dijk langs de IJssel mogen al het lekkers meenemen, in ruil voor een donatie. Zo is dit jaar een
mooi bedrag opgehaald voor de Stichting W.I.M.

Nieuwe website voor Stichting W.I.M.
Onze website gaat binnenkort vernieuwd worden. De maker
van de huidige website – Corine Voogt - is bereid dit weer
kosteloos voor de Stichting te doen. Het gaat dus niet ten
koste van het budget voor Mali. Hier zijn wij uiteraard zeer blij
mee. De huidige versie dateert alweer van november 2004 en
toont enigszins gedateerd. Er wordt al hard nagedacht over
versie 2. Input van onze donateurs is daarbij zeer belangrijk.
Wat mist u? Welke ideeën heeft u? Laat het ons weten. Stuur
een e-mail aan stichtingwim@hetnet.nl. Alvast bedankt voor
uw medewerking.
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’.

Donatie van stichting Thuisfront Braem
Onlangs kwam Stichting W.I.M. in contact met stichting
Thuisfront Braem (www.thuisfrontbraem.nl), een stichting die
geld inzamelt om diverse projecten over de hele wereld te
steunen. Van deze stichting hebben wij in oktober een ruime
donatie mogen ontvangen, die wij zullen inzetten voor de
weeskinderen in Mali.

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)

