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Nieuwsbrief Stichting W.I.M.
Inleiding
In deze nieuwsbrief een update over de nieuwe website.
Daarnaast besteden wij aandacht aan:
 Een donateur aan het woord (de nieuwe website)
 Waterput project (opbrengst)
 Donateur werft donateur
 Een dankwoord aan de drukker
 Kerngroepfoto
 Nieuwe logo
De nieuwe website: www.stichtingwim.nl
Wellicht is het u al opgevallen: de website van Stichting
W.I.M. is geheel vernieuwd. Wij zijn heel blij dat Corine
Voogt onze website (al weer voor de tweede keer) volledig nieuw heeft opgezet. Ook dit keer weer geheel
gratis en de website wordt nu ook gratis gehost.
Hieronder het verhaal van Corine zelf (het bericht is
uiteraard ook terug te vinden op de vernieuwde
website).

water wordt ongeveer 95 euro per maand verdiend. Dit geld
wordt gebruikt voor het betalen van de elektriciteitsrekening
en voor de vergoeding voor de waterverkoopster. Er blijft
daarna ongeveer 40 euro per maand over. Dit geld wordt
gebruikt om onderhoud te plegen aan de pomp. Tot op
heden is er nog geen groot onderhoud geweest.
In de regentijd vangen veel mensen zelf regenwater op,
zodat er dan minder water verkocht wordt. De inkomsten
zijn dan dus wat lager dan in de droge tijd, wanneer de
behoefte aan water groter is.
Al met al was de aanleg van de waterput een goede investering om het Centre d’Écoute en de mensen in de wijk te
kunnen voorzien van goed drinkwater.

Een donateur aan het woord (de nieuwe website)
Mijn betrokkenheid bij Stichting W.I.M.
spreekt voor zich. Wim Quak was een
jeugdvriend. We groeiden op in hetzelfde dorp. Na zijn overlijden in 1996
vond ik het fijn dat een groep vrienden
Stichting W.I.M. begon. Op die manier leeft iets voort
wat Wim belangrijk vond: er zijn voor anderen. En hij
had een speciale band met West-Afrika. Dus het
steunen van een weeshuis in Mali is prachtig.
Toen ik ruim 10 jaar geleden mijn werkzaamheden als
grafisch vormgever uitbreidde met het ontwerpen en
bouwen van websites, heb ik als eerste project
een website voor Stichting W.I.M. gemaakt. Ik was toen
nog volop aan het leren. Inmiddels tien jaar verder is
websites ontwerpen en bouwen mijn dagelijks werk. De
verouderde website was wel aan een opfrisbeurt toe. En
dus draag ik daar graag nog een keer mijn steentje aan
bij. Ook hosting en onderhoud regel ik nu gratis. Zo kan
al het donatiegeld richting Mali. De weeskinderen hebben het harder nodig dan wij.
Corine Voogt
Waterput project (opbrengst)
De waterput, die is aangelegd en waar we u de
afgelopen twee nieuwsbrieven over hebben bericht,
werkt nog steeds naar behoren. Met de verkoop van het

In de rij voor het waterreservoir
Donateur werft Donateur
Beste donateur,
U bent al jaren een trouwe donateur van de Stichting
W.I.M.. Dit vinden wij heel erg fijn en daar willen wij u ook
graag voor bedanken.
Omdat het aantal donateurs in de afgelopen jaren is teruggelopen heeft de Stichting W.I.M. behoefte aan nieuwe
donateurs. Zij kunnen een eenmalige gift schenken, maar
ook een jaarlijkse donatie. Zoals bij u bekend is, komt
iedere donatie volledig terecht bij het Centre in Mali.
Misschien kent u iemand die net als u op een laagdrempelige manier weeskinderen wil steunen in hun groei
naar volwassenheid. Wilt u ze dan attent maken op
Stichting W.I.M.?
Op onze nieuwe website kan een nieuwe donateur
gemakkelijk de formulieren invullen en verzenden naar
Stichting W.I.M..
Graag willen we u alvast hartelijk bedanken voor het werven
van nieuwe donateurs.
Irma Gosselink
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Een dankwoord aan onze drukker

Van de secretaris

Onze halfjaarlijkse nieuwsbrief wordt per email verstuurd, maar ook nog als papieren versie naar
donateurs, die aangegeven hebben om de nieuwsbrief
op die manier te willen ontvangen (of geen e-mail
hebben of geen e-mailadres hebben doorgegeven). Het
afdrukken brengt helaas extra kosten met zich mee.

Wederom hopen wij u naar tevredenheid te hebben ingelicht. We willen u namens de weeskinderen in Mali bedanken voor uw donaties!

Echter ... onze vorige nieuwsbrief en ook de huidige
nieuwsbrief is gratis in kleur afgedrukt. Onze grote dank
hiervoor gaat uit naar Drukkerij Copyshop Prima Print –
Prima Art in het Stadshart Zoetermeer.
Ontvangt u de nieuwsbrief nog op papier, maar wilt u
ons helpen om kosten te besparen, dan kunt u
aangeven de nieuwsbrief per e-mail te willen ontvangen.
Stuurt u hiervoor een mailtje aan stichtingwim@hetnet.nl
Karin Mooren
Kerngroepfoto
Tijdens de laatste vergadering is een foto gemaakt van
de kerngroep. De foto die op de oude website stond was
ten gevolge van diverse mutaties binnen de kerngroep
aan vervanging toe.

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)

Nieuwe logo
Met een beetje hulp van een
grafisch ontwerper hebben
Angèle en Irma het nieuwe
W.I.M.-logo ontworpen. Wij zijn
zeer tevreden over de moderne
uitstraling, die ook mooi past bij
de nieuwe website.

