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Op de drempel van het nieuwe jaar kijken we met zorg naar de situatie in Mali. De situatie in het land is nog
steeds broos. Op het Centre d’Écoute in Bamako zijn de gevolgen van de instabiele politieke situatie tot nu toe
gelukkig beperkt. De vrijwilligers op het Centre kunnen hun werk goed doen. De waterput die recent is aangelegd
blijkt een goede investering en zorgt voor inkomsten.
Binnen de Stichting zelf is dit jaar hard gewerkt aan onze vernieuwde website (www.stichtingwim.nl). Een nieuwe
uitstraling, overzichtelijk en kleurrijk opgebouwd!
Wij danken dit jaar onze trouwe donateurs weer voor hun vaste bijdragen. Deze zijn ook in 2016 gebruikt voor de
basisbehoeften op het Centre: melk, medicijnen en scholing. Wij hopen dat wij ook in 2017 weer een beroep op u
mogen doen als donateur. Wij wensen u namens alle kinderen en vrijwilligers van het Centre d’Écoute fijne
feestdagen en een gezond 2017.
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Inleiding
Na de Kerstwens vindt u verder in deze nieuwsbrief:
 Marcia stelt zich voor
 Microkrediet
 Financieel overzicht van de penningmeester
Marcia stelt zich voor
Er is moed voor nodig om die kleine druppel te willen zijn
op een gloeiende plaat die Mali is. En die moed heeft
Stichting WIM. En wat een leuke, actieve, toegewijde en
professionele club ontmoette ik die eerste keer op 26 juni
2016. Een prachtige dame gekleed in schitterende kleuren
en van Malinese afkomst begroette mij als eerste. De rest
volgde.
Het was best een verrassing dat mijn jeugdvriendin
Angèle mij onlangs vroeg een steentje bij te dragen aan
de contacten die Stichting WIM heeft met het Centre
d’Écoute. Angèle met wie ik nog in een studentenhuis
woonde in de jaren ’80 in Utrecht. Daar was het ook voor
het eerst dat ik werd voorgesteld aan Wim. Hij viel beslist
op binnen de groep vrienden waarmee hij op bezoek
kwam. En ik was ook best onder de indruk. Blonde god,
zo noemde ik hem. En zo is het altijd gebleven. Ik kon
toen niet bevroeden dat hij er ooit niet zou zijn, en dat ik
jaren later gevraagd zou worden om te helpen, waar
mogelijk, met de Franse taal gezien mijn twintig jaar
ervaring met het Frans in Franstalig België.

Impressie van de nieuwe website
Microkrediet
Onderstaand overzicht is gemaakt door Sidy Diarra, beheerder van het Centre d´Écoute in Bamako.
Er zijn 4 vrouwen die we helpen met het microkrediet en
zij zijn begonnen met hun activiteiten. Een van hen heeft
een soort winkel van Sinkel met allerlei producten, een
andere vrouw verkoopt groentes die ze zelf verbouwt. De
derde verkoopt brei- en borduurwerk en de laatste verkoopt bezems.
Allen hebben dit kunnen opzetten m.b.v. microkredieten
van Stichting WIM.

De communicatie met het Centre d’Écoute zal voor mij bestaan uit mailwisseling en het voeren van telefoongesprekken met het Centre. Voornamelijk om de voortgang
van de projecten, de kinderen, de wensen van de kant van
het Centre, update van projecten etc. te bespreken. Tot op
heden wordt dat allemaal gedaan door Karin.
Ik heb er best zin in en vind het fijn om een klein beetje
deel uit te mogen maken van een club die dit Centre een
warm hart toedraagt. Een Centre dat weeskinderen helpt
onderwijs te volgen, voeding verstrekt, medische zorg verleent, microkrediet voor vrouwen opzet. Zo’n druppel, hoe
klein ook, is immers voor veel mensen de bron van
bestaan!
Marcia Boeijinga

Brei- en borduurwerk m.b.v. microkrediet gefinancierd
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Financieel jaaroverzicht oktober 2015 – september
2016
(alle bedragen zijn in Euro’s)
Inkomsten uit donaties
Bankkosten
Project Centre d'Écoute

8.032
-392
-8.243

Totaal projectjaar 2015-2016

-602

Afgelopen projectjaar is conform het jaarplan € 8.243
overgemaakt aan het Centre ten behoeve van de weeskinderen in Mali. Dat is iets meer dan we in totaal hebben
binnengekregen aan vaste en eenmalige donaties. Het
betekent dat we weer iets ingeteerd zijn op de reserves.
Behalve de onvermijdelijke bankkosten (vooral overboekingen naar Mali) maken we geen onkosten, of worden
deze door de kerngroepleden zelf gedragen. Het Centre
heeft het bedrag van Stichting WIM als volgt besteed:
Schoolspullen (boeken, schriften etc.)
Schoolmeubilair
Inschrijving op scholen, stageplaatsen
Vrijwilligersbijdrage
Gezondheidszorg (geneesmiddelen)
Voeding (melkpoeder)
Sport en spel
Microkrediet
Kantoorkosten (papier, kopieen etc.)
Computer

230
267
656
3.772
458
2.211
0
114
183
352

Totaal projectjaar 2015-2016

8.243

Penningmeester
Op het Centre op de foto

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 WIM
J.W. Mulder
Swammerdamsingel 61
3112 RH SCHIEDAM
telefoon: 010 - 4266454
e-mail: stichtingwim@hetnet.nl
internet : www.stichtingwim.nl
Het adres van het Secretariaat gaat per 1 april 2017
wijzigen naar :
Zeeweg 44
3233 CV Oostvoorne
PS.
1. Graag adreswijzigingen (en e-mailadreswijzigingen)
ook naar dit adres sturen.
2. Stichting WIM 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-mailadres aan stichtingwim@hetnet.nl . U
bespaart ons dan print- en portokosten.
Stichting WIM (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
WIM, 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 WIM
IBAN rekeningnr. NL89 RABO 0313 6716 21
RaboBank Apeldoorn EO
KvK 09104433 (Centraal Gelderland)

Klassefoto door Sidy Diarra

