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Nieuwsbrief Stichting WIM
Inleiding
In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan:
 De situatie in Mali en de voortgang in het Centre
 Twee vrijwilligers van het Centre in Mali stellen zich
voor
 Het secretariaat is verhuisd

Een zeker en inmiddels vast onderdeel van het jaarplan is
het verstrekken van micro-kredieten door het Centre. Met
dit krediet zijn diverse vrouwen in staat op voorraad
spullen (stoffen, gereedschap, zaden, etc.) aan te schaffen. Zij verdienen dan geld met hun activiteiten zoals breien, naaien en de verkoop van groenten, waarmee ze ook
het micro-krediet weer terugbetalen.
Maaike van der Veen

De situatie in Mali en de voortgang in het Centre
Sinds de vorige nieuwsbrief is de situatie in Mali zeker
niet verbeterd. De noodtoestand, die in Mali al sinds
november 2015 van kracht is, is in april 2017 opnieuw
met zes maanden verlengd. In het noorden van Mali
heerst nog steeds een machtsvacuüm. Jihadistische
groepen voeren met name in deze regio aanvallen uit.
Maar ook in het zuiden worden aanslagen gepleegd. Bij
een aanslag in de stad Bamako zijn in juni doden en
gewonden gevallen. De VN-missie in Mali probeert de
bevolking te beschermen.
In het Centre is de situatie gelukkig rustig. Op dit moment wordt door de medewerkers druk nagedacht over
het nieuwe jaarplan.

Werkbespreking op het Centre, vlnr: Mahamane Maiga,
Dramane Diarra, Sidy Diarra, Abdoulaye Coulibaly
In dat kader liggen uitdagende keuzes voor over welke
activiteiten in het nieuwe jaar worden uitgevoerd om het
Centre (verder) te verbeteren. Hoeveel weeskinderen
kunnen worden opgevangen? Is er binnen het jaarbudget ruimte voor het repareren van daken en schommels?
Loont het om na te denken over de aanleg van zonnepanelen bij het Centre? Wat kost dat en geeft het genoeg
energie om de waterpomp te laten draaien?

Vrijwilliger Dramane Diarra stelt zich voor
Mijn naam is Dramane Diarra, ik ben 33 jaar, getrouwd en
vader van 2 kinderen. Ik ben vrijwilliger bij het Centre
d’Écoute en ik help bij het ontwikkelen van de wijk. Sinds
mijn kinderleeftijd heb ik de mogelijkheid gehad om mee
te doen aan de activiteiten van het Centre. Hierdoor heb ik
veel dingen kunnen leren die me vandaag de dag helpen
in mijn dagelijks leven.
Helpen op het Centre zie ik daarom als mijn plicht en verantwoordelijkheid, om ook andere kinderen dezelfde kansen te geven die ik heb gehad. Dankzij het Centre ben ik
vandaag de dag een volwassene, die zijn wijk vooruit kan
helpen en die kan bijdragen aan de ontwikkeling van zijn
land.

Dramane Diarra
Vrijwilliger Abdoulaye Coulibaly stelt zich voor
Mijn naam is Abdoulaye Coulibaly, ik ben geboren op 31
december 1981 in een klein dorpje op een paar kilometer
afstand van Bamako. Ik heb mijn lagere schoolperiode
afgesloten in 1996 en het vervolg hierop in 1999. Ik ben
daarna naar het lyceum gegaan waar ik ook een diploma
heb gehaald. In 2003 heb ik een Eerste Hulp cursus
gedaan van het Rode Kruis in Mali, waarna ik me heb
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ingeschreven op de school voor Verpleegkunde. Hier
heb ik van 2003-2005 gestudeerd, waarna ik het
basisdiploma Verpleegkundige heb behaald. Sindsdien
ben ik vrijwilliger op het Centre d’Écoute in de wijk
Sikoro in Bamako, waar ik de alfabetiseringslessen
verzorg en de kinderen klaarstoom voor de inschrijving
op school.
Mijn werk op het Centre d’Écoute is een grote aanwinst
voor mij, ik kan de kennis die ik heb opgedaan bij mijn
opleidingen goed gebruiken voor het begeleiden van de
kinderen.

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
Zeeweg 44
3233 CV OOSTVOORNE
telefoon: 06 1635 9047
e-mail: stichtingwim@hetnet.nl
internet : www.stichtingwim.nl
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)
Abdoulaye Coulibaly
Het secretariaat van Stichting WIM is verhuisd
Beste donateurs, degenen van jullie die mij persoonlijk
kennen, weten dit waarschijnlijk al: wij zijn onlangs verhuisd van Schiedam naar Oostvoorne. Hiermee is
tevens het secretariaat en contactadres van Stichting
WIM gewijzigd.
Ons nieuwe adres is:
Zeeweg 44
3233 CV OOSTVOORNE
Telefoon 06 1635 9047
Uiteraard blijft ons e-mailadres ongewijzigd:
stichtingwim@hetnet.nl
Ontvangt u de nieuwsbrief nu nog per post, maar wilt u
deze per email ontvangen, dit kunt u dat doorgeven aan
bovenstaand e-mailadres.
Met
vriendelijke
groet
vanuit
Oostvoorne, Jan Willem Mulder
(secretaris) en Angèle Geelkens.

‘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)

