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Situatie in Mali en op het Centre 
 
De crisis in Mali duurt inmiddels al vijf jaar en de 
situatie is in 2017 alleen maar slechter geworden. 
In de noordelijke regio’s Gao, Timboektoe, Kidal en 
Mopti gaan de aanvallen van jihadisten op het 
Malinese leger en de VN-missie door. Ook slaan 
gewapende groepen er onder het mom van het 
jihadisme hun slag. Vooral in de grensgebieden 
met Mauritanië en Algerije handelen criminele 
netwerken in drugs, wapens én migranten.  
 
In het zuiden van Mali en in Bamako is de situatie 
redelijk stabiel. Maar op het Centre dringen de 
gevolgen van de crisis inmiddels wel steeds meer 
door. De werkloosheid onder familieleden en 
voogden van kinderen op het Centre neemt toe. 
Hun financiële situatie is daardoor slecht. Veel 
jongeren zoeken werk in het buitenland want in 
Mali valt niets te verdienen. De kosten voor 
levensonderhoud stijgen en specifieke zorg en 
beleid voor verweesde kinderen ontbreekt op alle 
niveau's.  
 
Klik hier voor een uitgebreider artikel over de stand 
van zaken in Mali op de website 
 
Het Centre d’Écoute heeft op dit moment veel 
moeite om de weeskinderen te bereiken. Het 
aantal weeskinderen in de buurt van het Centre  
was 20 jaar geleden dubbel zo groot als nu. Als 
voorbeeld: in 1996 namen er meer dan 50 
kinderen deel aan de voorbereidende lessen, 
terwijl het Centre op dit moment minder dan 30 
kinderen kan bereiken.  
 
Ondanks de moeilijke omstandigheden blijft de 
belangrijkste doelstelling ook in 2018 het 
verstrekken van onderwijs, melk en medicijnen aan 
weeskinderen. Door teruglopende inkomsten (zie 
ook hierna financieel jaaroverzicht) moet het 
Centre daarbij harde keuzes maken. Om de 
weeskinderen te blijven bereiken en de 
levensomstandigheden van de families te 
verbeteren is de komende tijd extra aandacht voor 
het verstrekken van microkredieten aan voogden 
of moeders van weeskinderen.  
 
 

 

 
 

 
Financieel jaaroverzicht 
 
Afgelopen projectjaar hebben we in 4 
kwartaalbetalingen in totaal 8.677 euro 
overgemaakt naar Mali, overeenkomstig de 
vooraf door het Centre ingediende begroting. De 
enige uitgaven in Nederland betreffen de 
bankrekening. Deze kosten hebben we weten te 
halveren door één van de twee bankrekeningen 
op te zeggen. De nu vervallen speciale rekening 
was voorheen nodig voor de internationale 
overschrijvingen richting Mali. 
 
 Dit jaar  

(2016-2017) 
Vorig jaar 

(2015-2016) 

   
Inkomsten vaste 
donateurs 

6.196  6.508  

Extra en losse 
donaties 

830  1.524  

 ----------- + --------- + 
Totaal 
inkomsten 

7.026  8.032  

     
Overgemaakt 
naar Mali 

8.677  8.243  

Bankkosten 202  392  
 --------- + --------- + 
Totaal uitgaven 8.879  8.635  
     
Saldo -1.853  -603  
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In totaal hebben we ongeveer 7.000 euro 
ontvangen aan donaties, en dat is behoorlijk 
minder dan het voorgaande jaar. Dit betekent dat 
opnieuw het reserve-saldo van de stichting is 
afgenomen. 
 
Deze trend zien we al enkele jaren. Het budget van 
het centre in Mali stijgt telkens iets doordat ook 
daar prijzen stijgen, zeker in tijden van 
(burger)oorlog. Het aantal vaste donateurs van de 
stichting neemt af. 
  
Stichting WIM wil graag enige reserve houden voor 
noodsituaties of incidentele uitgaven in Mali, én 
om wat buffer te hebben als de donaties ineens 
minder mochten worden. Daarom hebben we voor 
het nieuwe projectjaar (2017-2018) moeten 
besluiten om minder geld naar Mali over te maken. 
Voorlopig is afgesproken om 6.000 euro in 4 
kwartalen over te maken, ongeveer hetgeen we 
van onze vaste donateurs ontvangen. 
 

Afscheid van vier kerngroepleden  
 
Vier kerngroepleden van het eerste uur stoppen na 
bijna 20 jaar als aktieve vrijwilliger voor Stichting 
WIM: Jan-Willem, Angèle, Ruud en Anneke vinden 
het tijd voor nieuw bloed en minder 
verplichtingen. Ze blijven de stichting met veel 
belangstelling volgen en gaan ook gewoon door als 
donateur. 
 
De gierende lach van de dames, de supersnelle 
verslagen van kerngroepvergaderingen, het 
opmaken van de nieuwsbrieven ... we zullen jullie 
missen. 
 
Mede namens alle kinderen en vrijwilligers in het 
Centre, alle 4 heel erg bedankt voor jullie  
jarenlange en gewaardeerde inzet! 
 
Met een kleinere maar enthousiaste kerngroep 
gaan we in 2018 verder met Stichting WIM. Juist  
nu de gevolgen van de crisis steeds meer voelbaar 
worden, is onze hulp in het Centre nodig. De 
komende tijd gaan we kijken hoe we dit met de 
beperkte middelen zo goed mogelijk kunnen doen.  
 

 
 
Als u suggesties hebt voor de stichting of als u 
wilt meedenken over de toekomst, dan horen we 
dat heel graag! U bent ook van harte welkom om 
een keer (vrijblijvend) een bijeenkomst van de 
kerngroep bij te wonen. 
 

Nieuwjaarswens 
 
Wij danken onze donateurs zeer voor hun 
bijdragen in 2017. Wij hopen dat wij ook in 2018 
weer een beroep op u mogen blijven doen als 
donateur. Wij wensen u namens alle kinderen en 
vrijwilligers van het Centre d’Écoute fijne 
feestdagen en een gezond 2018! 

 
Wijziging contactgegevens 

 
Belangrijkste daarvan is ons nieuwe mailadres: 
info@stichtingwim.nl 
 
We verzoeken u vriendelijk om dit mail-adres 
voortaan te gebruiken. 
 
 Stichting WIM 

p/a Marledijk 31, 8198 KP Marle 
 
Website: www.stichtingwim.nl 
Email:  info@stichtingwim.nl 
Telefoon: 06 - 5388 0434 
 
Bank:  NL89 RABO 0313 6716 21 
KvK:  09104433  
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