Help weeskinderen in Mali

Stichting WIM
IM ondersteunt een klein opvangcentrum in Mali. Jonge
weeskinderen krijgen hier onderwijs en medische zorg. De stichting draait
op vrijwilligers en maakt geen kosten, dus uw bijdrage gaat volledig naar
het goede doel. Help de weeskinderen in Mali een beter
ter bestaan voor
zichzelf op te bouwen.

Ruim 50 weeskinderen zijn afhankelijk van uw steun om naar school te kunnen gaan en voor
medische zorg. Bamako is de hoofdstad van Mali en in één van de armste wijken ligt het
opvangcentrum Centre d’Écoute. Overdag krijgen jonge kinderen op het Centre onde
onderwijs
en medische zorg. ’s Avonds komen oudere kinderen voor hun lessen naar het Centre. De
coördinatie van het centrum is in lokale handen. Toezicht ter plaatse vindt plaats door
Nederlandse vrijwilligers. Het Centre is onderdeel van een groter ondersteun
ondersteuningsnetwerk.
Stichting WIM betaalt het schoolgeld van de kinderen, het onderhoud van het gebouw, een
vergoeding aan de lokale coördinator en vrijwilligers, en een aantal basis
gezondheidsvoorzieningen waaronder dagelijks melk voor de weeskinderen en zonodi
zonodig
medische zorg in de vorm van medicijnen of ziekenhuisopname.

Stichting WIM
De stichting is opgericht door een aantal vrienden ter nagedachtenis aan Wim Quak. Wim
werkte na zijn studie tropische plantenteelt in Wageningen vier jaar in Mali. Helaas overleed
hij in 1996, veel te vroeg op de leeftijd van 35 jaar. Stichting WIM wil zijn inzet en goede
werk voortzetten. Dit met als doel: een beter bestaan opbouwen voor weeskinderen in
Mali. De stichting bestaat uit een kleine kerngroep van enthousiaste
enthousiaste vrijwilligers. Het
gedoneerde geld komt rechtstreeks en volledig bij het juiste doel terecht.

Kijk ook op:

www.stichtingwim.nl

Helpt u?

Contact

Wilt u meer weten over de activiteiten van het Centre
Centre, de financiering door Stichting WIM
of de situatie in Mali kijk dan op onze website (www.stichtingwim.nl). Graag willen we uw
financiele bijdrage ontvangen om de weeskinderen in Mali te kunnen blijven helpen. Het
liefst natuurlijk een jaarlijkse donatie, maar ook een éénma
éénmalige
lige bijdrage is uiterst welkom.
Denk ook eens aan onze
nze stichting als u bij een feestje bijdragen vraagt voor een goed doel in
plaats van kado’s.

Secretariaat Stichting WIM
p/a Marledijk 31
8198 KP Marle
Tel. 06 - 5388 0434

Via de website of via het formulier op de achterzijde kunt u zich aanmelden als donateur.
Of bel/mail ons als
ls u meer informatie wilt.

Ja, ik word donateur van de Stichting WIM

E-mail:
Website:
Bankrekening:
KvK inschrijving:

info@stichtingwim.nl
www.stichtingwim.nl
NL89RABO0313671621
09104433

Aanmeldformulier

□ Ik betaal € 50 per jaar
□ Ik betaal
per jaar (bedrag zelf invullen)
□ Ik betaal éénmalig
(bedrag
bedrag zelf invullen
invullen)
□ Ik betaal per incasso / automatische afschrijving
(dit heeft onze voorkeur om de kosten minimaal te houden)
□ Ik betaal per acceptgiro
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Bankrekening:
Email adres:
Handtekening:
Stuur dit formulier in een gefrankeerde envelop naar bovenstaand adres. U kunt zich
ook aanmelden via het formulier op de website.

