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Inleiding
Stichting Weeskinderen In Mali (WIM) is in 1999 opgericht en bestaat nu bijna 20 jaar. Er is een
structurele samenwerking opgebouwd met de vrijwilligers van het Centre d’Ecoute in Bamako
(Mali). Stichting WIM heeft geïnvesteerd in de opvang van (sociale) weeskinderen. De financiering
vanuit wordt voornamelijk besteed aan gezondheidsvoorlichting waaronder les in hygiëne en
voeding en verstrekken van melk en sport en spel.

Ook betaalt Stichting WIM het schoolgeld voor kinderen die naar school willen, onderhoud van het
gebouw en op kleine schaal micro krediet voor vrouwen om een bestaan op te bouwen. Door extra
financiering via sponsoring is een waterput geslagen. Door het schone water ook te verkopen aan
de wijk kan het Centre zelf in het onderhoud van de put voorzien. De lokale coördinator en enkele
vrijwilligers krijgen een vergoeding voor hun activiteiten.
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Beleid en strategie
Stichting WIM is opgericht op 1 januari 1999 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 (sociale) weeskinderen in
Mali. Deze kinderen kunnen terecht bij het Centre d’Ecoute, een klein opvangcentrum voor
weeskinderen in de hoofdstad Bamako. Dit centrum, gelegen in één van de armste wijken van de
stad vangt kinderen tussen de vier en achttien jaar op die door omstandigheden niet naar school
kunnen. Dit omdat de vader en/of moeder er niet meer zijn, of niet voor het kind kunnen zorgen. In
Mali worden deze (sociale) weeskinderen meestal wel opgevangen door familie, maar ze hebben
weinig kans op scholing of een goede opvoeding.
Stichting WIM bestaat uit een groep van enthousiaste vrijwilligers. Het gedoneerde geld komt
rechtstreeks en volledig bij het juiste doel terecht.
In de afgelopen 20 jaar heeft de Stichting WIM een samenwerking opgebouwd met het Centre
d’Ecoute. De coördinator en de vrijwilligers zijn ook al 20 jaar betrokken bij het Centre. De crisis in
Mali duurt al zes jaar en de situatie is alleen maar slechter geworden. In Bamako is de situatie
redelijk stabiel. Maar op het Centre dringen de gevolgen van de crisis inmiddels wel steeds meer
door. De werkeloosheid onder familieleden en voogden van kinderen op het Centre neemt toe.
Veel jongeren zoeken werk in het buitenland want in Mali valt niets te verdienen. De kosten van
levensonderhoud stijgen en specifieke zorg en beleid voor verweesde kinderen ontbreekt op alle
niveaus.
Ondanks de moeilijke omstandigheden blijft de belangrijkste doelstelling het verstrekken van
onderwijs, melk en medicijnen aan weeskinderen. Om de weeskinderen te blijven bereiken en de
levensomstandigheden van de families te verbeteren is de komende tijd aandacht nodig voor het
verstrekken van extra financiële middelen aan voogden/moeders van weeskinderen en aan
jongeren.

Activiteiten
Naast de reguliere opvang van jonge weeskinderen, is het Centre van plan om extra scholing aan te
bieden aan jongeren. Mede door de oorlogssituatie is het crisis in Mali en zijn er nauwelijks banen.
Goede vakopleidingen ontbreken of het betreffen privéscholen die voor de meeste jongeren
onbetaalbaar zijn. Het Centre wil een computer- en een kleermakersopleiding gaan aanbieden.
De vaste donaties aan de Stichting WIM zijn nodig voor het normale werk op het Centre: opvang,
scholing, medicijnen, aanvullende voeding (melkpoeder) en sport&spel. Daarom gaan we ons
richten op aanvullende financiering zoals bestaande donateurs die eenmalig wat extra’s willen
geven of sponsoring door geld of natura.
Om zelfstandigheid van jongeren te bevorderen gaat de Stichting WIM zich ook meer inzetten voor
onderwijs aan deze groep kinderen. Vanuit het Centre wordt een computer- en kleermakersopleiding aangeboden aan jongeren die hiervoor geschikt zijn en belangstelling hebben. Doel van
beide opleidingen is om jongeren te op te leiden om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Met
name voor meisjes geldt dat zij na de opleiding zelfstandig een naaiatelier kunnen opzetten en
kunnen voorzien in hun eigen onderhoud.
Stichting WIM gaat met name op social media aandacht vragen voor o.a. bovengenoemde
projecten om financiën te werven. Daarnaast zullen bedrijven en fondsen benaderd worden voor
donaties voor specifieke projecten.
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Het bestuur en de bestuursleden werken op vrijwillige basis, ontvangen géén vergoeding en dragen
alle interne kosten zelf. Er is geen aanleiding om deze vorm van werken te herzien. Eén van de
sterkste punten van de stichting is het werken zonder overhead. In de huidige vorm lukt dit tot nu
toe goed, en er is bij de bestuursleden geen wens om over te gaan tot een meer professionele
organisatie.
Conform statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn de bestuursleden slechts
gezamenlijk handelingsbevoegd.
Financiële gegevens
De inkomsten van Stichting WIM zijn de giften die we ontvangen van donateurs. Belangrijkste
betreft de jaarlijkse bijdragen van onze vaste, particuliere donateurs. Men heeft een bepaald
bedrag toegezegd (per jaar, per half jaar of per maand) en dat wordt zoveel mogelijk via
automatische incasso ontvangen op onze bankrekening. De laatste jaren hebben we het aantal
donateurs wat zien teruglopen. Recent hebben we gelukkig ook weer nieuwe donateurs mogen
verwelkomen, dus het streven voor de komende jaren is het huidige inkomstenniveau te
stabiliseren.

Naast de vaste inkomsten, is een post opgenomen voor extra en losse donaties. Dit betreft extra
giften van bestaande donateurs en losse éénmalige donaties. Het jaarbedrag neigt nogal te
fluctueren, vooral ook afhankelijk van of we expliciet campagne voeren bijvoorbeeld voor extra
investeringen (waterput in 2015 of opzet cursussen in 2018). In de begroting voor de komende
jaren hebben we veiligheidshalve een conservatief bedrag ingeschat.
De enige, onoverkomelijke kostenpost betreft de bankrekening: normale maandelijkse kosten +
transactiekosten van betalingen naar Mali. Eventuele andere kosten (kopieerwerk, postzegels,
vergaderingen) worden door kerngroepleden zelf gedragen.
Dit betekent dat vrijwel alle inkomsten naar het Centre d'Ecoute in Mali gaan. De begroting voorziet
in een reguliere betaling van 1.500 euro per kwartaal. Dit is gebaseerd op wat we op jaarbasis
ontvangen van onze vaste donateurs. Daarnaast is gemiddeld 500 euro per jaar beschikbaar voor
bijzondere uitgaven of projecten.
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Stichting WIM heeft op dit moment (mei 2018) een banksaldo van ca. 4.700 euro. Het streven van
de stichting is om ongeveer een jaarbudget in reserve te hebben. Een minimum liquiditeit is nodig
vanwege de periodieke betalingen naar Mali in combinatie met een ongelijke verdeling van de
donaties over de maanden. Daarnaast willen continuïteit richting Mali garanderen, dus een
gedeelte van de reserve is ook bedoeld om onverwachte tegenvallers in de inkomsten op te
vangen.
Voor de komende jaren voorzien we een stabiele situatie waarin zoveel mogelijk alle inkomsten
naar Mali gaan, en we het reserve banksaldo handhaven op het huidig niveau.

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

E-mail:
Website:
Bankrekening:
KvK inschrijving:

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

