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Er is dit jaar veel gebeurd op het centre in Mali en
binnen de Stichting WIM. Daarom dit keer een vrij
uitgebreide nieuwsbrief. Bekijk ook eens onze
website, want tussendoor plaatsen we daar
regelmatig berichten over actuele ontwikkelingen.

Situatie in Mali en op het Centre
De veiligheidssituatie in Mali blijft slecht. De
aanwezigheid van MINUSMA (de vredesmissie van
de Verenigde Naties) heeft in het noorden van het
land geleid tot minder gewapende conflicten. Maar
in Centraal Mali is de veiligheidssituatie juist sterk
verslechterd. Honderden scholen zijn daar
inmiddels gesloten onder druk van de vele actieve
jihadistische groeperingen.

Briefwisseling Malinese en
Nederlandse kinderen
In mei hebben we contact gezocht met een
lerares Frans op een Nederlandse middelbare
school. Het idee was een opdracht te geven aan
kinderen van 15-16 jaar oud, waarin zij in het
Frans een brief zouden schrijven aan de kinderen
in Mali. Een opdracht met meerdere doelen. De
Malinese kinderen krijgen een brief van
Nederlandse kinderen en om deze te
beantwoorden kunnen ze hun vaardigheden op
de computer laten zien. Malinese kinderen
krijgen een beetje inzicht in het leven in een
Europees land, en de Nederlandse kinderen leren
iets over hoe het is om in Mali op te groeien.

In het zuiden van Mali en dus ook in Bamako blijft
de situatie redelijk stabiel. Maar de stijgende
prijzen, toenemende armoede, beperkte sociaaleconomische perspectieven, klimaatverandering
en de zeer hoge bevolkingsgroei bedreigen deze
broze stabiliteit.
De vrijwilligers op het Centre d‘ Ecoute proberen
ondertussen hun werk zo goed mogelijk te doen.
Het aantal kinderen dat de afgelopen jaren aan de
lessen deelneemt is dit jaar gelukkig niet verder
afgenomen. En dankzij een aantal extra donaties is
een computercursus gestart. U leest er verderop in
deze nieuwsbrief meer over.
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De Nederlandse kinderen leren de Franse taal en
wellicht ontstaat er uit deze contacten een verdere
briefwisseling.
Klik hier voor bericht op de website met een
voorbeeld van brieven over en weer.
Het was leuk om te zien hoe 18 Nederlandse
leerlingen brieven stuurden naar de Malinese
kinderen, en er ook even zoveel enthousiaste
reacties terug kwamen! We proberen te volgen of
er kinderen zijn die blijvend contact hebben met
hun Malinese leeftijdsgenoten.

Computer- en naai cursussen

Er is geld overgemaakt naar Mali en hiervoor zijn
5 laptops aangeschaft en is een computerlokaal
ingericht. Sindsdien wordt computerles gegeven
op het Centre, klik hier voor het bericht op de
website. Een mooi succes met hopelijk
structureel resultaat in Mali!
Een tweede voorstel was voor een vakopleiding
naaien en kleding maken. Dit moet een
professionele en ook wat langere vakopleiding
worden. Doel is dat cursisten na afloop zelf een
naaiatelier kunnen opzetten om daarmee de kost
te verdienen. Voor deze opleiding moeten
naaimachines en materialen worden aangeschaft
en de externe leerkracht krijgt een vergoeding.

Regelmatig vragen we de vrijwilligers op het
Centre waaraan behoefte is. We bedoelen dan niet
zozeer de normale opvang van weeskinderen,
maar bijvoorbeeld extra activiteiten, cursussen of
opleidingen. Voorjaar 2018 kregen we vanuit Mali
twee projectplannen om opleidingen op te zetten
voor de iets oudere kinderen. Via de website
deden we een oproep voor financiering.

We waren blij verrast toen de bevriende stichting
ook hiervoor een grote donatie wilde doen.
Bovendien hebben we met succes een aanvraag
gedaan bij de Stichting AlleBeetjes. Deze stichting
is opgezet door Youp van 't Hek om een gedeelte
van zijn theaterinkomsten te besteden aan goede
doelen.
Het eerste plan betrof aanschaf van apparatuur om
op het Centre een basis computercursus te kunnen
geven. Hiervoor hadden we al eerder een grote
donatie ontvangen van een andere Nederlandse
stichting, waarmee we contact hebben maar die
verder anoniem wil blijven. Samen met een gift van
het bedrijf Pharmalead (uit de apothekerswereld,
via Karin) konden we de financiering regelen.

Met grote dank aan deze twee gulle gevers,
hebben we de financiering van de naaiopleiding
rond! Nu kijken we samen met het Centre hoe
we het gaan opzetten. Zeker omdat het een
meerjarig project is met flinke investeringen, zijn
goede afspraken nodig over aanschaf, rapportage
en controle. We houden u op de hoogte.
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Financieel jaaroverzicht

Belastingaftrek van uw gift

Vanwege teruggelopen inkomsten, waren we vorig
jaar gedwongen de reguliere bijdrage richting het
Centre in Mali te verlagen. De afgelopen
projectperiode is totaal 6.000 euro (1.500 per
kwartaal) overgemaakt.

Stichting WIM is officieel geregistreerd met de
zogenaamde ANBI status. Uw gift is aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting. Dat is eenvoudig te
regelen: stuur een mailtje naar de penningmeester via info@stichtingwim.nl en u ontvangt
een formulier ter ondertekening. We willen dit
van harte aanbevelen!

Gelukkig hebben we inmiddels een paar nieuwe
donateurs mogen verwelkomen. En hoewel nog
niet terug op het niveau van de jaren daarvoor,
hebben we ook weer wat meer losse/extra
donaties ontvangen. Hiermee was het mogelijk om
dit voorjaar een flink bedrag naar Mali over te
maken voor aanschaf van computers en inrichting
van een leslokaal. Op het Centre worden nu
computercursussen gegeven.
Alles bij elkaar waren inkomsten en uitgaven goed
in evenwicht. Daarom is besloten om voorlopig op
dezelfde voet verder te gaan, dus 1.500 euro per
kwartaal naar Mali voor de reguliere uitgaven
(melk, medicijnen, leermiddelen, vergoeding
vrijwilligers).

Inkomsten
vaste donateurs
Extra en losse
donaties
Totaal
inkomsten
Naar Mali
(regulier per
kwartaal)
Naar Mali (ICT
project)
Bankkosten
Totaal uitgaven
Saldo

Vorig jaar
2016-2017

Dit jaar
2017-2018

6.196

6.646

830

1.305

----------7.026

+

8.677

---------7.951

+

6.000

-/1.853

+

198
---------8.133
-/182

Veruit de meeste nieuwsbrieven worden
gestuurd per e-mail. Dat is makkelijker en het
bespaart ons tijd, papier en postzegels. Als u deze
nieuwsbrief nog per post ontving maar voortaan
wel via mail wilt krijgen, stuur dan een berichtje
naar info@stichtingwim.nl

Nieuwjaarswens
Hartelijk dank aan al onze donateurs groot en
klein voor uw bijdrage! We hopen ook komend
jaar weer een beroep op u te mogen blijven
doen. Mede namens kinderen en vrijwilligers van
het Centre d’Écoute wensen we u fijne
feestdagen en een gezond 2019!

Contactgegevens

1.935
202
--------8.879

Nieuwsbrieven per post of per mail?

+
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