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De situatie in Mali en op het Centre 
 
Nog steeds geen optimistische berichten over de 
situatie in Mali. Bij aanslagen in het midden van 
het land zijn de afgelopen maanden veel 
burgerslachtoffers gevallen. In de hele regio zorgen 
jihadisme, smokkelbendes en spanningen tussen 
etnische groepen voor een golf van terreur en 
ontwrichting van de samenleving. Duizenden 
burgers vluchten uit angst voor aanslagen op hun 
dorpen. Volgens Unicef zijn in de regio in het 
afgelopen half jaar al tweeduizend scholen 
gesloten, waardoor bijna een half miljoen kinderen 
niet meer naar school gaan. De overheid verliest 
meer en meer gezag en corruptie laait op.  
  

 
Ondanks de zorgelijke situatie in Mali is de 
Nederlandse bijdrage aan de VN vredesmissie in 
het land per 1 mei 2019 beëindigd. Vanaf 2014 
werden circa 450 Nederlandse militairen 
uitgezonden naar Noord-Mali.  De vredesmacht 
van de Verenigde Naties (MINUSMA) blijft 
proberen de vrede te bewaken en het land 
opnieuw op te bouwen.  
 
In Bamako is de situatie gelukkig nog steeds vrij 
stabiel. Op het Centre blijven de vrijwilligers hun 
best doen om zoveel mogelijk kinderen een kans 
op een betere toekomst te geven. Op 28 februari 
van dit jaar bezocht Anja Kramer het Centre. Zij 
ondersteunt vanuit Nederland 2 middelbare 
scholen in Bamako. Verderop in deze nieuwsbrief 
een mooi verslag van haar bezoek. 

Nieuw schooljaar met nieuwe 
taakverdeling op het Centre 
 
Recent heeft onze coördinator Sidy Diarra 
aangegeven dat hij in het nieuwe schooljaar stopt 
als vrijwilliger. Sidy is vanaf het eerste begin bij 
het Centre betrokken geweest. De overige 
vrijwilligers denken nu na over een nieuwe 
taakverdeling en verdeling van de projecten. In 
een volgende nieuwsbrief meer hierover.     
 

Anja Kramer op visite in het Centre 
 
Stichting WIM heeft contact met Anja Kramer. 
Haar vader, Gérard Jean Kramer, sponsorde sinds 
1992 Malinese kinderen die een opleiding willen 
volgen. Na zijn overlijden hebben zijn kinderen, 
waaronder Anja, zijn werk voortgezet. 
 

 
 
Zie onderstaande linkjes voor meer informatie 
over het werk van Anja Kramer in Mali: 
 
Nieuwsflits maart 2019 
Bericht Woudenberger mei 2019 
 
Anja is in februari/maart 2019 naar Bamako 
gegaan om het Lycee weer te bezoeken. Tijdens 
onze prettige contacten heeft ze aangegeven dat 
ze ook graag op visite wilde gaan bij het Centre. 
Dat vonden wij natuurlijk heel fijn en positief. Om 
dit te realiseren is er contact geweest tussen 
Keita, schoolhoofd van het Lycee, en Sidy van het 
Centre. Tussen de beide heren is een datum 
afgesproken waarop Anja zou worden ontvangen.  
  

https://www.wwwoudenbergmaarn.nl/nieuws/mali-nieuwsflits-maart-2019/
https://dewoudenberger.nl/lokaal/bezoek-van-eddy-en-anja-kramer-aan-bamako-%C2%B4scholenproject-teken-van-hoop%C2%B4-242832
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Na een reis van drie kwartier met de auto werd 
Anja heel gastvrij en hartelijk ontvangen zoals dat 
in Mali gewoon is. 
 
Haar eerste indruk was dat het Centre er volgens 
Malinese begrippen best goed uitziet. Er wordt 
veel gebruik gemaakt van de waterput zeker in de 
hete periode. Met name vrouwen komen water 
halen en gaan met 20 liter jerrycans water op hun 
hoofd of in een karretje weer naar huis. Op het 
terrein van het Centre staan toiletten die op slot 
kunnen. Vrouwen en meisjes kunnen hier veilig 
naar het toilet maar ook kinderen die op straat 
spelen mogen er gebruik van maken. Dit werd door 
Anja als positief ervaren. 
 
Ook heeft Anja een les bijgewoond die gegeven 
werd aan de kleinste kinderen. Dat heeft ze als 
heel leuk ervaren. Voor het computer project heeft 
ze het lokaal gezien. Het was aan de kleine kant en 
er stonden 4 werkende computers. In het weekend 
wordt er computerles gegeven. Ook waren er nog 
een paar puntjes van aandacht, het herstellen van 
enkele speeltoestellen en het opknappen van het 
verharde gedeelte op het Centre. Stichting WIM 
gaat kijken hoe dit op te lossen is. 
 

 
 
Vakopleiding kledingmaken   
 
Eerder hebben we bericht dat we van twee andere 
Nederlandse stichtingen een grote bijdrage 
hebben ontvangen om in Mali een nieuw project te 
starten. Onder supervisie van het Centre gaat een 
3-jarige vakopleiding aangeboden worden aan 
jonge meisjes uit de buurt.  
 

Het wordt een volwaardige opleiding tot 
kledingmaakster. Na afloop worden de cursisten 
geholpen bij het opzetten en inrichten van een 
eigen atelier. 
 
Omdat dit voor ons best een groot project is, 
willen we extra zorg besteden aan de organisatie 
en de controle vanuit Nederland. Door de 
personele wisselingen op het Centre, is de start 
enigszins vertraagd. Men gaat nu beginnen met 
de werving van docenten en cursisten. Hopelijk 
kan de opleiding september-oktober echt van 
start. In een volgende nieuwsbrief meer hierover. 

 
Computertraining 
 
Tijdens de maanden juni en juli 2019 zijn 6 
jongeren in 2 groepjes gestart met de ICT cursus.  
 
Twee jongeren die eerder de cursus hebben 
gevolgd, Séga Diallo en Kadia Diarra, krijgen nu 
een opleiding om zelf de ICT training te kunnen 
geven. Daarom zijn de groepjes die in juni en juli 
gestart zijn ook iets kleiner dan normaal, om hen 
de kans te geven de training goed over te 
brengen. Er zijn nu dus 3 vrijwilligers die de 
computertraining kunnen geven, waarbij de 
nieuwe vrijwilligers hun niveau snel opschroeven 
zodat de groepen ook weer groter kunnen 
worden. Er is namelijk geen gebrek aan 
gegadigden!  
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Oumou Diallo, een leerling die eerder haar 
computer training op het Centre afrondde, schrijft 
in een mail:  
 
"Met de training die ik ontving, is informatica en 
vooral de computer niet langer een raadsel voor 
mij. Eerder was ik zelfs bang om de computer aan 
te raken, maar vandaag de dag is het voor mij een 
werkinstrument geworden. Ik gebruik het om met 
vrienden te praten, ik doe onderzoek naar dingen 
die ik niet begrijp. Vorige maand hielp ik een grote 
zus haar sollicitatiebrief voor een stage te schrijven. 
Ik werd de ster onder mijn kameraden! Heel veel 
dank aan de stichting WIM en al diegenen die hen 
steunen." 
 
Klik hier voor een bericht op de website met meer 
mailtjes van leerlingen. 
 

Waterput druk gebruikt 

 
Enkele jaren geleden financierden we met uw hulp 
de aanleg van een eigen waterput op het Centre. 
Dit blijkt een groot succes. In de arme buurt van 
het Centre zijn maar weinig punten waar schoon 
drinkwater is te krijgen. Veel inwoners komen met 
jerrycans en grote emmers om water te halen. Het 
wordt verkocht voor 5 Malinese franc (FCFA) per 
10 liter, omgerekend 70 eurocent per m3. Dat is 
ongeveer de helft van wat leidingwater in 
Nederland kost, dus voor Malinese begrippen erg 
duur! 
 
 

 

 

 
 
Over heel 2018 is maar liefst 3 miljoen liter water 
verkocht. Het Centre vervult met de waterput 
een belangrijke sociale functie in de wijk. Vaak is 
het een drukte van belang met allemaal 
wachtenden met karretjes, brommers en overal 
jerrycans. 
 
De opbrengsten zijn voldoende om alle kosten te 
dekken: elektriciteit, onderhoud van put en 
pomp, vergoeding voor de verkoopsters, 
bewaking en het schoonhouden van de toiletten. 
Over 2018 resteerde een batig saldo van 
omgerekend ca. 350 euro voor het Centre. 

 
 
 
  

https://www.stichtingwim.nl/mailtjes-van-leerlingen/
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Website 
 
Kijk af en toe eens op onze website 
www.stichtingwim.nl want daar plaatsen we ook  
berichten tussen de nieuwsbrieven door.  
 
Zeker nu er computertraining op het Centre 
gegeven wordt, willen we proberen meer 
rechtstreeks contact met de cursisten en de 
kinderen te krijgen. Om dat te stimuleren en ook 
naar Mali wat van ons uit Nederland te laten zien, 
is het de bedoeling een gedeelte van de website 
ook in het Frans weer te geven. 
 
 

 
 

 
Belastingaftrek van uw gift 
 
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! 
  

Nieuwsbrieven per post of per mail? 
 
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 
 

 
 
Contactgegevens 

 
 

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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