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In deze nieuwsbrief berichten we over allerlei 
ontwikkelingen en nieuwe activiteiten op het 
Centre in Mali. De meeste zaken zijn ook al op de 
website gepubliceerd, maar nu zetten we alle 
zaken over 2019 nog eens op een rijtje. Ook vindt u 
in de nieuwsbrief de financiële rapportage. 
 
Namens de kerngroep van Stichting WIM en de 
vrijwilligers en kinderen in Mali, wensen we u het 
allerbeste voor 2020! 
 

Ontwikkelingen op het Centre 
 
Al sinds de oprichting van Stichting Weeskinderen 
in Mali werken we samen met het Centre d'Écoute 
in Bamako, waar (sociale) weeskinderen de kans 
krijgen om een beter bestaan op te bouwen door 
o.a. scholing en stageplaatsen. We werken met 
lokale vrijwilligers, die een vergoeding van ons 
ontvangen omdat ze zich dagelijks inzetten voor 
het Centre d'Écoute. Er zijn in al die jaren een paar 
kleine wijzigingen geweest onder de vrijwilligers, 
maar er was lang een vast team.  
 
In de beginjaren van onze samenwerking lag de 
focus vooral op scholing en gezondheidszorg, met 
een team onder leiding van Sidy Diarra. Het belang 
lag duidelijk bij het opbouwen en uitbouwen van 
de activiteiten van het Centre d'Écoute. In die 
periode is een ander terrein aangeschaft en is er 
een waterput geslagen.  
 
De afgelopen tijd is de focus aan het verschuiven:  
scholing en voedingsondersteuning blijven 
belangrijk maar ook de rechten van het kind in het 
algemeen (en met name van de kwetsbare 
weeskinderen die het Centre bezoeken) werden 
belangrijker. Om deze verschuiving goed aan te 
kunnen pakken heeft Sidy eind september 2019 
het stokje overgedragen aan Mahamane Maiga en 
Dramane Diarra.  
 
Deze mannen werken ook al jaren op het Centre 
d'Écoute en zij hebben laten zien dat ze vol goede 
ideeën zitten om de kinderen aan een betere 
toekomst te helpen. Zo geeft Dramane de ICT-
cursus en heeft Mahamane de kleermakerscursus 
georganiseerd.  

De focus ligt vanaf nu meer op de rechten van 
het kind, en de weeskinderen in het Centre zullen 
hier profijt van hebben. Mahamane en Dramane 
stellen zich hieronder aan u voor. 
 
 

 
 
Ik ben Mahamane Maiga, 51, sociaal-cultureel 
werker en sinds kort de nieuwe coördinator van 
het Centre d’Ecoute. 
 
Tijdens mijn opleiding gericht op educatie van 
kinderen hebben wij en vrienden het initiatief 
genomen om een vereniging te creëren om de 
kinderen van onze buurt te helpen. Zo ontstond 
de Association ADQCAMS in 1992 en het Centre 
d’Ecoute op 5 april 1996. Er was grote behoefte 
aan het centre voor kinderen en jongeren die 
geen opleidingsplaats hadden. We zijn begonnen 
met het verwelkomen van kinderen en jongeren 
uit de buurt en zelfs kinderen uit de naburige 
buurten om naar hen te luisteren om hen beter 
te leren kennen en zo onze activiteiten beter aan 
hun behoeften aan te kunnen passen. 
 
Sinds 1992 bieden wij kinder- en 
jongerenactiviteiten op het gebied van sport en 
spel, culturele en sportieve activiteiten, 
opleidingsactiviteiten, scholing en 
schoolondersteuning. Sommige moeders van de 
kinderen hebben ook geprofiteerd van onze 
opleiding en steun gekregen om de kinderen 
beter te verzorgen. 
 
In het centrum is mijn rol om de activiteiten te 
organiseren en uit te voeren, maar ook om de 
vrijwilligers van het centrum te trainen en om te 
zoeken naar partners om activiteiten te 
financieren voor het welzijn van de kinderen.  

https://www.stichtingwim.nl/
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Zolang de kinderen van de buurt educatieve 
behoeften hebben, zal ik mezelf blijven inzetten 
voor hun ontwikkeling, als God het wil! 
 

 
 
Mijn naam is Dramane Diarra, ik ben 35 jaar oud 
en beheerder van het Centre d’Ecoute.  
 
Als deelnemer en dus begunstigde van de 
activiteiten van het centrum op jonge leeftijd, haal 
ik nu mijn motivatie uit de kracht van de 
interventies van het centrum. Ik geloof in de kracht 
van de activiteiten die we in het centrum doen, en 
dat deze activiteiten het leven voor weeskinderen 
en andere kwetsbare kinderen kan veranderen. 
 
Sinds het Lycée ben ik begonnen met het 
ondersteunen van de activiteiten van het centrum 
als trainee-vrijwilliger. Een paar jaar later, nadat ik 
verschillende trainingen had gekregen, werd ik een 
vrijwilliger die de leiding had over met name sport-
en-spelactiviteiten. 
 
Op dit moment, na de herschikking van het team, 
ben ik beheerder van het Centre d’Ecoute. Op de 
lange termijn droom ik van een buurt waar 
weeskinderen en kwetsbare kinderen leven in een 
omgeving die de rechten voor hun beste toekomst 
beschermt. 
 
 

Naaicursus van start! 
 
Met veel plezier kunnen we melden dat onlangs 
de naai- en breicursus van start is gegaan. Er is 
een lesruimte geregeld, er zijn 2 professionele 
leerkrachten, naaimachines zijn aangeschaft en 
ook allerlei materialen. Een eerste groep van 12 
jonge vrouwen is begonnen met de cursus.  
 
Het is een meerjarige cursus die een volwaardige 
vakopleiding moet bieden. Aan het eind van de 
opleiding zullen de meisjes-vrouwen geholpen en 
gestimuleerd worden zelf een naai-atelier te 
beginnen. Vanuit het Centre bieden we dus 
structurele hulp om uiteindelijk op een goede 
manier in het eigen levensonderhoud te 
voorzien. In eerste instantie voor de cursisten 
zelf, maar het zal ook een stimulerende 
uitstraling hebben richting de wijk. De 
voorbereidingstijd was best lang maar we zijn blij 
dat het nu zo ver is! 
 
Met dank aan al onze donateurs, de Stichting Alle 
Beetjes en een andere Nederlandse stichting die 
op de achtergrond wenst te blijven. Beide 
stichtingen hebben een grote financiële bijdrage 
gedaan waardoor deze cursus mogelijk is 
geworden. 
 
 

 
 
 
Klik hier voor bericht op de website met meer 
foto's van de eerste lessen.  

http://www.stichtingallebeetjes.nl/
http://www.stichtingallebeetjes.nl/
https://www.stichtingwim.nl/naaicursus-van-start/
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Financieel jaaroverzicht 
 
In de tabel ziet u het financieel overzicht van de 
afgelopen projectperiode (schooljaar in Mali van 
oktober 2018 t/m september 2019). We zijn erg 
blij dat het gedoneerde bedrag opnieuw is 
gestegen! Vooral waren er afgelopen jaar een 
aantal eenmalige donaties voor forse bedragen. 
 

 
 
Sinds najaar 2017 maken we per kwartaal een vast 
bedrag over van 1.500 euro naar Mali. In overleg 
met de vrijwilligers op het Centre is de 4e betaling 
van afgelopen schooljaar achterwege gebleven. Dit 
had te maken met wisselingen in de bemanning en 
opening van een nieuwe bankrekening. Er was 
voldoende saldo aanwezig voor de reguliere 
uitgaven. Binnen Stichting WIM hebben we dus 
1.500 euro in reserve kunnen houden. Daarnaast is 
met het positieve jaarsaldo onze reserve flink 
aangevuld.  
 
We zijn nu ongeveer weer terug op de in het 
verleden gehanteerde doelstelling, namelijk dat we 
als stichting ongeveer het jaarbudget in reserve 
hebben. Dit achten we voldoende buffer om 
eventuele tegenvallers (minder donaties, 
onvoorziene uitgaven op het Centre) op te vangen.  
 
 
 

Stichting WIM maakt in Nederland geen kosten 
zodat bijna 100% van de donaties voor Mali 
beschikbaar zijn. De enige uitgave waar we niet 
onderuit kunnen, betreft de kosten van de 
bankrekening. 
 
Het bestedingsoverzicht 2018-2019 van het 
Centre zag er als volgt uit (in euro): 
 

 
Afgelopen schooljaar heeft het Centre 275 euro 
terug ontvangen van eerder uitgekeerde 
microkredieten. Zoals in de vorige nieuwsbrief 
toegelicht, houdt men een aparte administratie 
bij voor de waterput. Door waterverkoop was er 
een batig saldo van ca. 350 euro. Deze twee 
posten samen hebben er ook aan bijgedragen dat 
de 4e kwartaalbetaling vanuit Nederland 
achterwege kon blijven. 
 

Begroting 
 
Jaarlijks krijgen we vanuit Mali een projectplan 
voor het nieuwe schooljaar plus begroting. Een 
belangrijke wijziging is dat men gaat stoppen met 
de vaste verstrekking van melk. In plaats daarvan 
zal adhoc bekeken worden of en hoeveel 
kinderen voedingsondersteuning nodig hebben. 
Vanuit Nederland valt dit moeilijk te beoordelen, 
maar we vertrouwen op het oordeel van de 
Malinese vrijwilligers. 
 
De kerngroep van Stichting WIM heeft besloten 
de reguliere kwartaalbetaling naar Mali te 
handhaven op 1.500 euro, dus 6.000 per jaar. 
Daarnaast hebben we steun aangeboden voor 
incidentele uitgaven, oa herstel van straatwerk 
van het schoolplein en reparatie speeltoestellen. 
 

 2016 - 
2017 

2017 -
2018 

2018 -
2019 

Vaste 
donateurs 

6.196 6.646 6.895 

Extra en losse 
donaties 

830 1.305 1.988 

Totaal 
inkomsten 

7.026 7.951 8.882 

Naar Mali 
(regulier) 

8.677 6.000 4.500 

Naar Mali 
(project) 

 1.935  

Reserve   1.500 

Bankkosten 202 198 190 

Totaal 
uitgaven 

8.879 8.133 6.190 

Saldo -/- 
1.853 

-/- 
182 

+ 
2.692 

 2018 - 
2019 

Aanschaf materialen oa sport en spel 439 

Melkpoeder 1.031 

Medicijnen 248 

Gezondheidszorg overig 8 

Schoolspullen / kantoorartikelen 183 

Schoolgeld (inschrijving leerlingen) 374 

Vergoeding vrijwilligers 3.777 

Totaal bestedingen 6.059 
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Computercursussen lopen door 
 
Regelmatig worden computercursussen gegeven 
op het centre. Telkens krijgen kleine groepen 
jongeren les op het Centre. 
 

 
 
Kerngroep 
 
Stichting WIM in Nederland bestaat uit een kleine 
kerngroep van momenteel 5 personen. We komen 
ongeveer elk kwartaal bijeen. In een informele en 
gezellige sfeer worden alle lopende zaken 
besproken, we beslissen over de financiën en 
denken na over nieuwe plannen en projecten in 
Mali. We proberen regelmatig berichten te 
plaatsen op de website en sturen meestal twee 
keer per jaar een nieuwsbrief rond. Tussendoor 
onderhouden we contact met de vrijwilligers op 
het Centre via mail en app. 
 
Het zou leuk zijn als nieuwe mensen aanhaken bij 
de kerngroep. Iedereen die geïnteresseerd is of 
gewoon een keer vrijblijvend een bespreking van 
de kerngroep wil bijwonen, nodigen we van harte 
uit zich te melden via info@stichtingwim.nl 
 
Nieuwe energie en creatieve ideeen zijn altijd 
welkom! Schroom niet uw suggesties of 
commentaar aan ons door 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 penning-
meester 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 
 

Nieuwjaarswens 
 
Hartelijk dank aan al onze donateurs groot en 
klein voor uw bijdrage! We hopen ook dit jaar 
weer een beroep op u te mogen blijven doen. 
Mede namens kinderen en vrijwilligers van het 
Centre d’Écoute wensen we u een gezond en 
gelukkig 2020! 

 
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  

mailto:info@stichtingwim.nl
mailto:info@stichtingwim.nl
mailto:info@stichtingwim.nl
http://www.stichtingwim.nl/
mailto:info@stichtingwim.nl

