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In deze nieuwsbrief berichten we u over allerlei 
ontwikkelingen en nieuwe activiteiten op het 
Centre in Mali, onder andere over de situatie 
rondom COVID-19 in het land en over het afscheid 
van kerngroepleden Wim en Maaike.  
 

Situatie in Mali – het Centre, het land 
en corona 
 
Het Centre d’Ecoute 

Op het Centre d’Ecoute gaat het goed. De 

communicatie met de vrijwilligers verloopt prima, 

het gemakkelijkst gaat dit via de appgroep die we 

in het leven hebben geroepen. We proberen de 

site (www.stichtingwim.nl) regelmatig aan te 

passen met nieuwtjes. 

Er is nog steeds veel aandacht voor de kinderen in 

de wijk als het gaat om het leren lezen, schrijven 

en rekenen. Ook worden grotere  bijeenkomsten 

georganiseerd  inzake voorlichting over 

gezondheid en sportbijeenkomsten. Daarnaast 

kunnen de kinderen tekenen, schilderen en 

handwerken op het Centrum, ook hier is veel tijd 

aan besteed! 

 

 

In deze coronatijd wordt er veel aandacht 

besteed aan handhygiëne tijdens de schooluren, 

debatten met jongeren en bezoeken aan de 

families in de wijk. Bij het Centre d’Ecoute is een 

waar handenwas-station neergezet waar goed 

gebruik van wordt gemaakt! 

 

          

Alle kinderen die op het Centre komen, krijgen 

regelmatig een gezondheidsonderzoek. Er wordt 

gekeken naar gewicht en voedingstoestand, en in 

deze tijd wordt ook de kennis over COVID-19 

getest en besproken. Tot op heden zijn alle 

kinderen gezond, er was onlangs een kind met 

malaria dat behandeld en gelukkig weer beter is.  

De situatie in Mali 

In Mali is het nog steeds onrustig; in juni is de 

onrust opgelaaid en zijn er diverse demonstraties 

geweest. De demonstranten eisten het aftreden 

van de president Ibrahim Boubacar Keita (IBK) 

vanwege de onveilige situatie in het noorden van 

Mali die al jaren duurt, vanwege de 

onderwijsstakingen en vanwege de situatie 

rondom de coronapandemie. De betogers waren 

ook gefrustreerd over de omstreden verkiezingen 
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in het land en de economische crisis. Het gebouw 

van de staatsomroep ORTM werd bestormd en 

gedwongen de uitzending te staken. Ook werd 

geprobeerd het Lagerhuis van het parlement in 

Bamako binnen te dringen. De staat reageerde met 

dodelijk geweld en arrestaties. In juli werd niet 

langer het aftreden van IBK geëist, maar de 

oppositiecoalitie vraagt wel om hervormingen. 

Verschillende toezeggingen van de president 

werden al afgewezen.  

Het is de vraag hoe dit verder gaat. De 

perspectieven van het straatprotest zijn 

onduidelijk. Het is te hopen dat er binnen de 

protestbeweging in Bamako krachten actief zijn die 

de opstand een betere en een meer anti-

autoritaire uitkomst kunnen helpen geven.  

De coronapandemie 

Hoewel het aantal geregistreerde gevallen van 

COVID-19 in Mali niet hoog is, zijn er wel zorgen. 

Eén van de vrijwilligers op het Centre vertelt: “De 

pandemie heeft helaas niet veel invloed op hoe de 

bevolking zich gedraagt. Er zijn de nodige 

maatregelen afgekondigd, zoals een goede 

handhygiene, afstand houden en een mond-

neusmasker dragen, maar deze maatregelen 

worden slecht opgevolgd. Bijna iedereen weet wat 

de consequenties kunnen zijn als je besmet raakt 

met het coronavirus, maar de bevolking is niet 

bang om besmet te raken met het virus. Dit was 

ook duidelijk te zien bij de mensenmassa’s tijdens 

de demonstraties in Bamako.” 

Op het Centre d’Ecoute hebben de meeste 
activiteiten vanwege corona in april en mei stil 
gelegen, in juni is men weer opgestart omdat de 
overheid aangaf dat scholen en publieke 
gebouwen weer open mochten, wel met 
inachtneming van de maatregelen. Op het Centre 
zijn de activiteiten met minder mensen weer 
opgestart, zodat afstand houden gewaarborgd kon 
worden. In handhygiene wordt voorzien en de 
kinderen en hun familieleden zijn geïnformeerd. 
Het naai- en breiproject heeft niet stil gelegen, 
omdat daar heel goed de maatregelen van afstand 
houden konden worden gegarandeerd.  
 

Het naai- en breiproject 
Dit project heeft als doelstelling om een 
beroepsopleiding te bieden aan jonge meisjes en 
dames in moeilijke situaties. 
De beroepsopleiding is gestart met twee trainers 
en tien dames. In eerste instantie zijn er 5 
naaimachines aangeschaft waar de cursisten om 
en om aan konden werken; dit bleek in de 
praktijk toch lastig en door een extra donatie 
konden we 5 extra machines laten aanschaffen, 
een enorme boost voor dit project! De trainers 
zijn specialisten op het gebied van naaien en 
breien en hebben ieder een eigen atelier. 
 
De tien dames werden geworven op basis van 
hun precaire situatie, hun enthousiasme en hun 
inzet om deze opleiding te volgen. In de eerste 
bijeenkomst hebben ze met elkaar kennis 
gemaakt en de trainers hebben aan de hand van 
hun eigen carrière uitgelegd hoe zij in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien. Volgens het 
Centre beseffen de  tien dames zich heel goed 
dat ze ernstig, ijverig, punctueel en zeer 
gedisciplineerd moeten zijn voor deze opleiding. 
’s Morgens wordt de naaicursus gegeven en ’s 
middags de breicursus. 
 
De naaicursus 
Deze lessen zijn zowel theoretisch als praktisch. 
De dames hebben geleerd hoe een naaimachine 
werkt, hoe deze te gebruiken, wat zijn de 
verschillende onderdelen en hoe kunnen ze zelf 
kleine storingen oplossen. Ze zijn gestart met het 
leren opmeten van maten om de kleding goed te 
laten passen, dit bleek nog best moeilijk te zijn. 
Inmiddels, zoals u op de foto’s kunt zien, hebben 
ze dit goed onder de knie en het resultaat mag er 
zijn! 
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De breicursus 
Zodra de dames de brei-techniek onder de knie 
hadden (het vasthouden van de wol en de naalden 
was moeilijk), hebben ze als eerste 
babykledingstukken gemaakt. De meeste dames 
zijn klaar met een complete baby kleding lijn voor 
het koude seizoen (pet, pak, broek en sokken). Ze  
zijn nu begonnen met hun tweede kledingstuk, een 
jurk.  
 

 
 
Kijkt u regelmatig op de website want daar 
plaatsen we ook foto’s van de gemaakte 
kledingstukken. 
 

 
 

Afscheid van kerngroepleden Wim en 
Maaike 
 
Na ruim 10 jaar stoppen wij met ons werk voor 
Stichting WIM. Als lid van de kerngroep hebben 
we ons vanaf 2010 met veel plezier ingezet voor 
de stichting. In Mali en op het Centre is in die 
jaren veel gebeurd. Vooral in het noorden van 
het land zijn al jaren grote interne spanningen, 
die alleen maar erger lijken te worden. De 
toekomst is onzeker. Het heeft geleid tot een 
humanitaire crisis in heel Mali. Corona komt hier 
nog bij. Onder deze moeilijke omstandigheden 
doen vrijwilligers op het Centre met beperkte 
middelen toch goed en nuttig werk voor 
kwetsbare kinderen. We willen hen bedanken 
voor deze inzet, én alle donateurs in Nederland 
die dit mogelijk hebben gemaakt. 
  
We blijven de stichting met belangstelling volgen 
als gewoon donateur. Hopelijk wordt de 
kerngroep aangevuld met nieuwe vrijwilligers om 
de diverse werkzaamheden en misschien mooie 
nieuwe projecten op te pakken.   
 

Scholenproject LGJK 
 
Zoals eerder al eens vermeld in de nieuwsbrief 
hebben wij ook contact met Anja Kramer, die in 
Mali een lyceum heeft opgezet. We hebben met 
enige regelmaat (mail)contact over onze beide 
projecten. Helaas liggen het Centre en het 
lyceum meer dan 15km uit elkaar, waardoor het 
heel moeilijk is om leerlingen uit te wisselen, wel 
kunnen we gedachten en ideeën uitwisselen! Het 
scholenproject heeft ook een tijd stil gelegen 
vanwege de coronapandemie en problemen met 
de overheid. Men hoopt ook hier in september 
weer aan de slag te kunnen. Voor meer 
informatie 
www.facebook.com/ScholenprojectLGJKBamako 

 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/ScholenprojectLGJKBamako
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Kerngroep 
 
Stichting WIM in Nederland bestaat uit een kleine 
kerngroep van momenteel 3 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 ideeën zijn altijd 
welkom! Schroom niet uw suggesties 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 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 Molensingel 93, 2614LC Delft 
 
Website: www.stichtingwim.nl 
Email:  info@stichtingwim.nl 
Telefoon: 06 - 15538493 
 
Bank:  NL89 RABO 0313 6716 21 
KvK:  09104433  
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