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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 in het
land en de activiteiten op het Centre d’Ecoute.

Donateurs bedankt!
Wij zijn ontzettend blij dat u als donateur onze
projecten in Mali van harte steunt! Onze vaste
donateurs hebben wij heel hard nodig om deze
projecten te doen slagen. Daarnaast hebben we
door het jaar heen een aantal eenmalige donaties
mogen ontvangen die ervoor zorgen dat we wat
extra’s kunnen doen: bijvoorbeeld het opknappen
van het Centre d’Ecoute en extra naaimachines,
wol en stof voor het kleermakersproject.
Vermeldenswaardig daarbij is de donatie via
geef.nl van een sportieve donateur die met zijn
corona-proof wielrentocht van 24u non-stop een
bedrag van bijna 1500 euro bijeen heeft gefietst,
een fantastisch resultaat!

Deze commissie is een initiatief van het Centre
om de gemeenschap in staat te stellen
oplossingen te vinden voor de problemen
waarmee kinderen in de buurt worden
geconfronteerd; dit zijn o.a. kinderen die het
slachtoffer zijn van fysiek, moreel of seksueel
geweld, kinderen in conflict met ouders, daders
van kleine criminaliteit in de buurt en kinderen
die niet meer weten waar hun ouders zijn.
De commissie brengt o.a. vrouwen-verenigingen,
jongerenverenigingen, scholen, traditionele
leiders, politie en het gemeentehuis samen.

Het Centre heeft voor de begroting 2020-2021
geen grote wijzigingen aangebracht. Ze
continueren de activiteiten die ze in 2020 gestart
zijn zoals cursussen schoolbegeleiding, sport-en
speltoernooien, schilderworkshop, bewustwording
van de mensen in de wijk, handwerken,
huisbezoeken en inschrijving bij de burgerlijke
stand.

Binnen “De raadgevende commissie” zijn twee
commissies opgericht t.w.
1. Commissie van identificatie:
deze bestaat uit ongeveer 10 personen.
Zij gaan ’s nachts de buurt in om
kinderen te vinden die mogelijk drugs
gebruiken en/of waar ze zich
bezighouden met andere vormen van
criminaliteit. Als zij deze kinderen
tegenkomen wordt er met ze gesproken
en worden de ouders en begeleiders van
het Centre d’Ecoute geïnformeerd om
het probleem van het kind mogelijk
gezamenlijk op te lossen.
2. Commissie van sociale bemiddeling:
deze bestaat uit 5 personen en is
verantwoordelijk voor de bemiddeling
tussen kinderen in moeilijkheden en hun
gezinnen. Wanneer een kind in conflict is
met zijn ouders, familie of een kind
wordt teruggevonden door de politie of
kinderen weten niet waar hun ouders
zijn (kinderen die dringende zorg nodig
hebben worden op straat door hun
ouders achtergelaten) krijgen zij hulp van
deze commissie in samenwerking met de
politie.

In 2020 is er in de wijk Sikoro de “Raadgevende
commissie opgericht voor de bescherming van het
kind”.

Het Centre heeft trainingen georganiseerd voor
alle leden van de Raadgevende commissie op het
gebied van kinderrechten en –plichten en over

Rest ons nog u, in deze bijzondere tijd, prettige
feestdagen en een goed en vooral gezond 2021 te
wensen!

Activiteiten op het Centre d’Ecoute
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de wetten die in Mali en Afrika van kracht zijn voor
de bescherming van kinderen.

Recentelijk is bekend geworden dat Nederland de
VN missie Minusma weer gaat ondersteunen, nu
met een transportvliegtuig met bemanning en
ondersteunend personeel. Het gaat hier dus om
logistieke ondersteuning zodat de missie haar
taken ten behoeve van veiligheid en stabiliteit in
Mali beter kan uitvoeren.
Het Centre d’Ecoute houdt zich ondanks deze
ontwikkelingen staande en probeert juist de
samenwerking tussen verschillende organisaties
in de wijk te bevorderen.

De commissie voor de bescherming van het kind
heeft een vergadering met verenigingen uit de
buurt Sikoro gehad.
De uitkomsten van deze dag zijn:
• Organiseren van “De dag van bezinning”
over burgerschap, sociale cohesie en
verzoening in de wijk Sikoro.
• Oprichting van lokale wijkverenigingen om
projecten op de zetten in de wijk Sikoro.
Deze twee uitkomsten zullen in 2021 verder
uitgewerkt en opgepakt worden.

De situatie in Mali
Politieke situatie: Op 18 augustus, kort na het
verschijnen van onze laatste nieuwsbrief, hebben
rebellerende militairen de Malinese president
Ibrahim Boubacar Keita (IBK) vastgehouden.
Daarop is IBK de volgende dag afgetreden, waarbij
ook het parlement is opgeheven. In een korte
toespraak zei de president dat hij niet wil dat er
bloed wordt vergoten zodat hij kan aanblijven.
Volgens de Europese Unie was dit een poging tot
een staatsgreep die niet alleen Mali, maar de hele
regio zou kunnen destabiliseren. De
veiligheidssituatie in Mali is hiermee nog verder
verslechterd, ondanks de inzet van verschillende
internationale missies. De coupplegers hebben
weliswaar beloofd nieuwe verkiezingen uit te
schrijven, maar mogelijk kan de onzekere situatie
die er nu is ook zorgen voor inmenging van
jihadistische groeperingen.

COVID-19: Mali was een van de laatste Afrikaanse
landen waar de pandemie heeft toegeslagen.
Toen de eerste gevallen zich voordeden werden
er maatregelen afgekondigd (o.a. afstand
houden, handen wassen, mondmaskers dragen).
In de zomermaanden leek het virus onder
controle en werden de maatregelen wat
versoepeld. Dat heeft in september geleid tot
beduidend meer gevallen van COVID-19, hoewel
de aantallen die officieel bekend zijn veel lager
zijn dan in Nederland. De vraag is hierbij wel
hoeveel er getest wordt, en of bij alle
zieke/overleden personen kan worden bepaald of
het gaat om COVID-19.
In het Centre d’Ecoute probeert men zich goed te
houden aan de maatregelen en zijn er
bewustwordingsbijeenkomsten gehouden,
waarin ook aan
bewoners van
de wijk werd
uitgelegd welke
maatregelen
belangrijk zijn
om het
coronavirus zo
goed mogelijk in
te dammen.
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Het naai- en breiproject
Het naai- en breiproject vordert gestaag; na de
zomerstop zijn de dames weer aan de slag gegaan
met de lessen, zij hebben patroontekenen geleerd
en moeilijkere modellen leren naaien en breien.

Sinds najaar 2017 maken we per kwartaal een
vast bedrag over van 1.500 euro naar Mali. Het
saldo is, met name door de aanschaf van extra
naaimachines voor het kleermakersproject, iets
omlaag gegaan, maar we hebben nog steeds
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 2019-2020 van het
Centre zag er als volgt uit (in euro):

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

Financieel overzicht 2019-2020
In de tabel ziet u het financieel overzicht van de
afgelopen projectperiode (okt 2019-sept 2020).
We zijn blij dat het gedoneerde bedrag wederom is
gestegen! Het afgelopen projectjaar hebben we
ook weer een aantal eenmalige, grote donaties
gekregen.

Vaste donateurs
Extra en losse
donaties
Totaal inkomsten
Naar Mali (regulier)
Naar Mali
(kleermakersproject)
Reserve
Bankkosten
Totaal uitgaven
Saldo

20172018
6646
1305

20182019
6895
1988

20192020
7025
2957

7951
6000
1935

8882
4500

9982
6000
2600

198
8133
-/- 182

1500
190
6190
+
2692

215
8815
+
1167

Aanschaf materialen (o.a.sport en
spel) en organisatie
sporttoernooien
Aanschaf materialen en machines
(kleermakersproject)
Organisatie
vergaderingen/debatten en
formeren jongerencomités
Medicijnen/behandelingen
Gezondheidszorg overig
Schoolspullen/kantoorartikelen
Schoolmeubilair
Reparatie/verbetering Centre
(verven, reparatie dak)
Schoolgeld (inschrijving
leerlingen)
Vergoeding vrijwilligers incl
leraren kleermakersproject
Kosten bank Mali
Totaal bestedingen

20192020
298

2625
552

76
114
180
376
125
272
3816
17
8451
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Kerngroep

Nieuwsbrieven per post of per mail?

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.

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

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!

Contactgegevens
Stichting WIM
p/a Molensingel 93, 2614LC Delft
Website:
Email:
Telefoon:

www.stichtingwim.nl
info@stichtingwim.nl
06 - 15538493

Bank:
KvK:

NL89 RABO 0313 6716 21
09104433

