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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.  

 

 

Activiteiten op het Centre d’Ecoute 

Mali blijft lijden onder de vele crises die zich 
hebben voorgedaan sinds 2012. Het gaat met 
name om onveiligheid, terrorisme, politieke 
instabiliteit en COVID 19 waar de hele bevolking 
onder lijdt. Er heerst veel werkeloosheid, de 
graanvelden worden vernietigd en verbrand door 
terroristen. Veel NGO’s en 
ontwikkelingsorganisaties vertrekken uit Mali. 
 
Vrouwen en kinderen worden het zwaarst 
getroffen door deze crises maar ondanks de 
moeilijkheden tracht het Centre d’Ecoute 
leermomenten en plezier te bieden aan de 
kinderen in de wijk. Het Centre heeft een 
behoorlijk aantal activiteiten georganiseerd 
waarvan we er een aantal wat nader toelichten. 
Ook hebben we een groot aantal foto’s ontvangen 
die u in deze nieuwsbrief kunt bekijken; op de site 
van Stichting Wim (www.stichtingwim.nl) hebben 
we er nog meer geplaatst. 
 

De uitgevoerde activiteiten zijn: 
Inschrijving van kinderen op scholen. Het gaat 

hier met name om kwetsbare kinderen die de 

voorbereidende cursussen hebben gevolgd. 

Voorbereidende cursussen op het Centre, waarin 

kinderen kennismaken met de basisprincipes van 

lezen, schrijven en rekenen. 

Cursussen voor schoolondersteuning voor 

kinderen die moeite hebben met de Franse taal. 

Zij zitten op scholen waar Arabisch wordt 

gesproken en maar zelden Franse les wordt 

gegeven. 

Medisch toezicht op kinderen en 

gezondheidseducatie. Wekelijks controleert een 

verpleegkundige de gezondheidstoestand van 

alle kinderen die de voorbereidende cursussen 

volgen, om ziekten en ondervoeding te 

voorkomen en te behandelen. De 

verpleegkundige gaat op huisbezoek en 

informeert de ouders over hygiëne, COVID 19 en 

kinderziektes. Ook blijft zij de kinderen volgen en 

bekijkt ze of hun kwetsbare situatie verbetert. Zie 

ook haar verhaal verderop in de nieuwsbrief! 

Binnenspelen: de kinderen spelen met 

bordspellen die ze zelf gemaakt hebben. 

Buitenspelen: op een braakliggend kavel in de 

buurt worden spelen georganiseerd voor grote 

aantallen kinderen. Deze activiteit wordt goed 

bezocht. 

Handwerk: kinderen hebben guirlandes gemaakt 

om het Centre te versieren en te verfraaien. 

Gemeenschapsbewustzijn: aan deze activiteit 

doen ouders, kinderen en jongeren uit de buurt 

mee. Het thema van de onlangs gehouden 

activiteit was “malaria”, omdat deze ziekte 

permanent aanwezig is in Mali. Vroeger kwam 

malaria alleen in het regenseizoen voor maar 

helaas nu het hele jaar door, de ziekte doodt veel 
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vrouwen en kinderen. Met eenvoudige 

maatregelen is malaria te voorkomen, bijvoorbeeld 

door een klamboe te gebruiken. 

Excursie in de heuvels: kinderen en jongeren van 

verschillende buurtscholen hebben elkaar ontmoet 

door een lange wandeling te maken in de heuvels 

bij Bamako. De kinderen leren elkaar kennen maar 

ook de natuur te ontdekken. Ze hebben 

verschillende bomen en de geneeskrachtige 

eigenschappen van de verschillende planten leren 

kennen. 

Culinaire dag: Dit was een kookwedstrijd tussen 

groepen meisjes en jongens uit de wijk. In Mali is 

het gebruikelijk dat vrouwen het eten maken voor 

het hele gezin. Deze wedstrijd heeft er in het 

Centre voor gezorgd dat ook jongens meededen 

door samen met meisjes Malinese gerechten te 

bereiden. Na het koken werd er gezamenlijk 

gegeten. 

Peer educators zijn 10 jongeren uit het Centre die 

door een NGO zijn opgeleid om ouderen en 

kinderen/jongeren in de buurt voor te lichten over 

geweld tegen kinderen. Zij organiseren hierover 

lezingen in de buurt en op het Centre. 

Opleiding van begeleiders: twee vrijwilligers van 

het Centre werden door bovenstaande NGO 

opgeleid om gesprekken te houden met – en te 

zorgen voor kinderen uit de buurt die slachtoffer 

zijn van geweld. 

Naai- en breiproject: het naai- en breiproject 

vordert goed, de leerlingen maken nu jurken van 

mooie Afrikaanse batikstof. Ook worden rokken 

van batikstof gecombineerd met gebreide lijfjes. 

De meeste leerlingen verkopen hun eigen 

producten aan gegadigden, zodat zij weer nieuwe 

stof en wol kunnen kopen.  

Al deze activiteiten, die u op de foto’s op een van 

de volgende pagina’s kunt zien, dragen bij aan een 

betere toekomst voor de weeskinderen in Mali! 

De situatie in Mali 

Corona 

Op dit moment zijn er nog weinig (bevestigde) 

coronadoden in Mali (iets meer dan 14.000 

gevallen van COVID-19 en iets meer dan 500 

doden op een bevolking van bijna 20 miljoen). Er 

wordt nog nauwelijks gevaccineerd. Volgens de 

vrijwilligers in het Centre zijn veel mensen bang 

om het vaccin te nemen, ze vertrouwen het niet 

en zien de noodzaak er niet van in. Ook houdt 

men zich niet goed aan de maatregelen zoals 

afstand houden en mondkapjes dragen. 

In het Centre d’Ecoute houdt men zich wel aan 

de hygienemaatregelen zoals handen wassen en 

afstand houden. De kinderen mogen wel dichter 

bij elkaar zitten, veel activiteiten worden in de 

buitenlucht gedaan. 

Politiek 

In Mali heerst naast de coronapandemie ook nog 

steeds een politieke crisis. Op 25 mei heeft de 

vice-president van Mali, kolonel Assimi Goïta, de 

macht gegrepen nadat president Bah N’Daw, de 

premier en de minister van Defensie 

gearresteerd waren door de militairen. Sinds 31 

mei is Mali ook geschorst uit de ECOWAS, het 

economische samenwerkingsverband van West-

Afrikaanse staten. De unie eist dat Mali snel 

democratisch wordt. 

Sinds september 2020 leidden militairen en 

burgers samen een interim-regering tot de 

nieuwe verkiezingen die voor dit jaar op de 

agenda staan. Bij die herschikking verloren twee 

militairen, Sadio Camara en Modibo Kone, een 

ministerspost. Zij speelden een rol in de 

staatsgreep van vorig jaar augustus, waarbij 

toenmalig president Ibrahim Boubacar Keïta 

werd afgezet door het leger. Na die coup eisten 

vijftien West-Afrikaanse landen, verenigd in de 

ECOWAS, dat de macht zou worden 

overgedragen aan een civiele regering. Toen er 

economische sancties dreigden, stelden de 

militairen een interim-regering samen en 
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beloofden verkiezingen. De nieuwe machthebber 

Goïta liet dinsdag weten dat die verkiezingen 

zullen doorgaan, hoewel daar nu ook vraagtekens 

bij gezet worden. 

Veel Malinezen zijn boos over de grote rol die 

militairen spelen in de interim-regering en over het 

uitblijven van beloofde hervormingen, maar de 

machtsgreep leidde vooralsnog niet tot een 

uitbarsting onder de bevolking. De gebeurtenissen 

dreigen de instabiliteit van Mali wel te vergroten. 

Er vinden regelmatig aanslagen plaats met 

burgerdoden tot gevolg, ondanks dat een groep 

Afrikaanse en westerse landen probeert het land 

te stabiliseren. 

Verpleegkundige Goansé Traoré stelt 

zich voor 

Mevrouw Goansé Traoré is een gediplomeerd 

verpleegkundige van het Malinese Rode Kruis en zij 

heeft diverse betrekkingen gehad op het gebied 

van gezondheidszorg in wijkcentra en ziekenhuizen 

in Mali. Zij is ook welzijnswerker in de wijk voor 

een Amerikaanse NGO (Mali Health) en zet zich 

met veel energie vrijwillig in voor het Centre 

d’Ecoute van Sikoro als verpleegkundige. Zij is 

getrouwd en heeft 3 kinderen.  

“Mijn belangrijkste taken in het Centre d’Ecoute 

zijn:  

• De wekelijkse monitoring van kinderen voor wat 

betreft temperatuur, gewicht en lichaamsbouw, en 

voeding. 

• Het behandelen van aandoeningen en zorgen dat 

deze niet gecompliceerder worden. 

• Wanneer er toch een complicatie optreedt, 

worden kinderen verwezen naar 

wijkgezondheidscentra of ziekenhuizen. 

• Om kinderen en ouders beter voor te lichten 

over ziekten, wordt in aanwezigheid van kinderen 

en ouders gesproken over de volgende 

onderwerpen: handen wassen met zeep om ziekte 

te voorkomen, vaccinatie tegen mazelen, 

meningitis, gele koorts, polio, hepatitis, 

tuberculose, behandeling van malaria, diarree en 

luchtwegaandoeningen. Deze gesprekken 

worden thuis bij de families van de kinderen en in 

het Centre d’Ecoute gehouden. 

• Ik neem deel aan interne communicatie in het 

Centre, ik stel activiteitenverslagen op, geef 

materiële behoeften aan voor het toezicht op 

kinderen, en zorg voor kinderen die het 

slachtoffer zijn van fysiek geweld. Ik schrijf hier 

maandelijks een activiteitenverslag over om mijn 

collega vrijwilligers in het Centre d’Ecoute op de 

hoogte te houden en te ondersteunen.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goansé Traoré  
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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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