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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 onderhoud 
aan het Centre d’Ecoute en extra wol en stof voor 
het kleermakersproject.  

Rest ons nog u, in deze bijzondere tijd, prettige 
feestdagen en een goed en vooral gezond 2022 te 
wensen! 

De situatie in Mali 

Politieke situatie: 

Mali heeft nog steeds een overgangsregering, 
sinds de staatsgreep van augustus 2020 en de 
daaropvolgende staatsgreep van mei 2021.  

De persoon die bij de 2e staatsgreep is afgezet, de 
civiele interimpresident Bah Ndaw, had als taak het 
organiseren van nieuwe verkiezingen zodat Mali 
kan terugkeren naar een burgerbestuur, zonder de 
bemoeienis van de militairen die sinds de coup van 
vorig jaar meeregeren. Ndaw probeerde de invloed 
van de militairen al wat te verkleinen door twee 
officieren weg te halen uit het overgangsbestuur – 
en meteen trok Goita alle macht definitief naar de 
militairen toe. 
De belofte van Goita dat hij zorg zal dragen voor 
een politieke transitie die in 2022 moet uitmonden 

in verkiezingen, stuit na de gebeurtenissen van 
mei op redelijk wat twijfel bij een deel van de 
Malinezen. Er lijkt vooral afwachtendheid en 
verdeeldheid te zijn onder de mensen. Sommigen 
zeggen uit principe dat militairen niet aan de 
macht moeten zijn, anderen zijn de politieke 
chaos zo zat dat ze zeggen: we wachten het wel 
af want veel slechter kan de toestand in Mali 
toch niet worden. 
 
Internationaal wordt het optreden van Goita 
scherp veroordeeld. De vraag is wel wat 
Westerse landen nog kunnen doen om druk te 
zetten: zij hebben zelf de medewerking van de 
Malinese machthebbers nodig in de strijd tegen 
extremistische groeperingen en terrorisme in de 
Sahel. 
 
Het Nederlandse kabinet heeft afgelopen 
oktober definitief besloten om een C-130 
Hercules-transportvliegtuig inclusief bemanning 
en ondersteunend personeel naar Mali te sturen. 
Het toestel wordt daar 6 maanden ingezet als 
bijdrage voor de VN-missie Minusma. De C-130 
opereert vanaf een kamp in de hoofdstad 
Bamako. Vanaf hier zijn binnen 4 uur alle 
uithoeken van het land te bereiken. Als het meer 
dan 34 meter lange toestel opstijgt, gebeurt dat 
in opdracht van het VN-hoofdkwartier. Op deze 
manier ondersteunt Nederland coalitiepartijen 
die deel uitmaken van de Multidimensional 
Integrated Stabilization Mission in Mali 
(Minusma). Het is één van de grootste en meest 
complexe VN-missies op dit moment.  
 

Het Centre d’Ecoute houdt zich ondanks deze 
ontwikkelingen staande en probeert juist de 
samenwerking tussen verschillende organisaties 
in de wijk te bevorderen. 
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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). Sinds het 
begin van de pandemie kent Mali 18.500 positief 
geteste personen en 629 doden door het 
coronavirus. Inmiddels zijn bijna een miljoen 
vaccins gezet.  

Activiteiten Centre d’Ecoute 
 
Het ICT-project: door staking van de leraren in Mali 
zijn de kinderen na de vakantie niet gestart. Door 
deze staking heeft het Centre ook geen leraren tot 
hun beschikking om de computer lessen te geven. 
Het Centre heeft aangegeven dat computerlessen 
erg belangrijk zijn; deze zullen na de staking weer 
opgepakt worden. 
 
Het naai- en breiproject: deze lessen zijn wel 
gestart en de laatste 9 maanden van de cursus zijn 
ingegaan.  
 

 
 
De dames vormen een actieve groep die nu al veel 
opdrachten binnenhaalt om kleding te maken voor 
zowel kinderen als dames. Van het ontvangen geld 
hebben de dames stoffen en kleine materialen 
gekocht zodat ze op het Centre voorraad hebben. 
Ook hebben de leerlingen een technicus betaald 
om alle naaimachines te onderhouden en indien 
nodig te repareren. 
 
Kijkt u regelmatig op de website want daar 
plaatsen we ook foto’s van de gemaakte 
kledingstukken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Andere activiteiten op het Centre stonden in het 
teken van huisbezoeken doen, bewustwording 
van de gemeenschap, binnenspelen en grote 
buiten spelen organiseren, gesprekken over 
geweld tegen kinderen, training van kinderen 
over rechten en plichten van het kind. In het 
tweede kwartaal heeft het Centre ook festivi-
teiten georganiseerd in het kader van de “Dag 
van het Afrikaanse kind”. En de jongeren-
verenigingen “CLAEF” hebben bijeenkomsten 
georganiseerd. 
 
Huisbezoeken: deze werden afgelegd door de 
verpleegkundige. Zij informeerde families over 
het belang van het handen wassen met zeep en 
het dragen van een mondneusmasker in verband 
met COVID. In juli, augustus en september is het 
regenseizoen in Mali. Veel mensen worden dan 
ziek door malaria en aandoeningen van de 
luchtwegen. Er zijn 67 families bezocht. 
 
Bijeenkomst in de wijk voor bewustwording:  
Dit zijn openbare bijeenkomsten die op 
verschillende plaatsen in de wijk worden 
georganiseerd door de vrijwilligers van het 
Centre. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de 
bevolking o.a. bewust te maken van het belang 
van  onderwijs voor kinderen en de gevaren van 
drugs en jeugdcriminaliteit. De onderwerpen 
worden gekozen op basis van actualiteit en 
behoeften. Er hebben 645 mensen deze 
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bijeenkomst bezocht in de leeftijd tussen 8 en 65 
jaar. 
 
Binnenspelen: onder toezicht van vrijwilligers van 
het Centre spelen de kinderen bordspelletjes. 
Onlangs hebben zij van een Franse vereniging 
“Horizons” nieuwe bordspellen ontvangen. Het 
Centre heeft ook een aantal spellen zelf gemaakt.  
In het derde kwartaal hebben 106 kinderen/jong 
volwassenen met de spelletjes gespeeld in de 
leeftijd van 10 tot 25 jaar. 
 
Grote buitenspel/sportdag: deze wordt op straat 
georganiseerd voor meerdere kinderen van 
verschillende scholen uit de wijk. In het derde 
kwartaal waren er 64 deelnemers in de leeftijd 
tussen 8 en 30 jaar. 
 
Gesprekken over geweld tegen kinderen:  
In de wijk rondom het Centre maar eigenlijk in heel 
Mali zijn veel kinderen het slachtoffer van verbaal-, 
fysiek- en psychisch geweld maar daar wordt niet 
over gesproken. Het geweld tegen kinderen vindt 
plaats binnen het gezin, op school en op straat. De 
vrijwilligers van Centre maken kinderen en ouders 
ervan bewust dat alle vormen van geweld niet 
toelaatbaar zijn. Wanneer vrijwilligers een 
kindslachtoffer ontdekken wordt het kind naar een 
gespecialiseerd centrum gebracht voor verdere 
hulpverlening. In het derde kwartaal zijn door de 
vrijwilligers 23 families bezocht. 
 
Training van kinderen over ”rechten en plichten 
van het kind”: veel kinderen zijn niet bekend met 
het “Verdrag inzake de Rechten van het Kind”. 
Het Centre organiseerde een training om kinderen 
te leren over de rechten, plichten, rollen en 
verantwoordelijkheden van ieder kind in het gezin, 
in de buurt en op school. Er hebben 25 
kinderen/volwassenen deelgenomen in de leeftijd 
tussen de 8 en 30 jaar. 
Afrikaanse kinderdag: op 16 juni wordt er in heel 
Afrika de “Dag van het Afrikaanse kind” gevierd.  
Het Centre heeft deze dag gevierd met een 
evenement voor ouders/verzorgers van de 
kinderen van het Centre, kinderen uit de buurt en 
door leerkrachten van de partnerscholen van het 
Centre uit te nodigen. Er zijn allerlei activiteiten 

georganiseerd als groepsspelletjes, voordrachten 
en liedjes en een theatervoorstelling. 
 

 
De jongerenvereniging Club Action Enfants pour 
Enfants (CLAEF) -> De Malinese burger van 
morgen is een initiatief voor kinderen tussen de 
12 en 16 jaar om verantwoordelijkheid te leren 
dragen voor zaken in de wijk/buurt, de rechten 
en plichten van kinderen en verantwoordelijk 
leren zijn voor school, familie en wijk. Elke school 
heeft een CLAEF en een leraar die voor de CLAEF 
verantwoordelijk is.  
Alle CLAEFS komen op zaterdag bij elkaar om de 
activiteiten van de week te bespreken. 
Elke CLAEF is verplicht om kinderen, ouders en 
leerkrachten te informeren over de rechten en 
plichten van kinderen. Daarnaast organiseren zij 
dag- en solidariteitsbijeenkomsten, sportieve- en 
culturele activiteiten, controle op gezond eten op 
scholen maar ook verzorgen zij mediation tussen 
leerlingen onder elkaar, leerling en ouder, 
leerling en leerkracht, en leerkracht en ouders. 
 

Ondersteuning bij het bouwen van een 
eenvoudige waterput  
 
Enige tijd geleden heeft Stichting Wim een 
aanvraag gekregen uit Mali om een eenvoudige 
waterput voor het dorp Boubaldjindé te helpen 
financieren, in de regio Gao. Gao ligt in het 
noorden van Mali en is een van de meest 
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onderontwikkelde regio’s in Mali en het meest 
getroffen door terrorisme en onveiligheid. 
De staat is afwezig en in verschillende plaatsen zijn 
de ngo’s vertrokken onder dreiging van terrorisme. 
In de dorpen zijn er ook zeer ernstige problemen 
zoals ziekten omdat men het water drinkt uit de 
rivier de Niger die sterk vervuild is met microben, 
wormen en parasieten, die schadelijk zijn voor de 
gezondheid. Onder de bevolking komen vaak 
ziektes zoals tyfus, diarree, oog- en huidziekten 
voor.  
Omdat er geen drinkwaterpunten zijn heeft de 
bevolking besloten om partners te zoeken om hen 
te helpen met het slaan van deze drinkwater-
punten in ieder dorp. Met de komst van deze 
drinkwaterpunten zullen de mensen gezonder zijn 
en een verbeterde gezondheid betekent meer 
mogelijkheden om te werken op de velden, in hun 
eigen onderhoud te voorzien en zo een gezondere 
gezinssituatie te creëren.  
 
Stichting Wim wil de bevolking van het dorp 
Boubaldjindé graag helpen. De financiën om een 
waterput te slaan bedragen rond de 6000 euro.  
Hiervoor hebben we 3000 euro ontvangen van een 
stichting en een extra donatie van 1250 euro van 
een donateur. De resterende 1750 euro proberen 
we nog via andere wegen te realiseren. 
De start van het slaan van de waterput zal medio 
maart plaatsvinden omdat het regenwater nu nog 
te hoog staat. 
We houden u op de hoogte van de voortgang.  
  

 
 

Financieel overzicht 2020-2021  
 
In de tabel ziet u het financieel overzicht van de 
afgelopen projectperiode (okt 2020-sept 2021). 
Het afgelopen projectjaar hebben we ook weer 
een aantal eenmalige, grote donaties gekregen. 

 2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Vaste donateurs 6895 7025 6208 

Extra en losse 
donaties 

1988 2957 2714 

Totaal inkomsten 8882 9982 8922 

Naar Mali (regulier) 4500 6000 6000 

Naar Mali 
(kleermakersproject) 

 2600 1280 

Naar Mali (ivm 
operatie kind) 

  228 

Naar Mali (ivm 
bijdrage Tabaski 
feest) 

  269 

Reserve 1500   

Bankkosten NL 190 215 213 

Totaal uitgaven 6190 8815 7990 

Saldo + 2692 + 1167 + 932 

 

Sinds najaar 2017 maken we per kwartaal een 
vast bedrag over van 1.500 euro naar Mali. Het 
saldo is 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.  
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Het bestedingsoverzicht 2020-2021 van het Centre 
zag er als volgt uit (in euro): 

 2020-2021 

Aanschaf materialen (o.a.sport 
en spel) en organisatie 
sporttoernooien 

398 

Aanschaf materialen 
(kleermakersproject) 

1161 

Organisatie 
vergaderingen/debatten en 
formeren jongerencomités 

938 

Medicijnen/behandelingen 228 

Gezondheidszorg overig 55 

Kantoorartikelen 139 

Schoolmeubilair/schoolspullen 107 

Reparatie/verbetering Centre 
(verven, reparatie electriciteit) 

209 

Schoolgeld (inschrijving 
leerlingen) 

259 

Vergoeding vrijwilligers incl 
leraren kleermakersproject 

4414 

Kosten transport voor 
huisbezoek leerlingen 

229 

Bijdrage Tabaski feest 269 

Kosten bank Mali 24 

Totaal bestedingen 8430 

 
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 

mailto:info@stichtingwim.nl
mailto:info@stichtingwim.nl
mailto:info@stichtingwim.nl
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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  

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

