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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.   

 

De situatie in Mali 

Zoals we u al eerder in onze nieuwsbrieven 
informeerden, verkeert Mali in een bestuurlijke 
wanorde omdat er in de afgelopen tijd, in 2020 en 
2021, twee staatsgrepen hebben plaatsgevonden. 

De Franse militairen inclusief hun bondgenoten 
hebben Mali inmiddels verlaten. De redenen voor 
terugtrekking van de westerse militairen zijn dat de 
geplande verkiezingen, die in februari 2022 plaats 
zouden vinden, zijn uitgesteld. Ook de 
samenwerking van de  Malinese junta met 
Russische privé milities ( Wagner groep) is voor 
verschillende Europese landen niet verenigbaar 
met hun missie. 

Op het Centre d’Ecoute gaat de dagelijkse gang 
van zaken gewoon door. Zowel het 
computerproject als het naai- en breiproject gaat 
door, evenals de alfabetiseringslessen en de 
andere projecten waarover we u informeren in 
deze nieuwsbrief. 

Stichting Wim heeft regelmatig contact met de 
medewerkers van het Centre over de lopende 
projecten maar ook over de mogelijke gevolgen 
inzake de politieke situatie. 

Vooralsnog is het Centre d’Ecoute een veilige 
omgeving voor de kinderen in de wijk Sikoro in 
Bamako. 

Op onze site www.stichtingwim.nl kunt u meer 
lezen over de situatie in Mali. 

Activiteiten Centre d’Ecoute 
Het ICT-project: dit is weer hervat, er zijn 5 
cursisten die de cursus nu afronden en zeer 
binnenkort begint er weer een groep van 5 
cursisten. Ook worden er 3 vrijwilligers opgeleid 
die nieuwe cursisten kunnen begeleiden. In de 
zomervakantie begeleiden we oud-leerlingen van 
het Centre die geslaagd zijn voor hun middelbare 
school en die nu op de universiteit 
toelatingsexamen willen doen. 
 
Bij het naai- en breiproject zijn nog 9 van de 10 
meisjes betrokken. Zij weten dat dit het laatste 
jaar van hun opleiding is, ze werken heel serieus 
en gedreven aan hun opdrachten. Zie ook de 
bijdrage van Mantia Diarra, een van de leerlingen 
van het naai- en breiproject, verderop in deze 
nieuwsbrief. 

15 meisjes en 12 jongens zijn ingeschreven op 
scholen in de wijk, zij hebben eerst gedurende 9 
maanden een alfabetiseringscursus gehad op het 
Centre. Er zijn inmiddels weer 16 nieuwe 
kinderen die in een moeilijke situatie zitten, 
ingeschreven op het Centre om de 
alfabetiseringscursus te volgen. Van maandag tot 
en met vrijdag leren deze kinderen lezen, 
schrijven en rekenen in het frans. Ook is er een 
samenwerking tussen de scholen waar kinderen 
in het Arabisch les krijgen en het Centre. Op het 
Centre leren deze kinderen elementair frans 
(schrijven, lezen en rekenen).  

Kinderen die hard hebben gewerkt op het 
Centre, hebben aan het eind van het schooljaar 
schriften, pennen en een rugzakje cadeau 
gekregen. 
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De verpleegkundige die aan het Centre is 
verbonden, heeft gezondheidschecks uitgevoerd 
bij de kinderen van het Centre d’Ecoute. Op dit 
moment is hun gezondheidstoestand voldoende, 
hoewel er wel veel luchtwegaandoeningen 
voorkomen. Tijdens de maanden vlak voor de 
regentijd, als het erg warm en vochtig is, heeft de 
verpleegkundige advies gegeven hoe ziektes te 
voorkomen; in dit seizoen komt rode hond, 
meningitis en waterpokken meer voor. De 

verpleegkundige 
gaat ook op 
huisbezoek om de 
verzorgers van de 
kinderen raad te 
geven over het 

voorkómen van ziektes en over hygiëne in het 
algemeen. Op het Centre krijgen de kinderen hier 
ook les in, en tijdens de Dag van de Hygiëne wordt 
in en om het Centre uitgebreid schoongemaakt. 
 
In en om het Centre vinden regelmatig spel- en 
sportactiviteiten plaats. Op het Centre kunnen de 
kinderen spelletjes of knutselactiviteiten doen, 
buiten het Centre worden grotere sportactiviteiten 
georganiseerd, altijd onder toezicht van een aantal 
vrijwilligers. Het grote voetbaltoernooi tussen 8 
basisscholen in de wijk is een feest van gezelligheid 
en sportiviteit. 
 

 
 
De bewustwordingsactiviteiten in de wijk hebben 
zich met name gericht op het voorlichting geven 
over hygiënemaatregelen om ziektes te 
voorkomen. Een ander onderwerp betrof 
kindhuwelijken; dit komt helaas nog regelmatig 
voor en het team maakt dit onderwerp 
bespreekbaar in het kader van de rechten van 
het kind. Ook werd aandacht besteed aan 
geweldsdelicten tussen kinderen en jongeren. 
Ieder jaar op 20 november wordt de 
Internationale dag van het Kind gevierd. De hele 
dag zijn activiteiten georganiseerd op het Centre, 
zowel voor kinderen zelf als voor de 
ouders/verzorgers. De oudere kinderen hebben 
in groepjes Malinese gerechten gemaakt, hier 
werd gezamenlijk van genoten. In de middag is 
d.m.v. theater het onderwerp Rechten van het 
Kind nog eens naar voren gebracht. 
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De jongerenvereniging Club Action Enfants pour 
Enfants (CLAEF): Het Centre heeft een cursus 
georganiseerd voor 51 kinderen tussen de 12 en 
15 jaar, van 5 verschillende scholen in de wijk. Bij 
deze cursus kwam vooral het onderwerp rechten 
en plichten van kinderen op school en thuis aan 
bod. Deze jongeren verenigen zich in groepjes van 
10 en leren zo aan andere kinderen op school het 
belang van “goed burgerschap”. Het feit dat dit 
tussen jongeren onderling gebeurt, maakt dat het 
meer aanspreekt. Iedere zaterdag komen deze 
groepjes samen op het Centre om hun activiteiten 
van de week te bespreken en hun ervaringen uit te 
wisselen. Deze groepjes zijn goed ingebed in de 
organisatie van de scholen, ieder groepje heeft een 
leraar die hier ook bij betrokken is en is opgeleid 
door het Centre.  
 

Ook heeft weer een excursie naar de heuvels 
rondom de wijk plaatsgevonden, waarbij de 
kinderen hebben geleerd over planten en bomen 
die er groeien en die gebruikt kunnen worden als 
natuurlijk medicijn. 

 

De vrijwilligers zijn zelf ook op cursus geweest, 
waar zij met vrijwilligers van andere centra hebben 
gesproken over de problemen en uitdagingen 
rondom scholing en bewustwording van kinderen 
en jongeren. 2 vrijwilligers van het Centre d’Ecoute 
hebben 3 dagen deelgenomen aan deze cursus. 

Ondanks de moeilijke politieke situatie in Mali is 
het toch gelukt om alle genoemde activiteiten uit 
te voeren. 

Mantia Diarra, cursiste naai- en 
breicursus 
Ik heet Mantia Diarra en ben 24 jaar. Ik heb alle 
schoolklassen doorlopen, van het 1e tot het 12e 
jaar, maar heb helaas mijn diploma niet kunnen 

behalen. Nadat ik van school kwam, wilde ik 
graag leren om kleding te maken, maar zonder 
goede opleiding of leraar was dit  niet mogelijk 
en mijn moeder had geen geld om een opleiding 
te betalen. Gelukkig hoorde ik van de opleiding 
bij het Centre d’Ecoute; ik heb me hier snel 
ingeschreven omdat ik de wens had om een 
echte couturier te worden. Ik had nog niet veel 
kennis van hoe je kleding goed kunt maken. 
Vanaf het moment dat ik op de opleiding kwam 
op het Centre, heeft de docente me geleerd hoe 
het knippen van patronen gaat, het opmeten, het 
in elkaar zetten van diverse kledingstukken en 
hoe om te gaan met de marketing. 

Ik vind het heel leuk om deze opleiding te doen 
samen met de andere meisjes, we respecteren 
elkaar en doen naast de opleiding ook veel 
sociale activiteiten samen, zoals het vieren van 
feesten, en we zien elkaar heel regelmatig buiten 
de school om. 

Voor mij is het Centre d’Ecoute mijn 
opleidingsplaats geworden en ook mijn tweede 
familie. Ik ben op dit moment de beste van mijn 
klas, en ik probeer de andere meisjes ook te 
helpen bij het maken van de kleding. Onze 
docente is heel geduldig en springt goed in bij 
eventuele problemen die ieder meisje heeft met 
de opleiding. Bij het breien heb ik heel veel leren 
maken, zoals kinderkleding, kleedjes en zelfs 
dameskleding.  

Op dit moment ben ik heel ver in de opleiding en 
heb ik ontzettend veel geleerd, dank aan het 
Centre d’Ecoute en dank aan stichting WIM die 
mij deze kans gegeven hebben. 
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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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