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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!  
Hartelijk dank dat u als donateur onze projecten in 
Mali van harte steunt! Onze vaste donateurs 
hebben wij hard nodig om de projecten te laten 
slagen. Door het jaar heen hebben we een aantal 
eenmalige donaties mogen ontvangen en die 
zorgen er voor dat we wat extra’s kunnen doen, 
zoals een bijdrage aan het vieren van Tabaski (het 
offerfeest). 

 

Wij wensen u prettige feestdagen en een goed en 
vooral gezond 2023! 

Vertrek Mahamane Maïga bij het 
Centre d’Ecoute 
In oktober kregen we van Mahamane Maïga, de 
directeur van de projecten van stichting WIM en 
werkzaam bij het Centre d’Ecoute, het bericht dat 
hij het Centre ging verlaten om elders te gaan 
werken. Helaas komt daarmee ook een einde aan 
de samenwerking met Mahamane voor de 
projecten van onze stichting.  
Gelukkig heeft Dramane Diarra zich opgeworpen 
om deze taak over te nemen, hij zal nu ons 
belangrijkste aanspreekpunt zijn. Dramane heeft al 
vele jaren ervaring op het Centre d’Ecoute, 
verzorgde al de computerlessen en deed verslag 
van de financiën op het Centre voor wat betreft 
onze projecten. Er is tevens een nieuwe vrijwilliger 
aangetrokken zodat het team weer op volle sterkte 
is.  
Wij bedanken Mahamane Maïga voor zijn 
tomeloze inzet en mooie ideeën; dit heeft de 
afgelopen jaren geleid tot meer kansen voor de 
weeskinderen in Mali.  

Bezoek Dramane Diarra aan Nederland 
Op donderdag 24 november hebben we 
Dramana Diarra van het Centre d’Ecoute 
ontmoet in Amsterdam. Hij was daar op 
uitnodiging van Women Strong International, een 
organisatie die projecten voor vrouwen 
ondersteunt en versterkt, met name op het 
gebied van onderwijs, gezondheidszorg en het 
voorkómen van geweld tegen vrouwen.  

Het was erg leuk elkaar te ontmoeten, we 
hebben gezellig samen gegeten en hij vertelde 
over de situatie in Mali en op het Centre 
d’Ecoute. Het gaat goed met de kinderen op het 
Centre en er staan alweer jonge vrouwen te 
popelen om te beginnen met een nieuwe editie 
van het naai- en breiproject. Dramane liet zich 
zien als enthousiast en gedreven, begaan met het 
lot van de weeskinderen in Mali. Een avond vol 
informatie, met ook de nodige humor, heel leuk 
om Dramane in Nederland te hebben mogen 
ontmoeten! 

Dramane heeft voor ons als cadeautje mooie 
modderdoeken (bogolans) meegenomen uit 
Mali, gemaakt door de kinderen van het Centre, 
met diverse afbeeldingen.  

 

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

De Franse militairen en ook de Nederlandse 
troepen hebben Mali inmiddels verlaten. 
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Duitsland stopt uiterlijk mei 2024 met zijn militaire 
missie in Mali. De junta in Mali heeft 
aangekondigd, na het stopzetten van steun aan 
hulporganisatie door Frankrijk, dat de Franse 
hulporganisaties en organisaties die samenwerken 
met Frankrijk niet meer welkom zijn in Mali. Veel 
Malinezen zijn afhankelijk van deze hulp. 
Deskundigen zijn bang dat Mali steeds verder 
geïsoleerd raakt door het vertrek van westerse 
landen.  

Op het Centre d’Ecoute gaat de dagelijkse gang 
van zaken gewoon door. Zowel het 
computerproject als het naai- en breiproject gaan 
door, evenals de alfabetiseringslessen en andere 
projecten zoals spel- en educatieprojecten. 
Stichting WIM heeft regelmatig contact met de 
medewerkers van het Centre over de lopende 
projecten evenals de mogelijke gevolgen inzake de 
politieke situatie. Het Centre d’Ecoute biedt 
vooralsnog een veilige omgeving voor de kinderen 
in de wijk Sikoro in Bamako. 

Ondanks de onzekere politieke situatie 
onderhouden wij nauw contact met het Centre 
omdat zij onze steun nu juist hard nodig hebben, 
met name voor de projecten m.b.t. de rechten van 
het kind en de bewustwordingscampagnes in de 
wijk. Samen met andere partijen die actief zijn in 
Mali/Bamako houden wij vinger aan de pols. 

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn over de 
situatie in Mali kunt u hierover meer lezen op onze 
site www.stichtingwim.nl   

Waterput in Boubaldjindé  
Zoals we u eerder informeerden hebben wij eind 
2021 subsidie ontvangen om een waterput te slaan 
in Boubaldjindé in de regio Gao, in het noorden 
van Mali. Eind maart 2022 zijn de bouwvakkers van 
start gegaan. Na de nodige werkzaamheden liepen 
zij aan tegen het feit dat er dieper in de bodem 
een rotslaag aanwezig was. Normaal gesproken 
zou dit met sterke springstof verwijderd kunnen 
worden, echter is dit in het noorden van Mali op 
dit moment niet mogelijk i.v.m. de oorlogssituatie. 
De bouwvakkers hebben van alles geprobeerd om 
deze laag toch te verwijderen maar dit is helaas 
niet gelukt. Verder gaan zou tot nog meer kosten 
leiden met een onzekere uitkomst. Daarom 

hebben wij moeten besluiten niet verder te gaan 
met dit project. 

Intussen waren er wel de nodige werkzaamheden 
verricht die ook kosten met zich mee hebben 
gebracht. De subsidiegever is akkoord gegaan dat 
de kosten die deze werkzaamheden met zich 
mee hebben gebracht niet hoeven te worden 
terugbetaald. Het geld dat nog niet was 
uitgegeven is inmiddels teruggestort naar de 
subsidiegever. De extra giften van particulieren 
hebben we niet hoeven uitgeven, deze zullen 
voor andere projecten worden ingezet. 

 
Het naai- en breiproject 2.0 
In januari 2023 zal er weer een nieuwe naai- en 
breicursus worden gestart, ditmaal met maar 
liefst 15 jonge vrouwen uit de wijk Sikoro. Zij 
staan te popelen om gedurende 24 maanden te 
leren hoe kleding te maken, we hopen dat zij net 
zo succesvol zullen zijn als de vorige groep 
vrouwen.  
 

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

Financieel overzicht 2021-2022  
In de tabel ziet u het financieel overzicht van de 
afgelopen projectperiode (okt 2021-sept 2022). 
We zijn blij dat het gedoneerde bedrag wederom 
is gestegen! Het afgelopen projectjaar hebben 
we ook weer een aantal eenmalige, grote 
donaties gekregen. De giften die er uit springen: 
een donatie van €3000,- voor de aanleg van de 
waterput in Gao (Noord-Mali), en een donatie 

http://www.stichtingwim.nl/
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van €1250,- vanwege de verkoop van Afrikaanse 
kunst door dhr. Breman, ivm zijn verhuizing en het 
bijbehorende “ontspullen”.  

 

 
 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Vaste donateurs 7025 6208 6583 

Extra en losse 
donaties 

2957 2714 4334 

Totaal inkomsten 9982 8922 10.917 

Naar Mali (regulier) 6000 6000 6000 

Naar Mali 
(kleermakersproject) 

2600 1280 2095 

Naar Mali (operatie 
kind) 

- 228 - 

Naar Mali 
(waterput) 

- - 2300 

Naar Mali (Tabaski 
feest) 

- 269 305 

Bankkosten 215 213 238 

Totaal uitgaven 8815 7990 10.938 

Saldo 2692 932 -21 
 

 

Sinds najaar 2017 maken we per kwartaal een vast 
bedrag over van 1.500 euro naar Mali. Het saldo is, 
met name door de diplomering van de jonge 
vrouwen in het naai- en breiproject, waarbij ieder 
een naaimachine en wat fournituren heeft 
meegekregen, 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 nauwelijks 
kosten zodat bijna 100% van de donaties voor Mali 
beschikbaar zijn. De enige uitgave waar we niet 
onderuit kunnen betreft de bankkosten.  

 

 

 

 

 

Het bestedingsoverzicht 2021-2022 van het 
Centre zag er als volgt uit (in euro): 

 2021-2022 

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

306 

Aanschaf materialen en 
machines (kleermakersproject) 

1068 

Organisatie 
vergaderingen/debatten en 
formeren jongerencomités 

585 

Medicijnen/behandelingen 293 

Kantoorartikelen 193 

Reparatie/verbetering Centre 
(reparatie brommer, aanschaf 
slot, aanschaf luidspreker voor 
activiteiten) 

325 

Schoolspullen, meubilair en 
schoolgeld (inschrijving 
leerlingen) 

427 

Vergoeding vrijwilligers incl 
leraren kleermakersproject 

4544 

Festiviteiten (3 feestdagen, 
waaronder Tabaski) 

610 

Waterput 2300 

Kosten bank Mali 14 

Totaal bestedingen 10.665 
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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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