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Doelstelling van Stichting Mali-Waalsdorp (SMW)
De stichting heeft ten doel: het steunen van het basisonderwijs in de regio Bankass in Mali aan
kinderen in de leeftijd van vier tot zestien jaar en het op gang brengen van een
bewustwordingsproces bij leerlingen van basisschool Waalsdorp te Den Haag en kinderen in Mali
met betrekking tot de relatie en tegenstellingen tussen de westerse wereld en ontwikkelingslanden.
Actueel beleid
Verandering van beleid
De politieke situatie in Mali is nog steeds instabiel sinds de gepleegde coup in 2012. Rebellerende
minderheden vallen het gevestigde regiem en instituties aan. Dit betekent ook onrust en
onzekerheid in het Dogongebied waar wij werken. Ten gevolge hiervan hebben wij in 2017
besloten, in samenspraak met onze vaste partners in Mali te weten het Comité de Gestion Scolaire
- (bestuur van de Ecole Fondamentale in Ende), om geen activiteiten te ontwikkelen waarbij een
substantiële financiële investering gedaan zou moeten worden. Dit betekent geen bouw van
klaslokalen, investeringen in apparatuur of anderszins. Alle projecten die wij ondernamen
ontstonden in directe samenspraak met onze partners van de Ecole Fondamentale en altijd op
initiatief van hen. Zij waren ‘owner’ van de projecten. De ideeën en mogelijke plannen werden
tijdens werkbezoeken bekeken en bediscussieerd, waarna een plan de campagne volgde. De
werkbezoeken zijn de laatste jaren niet mogelijk, omdat het te onveilig is het gebied te bereizen.
Wel wordt financiële steun voortgezet ten behoeve van de salariëring van een leerkracht die
feitelijk ten laste komt voor de gemeenschap. De rijksoverheid financiert leerkrachten, eveneens
doet de lokale overheid dit en ten derde komt een deel ten laste van de bevolking. Gelet op het feit
dat zij weinig inkomsten genieten uit economische activiteiten is deze steun vanuit onze stichting
zeer gewenst. Ondanks de instabiliteit in de regio heeft de Ecole Fondamentale van Ende constant
gefunctioneerd in voltallige bezetting van docentencorps en is de school een steunpilaar in de
omgeving. In 2016 is een computerlokaal met inventaris gerealiseerd. De docenten en kinderen
van de Ecole Fondamentale benutten deze onderwijsfaciliteiten en ’s avonds worden de faciliteiten
benut voor dorpsbewoners, bijvoorbeeld voor het verrichten van administraties van de coöperaties.
Door de jarenlange samenwerking en de actuele brief- en mailwisseling met de directeuren van de
Ecole Fondamentale, de voorzitter van het Comité de Gestion Scolaire van de Ecole Fondamentale
en de burgemeester in Endé zijn wij overtuigd van de goede besteding van deze gelden.
Zie verder aanvulling onder actueel verslag uitgevoerde activiteit.
Bewustwording en communicatie
Door de politieke situatie in Mali en veranderingen in visie binnen Montessorischool Waalsdorp,
zowel bestuurlijk als op directieniveau, vindt er momenteel geen uitwisseling tussen jongeren
plaats. Blijkens diverse reacties zowel uit Nederland als uit Mali van jongeren die bij onze projecten
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betrokken zijn geweest, constateren wij dat deze ervaringen bepalend zijn voor hoe zij in de wereld
staan en tevens voor de keuzes die zij maken qua opleiding en werk.
Public Relations
Donateurs en geïnteresseerden in het werk van onze stichting kunnen zich informeren via de
website. Donateurs vrienden en geïnteresseerden ontvangen minimaal één keer per jaar een
nieuwsbrief.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Adres- en emailgegevens van donateurs en
vrienden van de Stichting Mali-Waalsdorp worden nooit verstrekt aan derden.
Het donateursformulier is aangepast in verband met de privacywetgeving.
Beloningsbeleid
Niemand van het bestuur geniet inkomsten uit de stichting. Vrijwilligersvergoedingen worden niet
verstrekt.
Actueel verslag van uitgeoefende activiteit
Effectuering van de salariëring van de leerkracht van de Ecole Fondamentale.
Qua ondersteuning in immaterieel opzicht moet gedacht worden aan feedback inzake plannen en
informatieverstrekking vanuit onze stichting inzake onderwijsontwikkelingen voor rurale gebieden,
informatie over Franstalige onderwijssoftware e.d. Door het bijwonen van de jaarlijkse Afrikadag
informeren wij onze partners in Mali over de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van onderwijs
en ICT die voor hen relevant kunnen zijn.
In februari 2021 zijn in naburige dorpen van Endé aanvallen uitgevoerd op de plaatselijke
bevolking. Kinderen van getroffen families bezoeken de Ecole Fondamentale te Endé. Tijdens deze
aanvallen door jihadisten is alle vee geroofd en persoonlijke bezittingen van de bewoners, dorpen
zijn platgebrand en mensen zijn vermoord.
Omdat onze steun altijd gericht is op kinderen en hun leef-/c.q. onderwijssituatie overwegen wij
ook nu steun te bieden om het getroffen kinderen mogelijk te maken onderwijs te blijven volgen in
Endé. Over de aard van de steun zijn momenteel onderhandelingen gaande.
Balans en staat van baten en lasten van de afgelopen 2 jaar en toelichting

RESULTATEN STICHTING MALI-WAALSDORP
LASTEN
Salaris leerkracht Endé
Bureaukosten + Porti
Representatiekosten
Bankkosten Triodos
Resultaat

€
1.090,00
56,71
68,44
173,09
618,66
2.006,90
=======

BALANS STICHTING MALI-WAALSDORP
DEBET
Saldo ASN
Saldo Triodos
Voorraad Dogonboeken

€
11.424,68
213,95
175,00
11.813,63
=======

2018
BATEN
Vaste donaties
Incidentele donaties
Rente

€
1.240,00
750,00
16,90
2.006,90
=======

2018
CREDIT
Eigen vermogen

€
11.813,63

11.813,63
=======
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Wij, de leden van de kascommissie, hebben de jaarrekening 2018 van de Stichting MaliWaalsdorp te Den Haag gecontroleerd op 1 juli 2019
Wij verklaren, dat het resultaat ad Euro 618,66 (winst = inkomsten), en de op de balans
opgevoerde banksaldi alsmede het eigen vermogen ad Euro 11.813,63 in overeenstemming
zijn met onze bevindingen uit de controle van de administratie van 2018.
NB
Ook in 2018 is de bankrente flink omlaag gegaan, waardoor de rente inkomsten stukken
lager zijn ten opzichte van een aantal jaren geleden.
De vaste donaties zijn weer wat toegenomen door vaste jaarlijkse bijdragen van een aantal
donateurs en de incidentele donaties zijn afgenomen, omdat we momenteel niet meer echt
grote acties ondernemen.
RESULTATEN STICHTING MALI-WAALSDORP
LASTEN
Salaris leerkracht Endé
Bureaukosten + Porti
Schoolmaterialen
Bankkosten Triodos

€
1.090,00
59,70
2.330,00
203,81

2019
BATEN
Vaste donaties
Incidentele donaties
Rente
Resultaat (ivm eenmalige
bijdrage schoolmaterialen)

3.683,51
=======
BALANS STICHTING MALI-WAALSDORP
DEBET
Saldo ASN
Saldo Triodos
Voorraad Dogonboeken

€
9.165,59
220,44
175,00
9.561,03
=======

€
725,00
700,00
5,91
2.252,60
3.683,51
=======

2019
CREDIT
Eigen vermogen

€
9.561,03

9.561,03
=======

Wij, de leden van de kascommissie, hebben de jaarrekening 2019 van de Stichting MaliWaalsdorp te Den Haag gecontroleerd op 16 februari 2020
Wij verklaren, dat het resultaat ad Euro 2.252,60 (verlies = uitgaven schoolmaterialen), en de
op de balans opgevoerde banksaldi alsmede het eigen vermogen ad Euro 9.561,03 in
overeenstemming zijn met onze bevindingen uit de controle van de administratie van 2019.
NB
In 2019 zijn de inkomsten van de donaties afgenomen, enerzijds, omdat een aantal
donateurs hebben opgezegd vanwege privéomstandigheden en anderzijds omdat er spijtig
genoeg trouwe donateurs zijn overleden.
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Wij hebben gehoor gegeven aan het verzoek uit Ende schoolmaterialen te mogen
aanschaffen, zodat de kinderen in Ende weer pennen en schriften hebben, mede daardoor is
het eigen vermogen geslonken.
De bankrente is dramatisch laag ten opzichte van toen we begonnen in 1999, toen ontvingen
we nog ruim 100 euro en nu slechts 5 euro 91.
Edo ter Bals
Jeroen Maes
Leden kascommissie
Den Haag, 16 februari 2020
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