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ANBI
Verantwoording
In het kader van de nieuwe ANBI-regeling moeten per 1 januari 2014 alle stichtingen met een
ANBI status hun beleidsplan publiceren via internet. Stichting Mali-Waalsdorp kiest ervoor
het beleidsplan op de eigen site te publiceren. Als ingangsdatum hanteren wij 1 januari 2014.

!Algemene gegevens:

Stichting Mali-Waalsdorp is statutair opgericht op 21 juni 1999 te Den Haag
Postadres: Gerard Reijnststraat 17
2593 EA Den Haag
info@mali-waalsdorp.nl
070-347.98.57
070-345.89.10

!Bestuur

Voorzitter - Ingrid Bes
Secretaris - Lilian Boes
Penningmeester - Ingrid Bes

!
RSIN of fiscaal nummer > 808076814
KvKHaaglanden: 27181388
!!

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.

!In het meerjarig beleidsplan worden de visie/missie en ambities beschreven voor de
komende drie jaar; te weten 2014-2016.
!Beleidsplan Stichting Mali-Waalsdorp
Visie, missie, ambities
!Visie

Visie van Stichting Mali-Waalsdorp is dat ieder kind recht heeft op onderwijs als voorwaarde
voor ontwikkeling in de meest brede zin en recht op onderlinge communicatie. Daarnaast
onderschrijven wij de millenniumdoelen:
Millennium doel 1 > armoede en honger halveren
Millennium doel 2 > alle jongens en meisjes naar school
Millennium doel 7 > schoon drinkwater en duurzaam leefmilieu

!

!!
!Missie

In het dorp Endé regio Bankass spannen wij ons in de toegankelijkheid tot onderwijs te
bewerkstelligen voor zowel jongens als meisjes. Ook investeren wij in verbetering van

leermiddelen en deskundigheid van het docententeam. Wij doen dit in nauw overleg met de
Chefs de Villages, de directeuren van de Ecole Fondamentale en de Seconde Cycle en de
afgevaardigden van het Comité de Gestion.

!Ambities

Wij zijn voornemens gedurende de komende drie jaren onderstaande projecten te realiseren
c.q. te continueren geheel passend bij de statutair geformuleerde tweeledige doelstelling;
enerzijds het toegankelijk maken van het onderwijs voor iedereen en de verbetering van het
onderwijs in het dorp Endé; anderzijds de optimalisering van de communicatie tussen
jongeren van beide continenten.

!Onderwijs doelstelling

Met betrekking tot dit gedeelte van onze doelstelling zijn onze ambities gericht op het
volgende:
1.Continuering salaris 6e leerkracht EF (2 van de 6 leerkrachten van de basisschool komen
voor rekening van de gemeenschap. Deze kan een dergelijke last niet dragen).
2. Realiseren ICT lokaal opdat de reeds aanwezige computers hier geplaatst kunnen worden
en het onderwijs gemoderniseerd wordt
3. Na- en bijscholing van de leerkrachten
4. Aanleg waterleiding naar de school

!Aanpak:

1. In overleg met het CGS wordt twee keer per jaar een half jaarsalaris overgemaakt
2. CGS en directies leveren offertes aan van lokale aannemer voor de bouw ICT lokaal in de
periode 2014-2015. 20% Wordt door de bevolking zelf bijgedragen in de vorm lokale
arbeidskracht. Begroting van de counterpart uit Ende. (zie bijlage)
Met de diverse acties in Nederland hopen wij een bedrag van € 12.000,00 op te halen, zodat
het ICT lokaal gerealiseerd kan worden.
Voor de cofinanciering zullen wij in 2014 een aanvraag indienen bij Wilde Ganzen.
In totaal hopen wij dus een bedrag op te halen/ te kunnen besteden:
Reservering bouwfonds € 2.533,08
Uit eigen vermogen
€ 3.000,00 of meer
Sponsorlopen
€ 3.000,00 of meer
Bouwacties
€ 3.000,00 of meer
Sms-acties
€
500,00 of meer
Totaal
€ 12.033,08 of meer
=========
3. Scholingsplan wordt opgesteld door beide scholen voor na- en bijscholing (overleg CAP
dit is de Schoolbegeleidingsdienst in Mali)

!Stappenplan Onderwijs

-Werkbezoek naar Mali afwegen, maar als BuZa nog een negatief reisadvies afgeeft, onze
counterpart weer uitnodigen voor een werkbezoek in Nederland, zodat de projecten en
intenties afgestemd kunnen worden, zoals we ook gedaan hebben in 2012. De
bestuursleden krijgen de gemaakte reiskosten naar studiedagen of Afrikadag vergoed; de
werkbezoeken naar Mali worden door de bestuursleden privé gefinancierd
-Voor aanvang van het ICT-project gaat er een nieuwsbrief (per mail) uit naar al onze
donateurs.
-Organisatie van acties t.b.v. realisatie ICT Lokaal:
Met een sponsorloop “Lopen voor modern onderwijs in Mali”
hopen wij € 2.000,00 op te halen Wij zullen diverse Haagse scholen benaderen of zij het
bouw project willen ondersteunen, nu zij zelf of net een nieuw schoolgebouw aan het
bouwen zijn of gaan verbouwen. Hierbij denken wij aan onze thuisbasis: Montessorischool
Waalsdorp, maar ook de Montessorischool Valkenbosch, Openbare Basisschool
Benoordenhout.
Met de andere acties die daar gehouden kunnen worden naar aanleiding van gastlessen
vanuit onze stichting hopen wij een bouwbedrag binnen te krijgen tussen de € 3000,00 en
€ 5.000,00.

In de sms acties gaan wij ons verdiepen, zodat dit misschien ook een goed kanaal kan
worden, maar wij blijven moeite houden met het feit/gegeven, dat een deel van deze
gedoneerde gelden naar de reeds rijke telefoonmaatschappijen vloeit i.p.v. direct en volledig
bij ons als NGO terecht komt.
De reservering van € 2.533,08 zal volledig ingezet worden om de bouw van het ICT lokaal in
Endé te kunnen realiseren.
Van het eigen vermogen kan minsten € 3000,00 besteed worden aan de bouw, met daarna
toegevoegd de reguliere donaties in 2014 en alle extra donaties, mits de donateur er een
andere bestemming voor aangeeft.

!Communicatie doelstelling

Met betrekking tot het tweede deel van onze doelstelling “communicatie” zijn onze ambities
erop gericht op enigerlei wijze jongeren aan onze stichting te binden, zodat de continuïteit
van de stichting gewaarborgd blijft. Hiervoor blijven wij in contact met de actieve jongeren,
zowel in Nederland als in Mali, (waarvan een deel elkaar heeft leren kennen tijdens de
uitwisseling) zodat zij met elkaar een vorm kunnen ontwikkelen passend bij hun
leeftijdsgroep, interesse gebieden en met de mogelijkheden van sociale media.
Hopelijk kan de reeds aangemaakte website voor Mali, het Franstalige deel daarvan,
hierdoor een toegevoegde waarde opleveren.

!Stappenplan Communicatie

Bijeenkomst beleggen met de Nederlandse jongeren die nu nog actief willen deelnemen na
het Xplore project Parapluie<>Parasol. (dit zijn er minstens nog 4). Doel van deze
bijeenkomst zal zijn:
- hun mogelijkheden aftasten
- opzet van een jongerencomité
- inhoud/mogelijkheden bespreken communicatie met de jongeren in Mali
- toekomst bespreken inzake overname van bestuurswerk van de stichting
- benutten/inzet van aanwezige kennis omtrent social media bij de jongeren, maar ook van
de sms-acties voor donaties

!!
Public Relations

Donateurs en geïnteresseerden in het werk van onze stichting kunnen zich informeren via de
website. Donateurs vrienden en geïnteresseerden ontvangen minimaal twee maal per jaar
een nieuwsbrief.
Naast de thuisbasis van de stichting, Montessorischool Waalsdorp in Den Haag zullen ook
contacten worden onderhouden met andere scholen in Den Haag en omgeving.
Met diverse wijkbladen onderhouden wij goede contacten, waardoor zij berichten van ons
opnemen.
Wij onderzoeken de mogelijkheid van sms acties opnieuw. Er bestaat bij ons weerstand
tegen het gegeven dat de providers hieraan zoveel verdienen.

!Stappenplan

- Paypal toevoegen op de website, zodat nieuwe donateurs direct binnen zijn
- We organiseren een voorlichtingsbijeenkomst over de voortgang van het project;
De resultaten worden op de eigen website geplaatst en op KleineGoedeDoelen.nl . Dit
laatste om het brede Nederlandse publiek voor te lichten over het werk van kleine
stichtingen.
- Wij gaan oproepen publiceren om jonge vrijwilligers te werven bij My World en bij PEP
(Participatie Emancipatie Professionals).

!Sterkten en zwakten van SMW:

Onze stichting is al jaren actief in het Dogongebied in de Cercle de Bankass. Wij kennen de
lokale gebruiken, genieten vertrouwen en onderhouden de regelmatige contacten met de
directeuren van beide scholen, de burgemeester en de chefs de villages en de
afgevaardigden van de Comité’s de Gestion.
Sterkten van SMW

-

Trouwe kring van donateurs opgebouwd vanaf 1999
Goed contact met de Haagse Scholen, zowel in het Basis Onderwijs als in het
Voortgezet Onderwijs, maar ook met de scholen in de regio en in het noorden van
het land
Stabiel bestuur vanaf de oprichting, de voorzitter is deskundige op het gebied van
onderwijs en kinderen en de secretaris deskundig op cultuurhistorisch gebied
Goede en betrouwbare lokale partners
Ook met de Nederlandse Ambassade in Bamako onderhouden wij contact. Bij
werkbezoeken wordt altijd op de ambassade verslag uitgebracht van de bevindingen.
Goed contact met vroegere NCDO (nu opbouw met Wilde Ganzen)
Goed contact met huis aan huis bladen en VSP Netwerk
Vaste Franstalige vertaalster voor onze brieven naar onze counterparts; zij is tevens
oud ouder van montessorischool Waalsdorp
Actieve jongeren ter ondersteuning van de ICT taken in Nederland voor aanmaak en
onderhoud website alsmede de lay-out en opmaak van de nieuwsbrieven
Naamsbekendheid van onze stichting is groot; we worden gevonden en benaderd
door radio en tv
Contacten met in Nederland woonachtige Malinezen
Uitwisseling met Jumelage Kita-Voorschoten vanaf het begin van de stichting
Aangesloten bij de koepel van particuliere initiatieven Part-In
Gratis drukwerk van onze nieuwsbrieven bij montessorischool Waalsdorp
Geïnteresseerde Nederlandse en Malinese jongeren die met ons in contact blijven
na deelname aan Xplore in 2007

!Zwakten van SMW:
!Risico:

Huidig bestuur bestaat uit twee actieve leden met daarnaast veel vrijwilligers die
taken willen vervullen
communicatie lokale partners loopt soms moeilijk, omdat er in het dorp geen
internetverbinding is, door de oorlog konden zij moeizaam naar Bankass/Bandiagara
reizen, waardoor communicatie minder dan gebruikelijk was
vergrijzing van huidig bestuur

Doordat in Mali de oorlog nog gaande is, is het op dit moment niet verantwoord het
tweejaarlijkse werkbezoek in Mali af te leggen.

!Bijlagen:

Jaarrekening 2012
Jaarverslag 2012 gemaakt voor CBF
Uittreksel Kamer van Koophandel
Begroting uit Endé voor bouw ICT lokaal

