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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.
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
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. Iedereen die werkt voor de stichting
doet dit vanaf 1999 op onbetaalde basis. 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.
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 ABN/AMRO
Bankkosten Triodos
Incidentele kosten
Resultaat

2016

€
1.090,00
60,94
60,00
74,29
166,80
31,70
784,65
2.268,38
=======

Balans Stichting Mali-Waalsdorp
DEBET
Saldo ABN
Saldo ASN
Saldo Triodos
Voorraad Dogonboeken

BATEN
Vaste donaties
Incidentele donaties
Rente

€
1.170,00
956,00
142,38

2.268,38
=======
2016

€
0,00

CREDIT
Eigen vermogen

€
10.512,33

9.786,72
550,61
175,00
10.512,33
=======

10.512,33
=======

Wij, de leden van de kascommissie, hebben de jaarrekening 2016 van de Stichting Mali-Waalsdorp
te Den Haag gecontroleerd op 1 maart 2017
Wij verklaren, dat het resultaat ad Euro 784,65 (winst = inkomsten), en de op de balans
opgevoerde banksaldi alsmede het eigen vermogen ad Euro 10.512,33 in overeenstemming zijn
met onze bevindingen uit de controle van de administratie van 2016.
NB
In 2016 is SMW overgestapt van de ABN naar Triodos i.v.m. de ideële doelstellingen van de bank.
De rente valt lager uit, doordat alle banken de rentevergoeding verlaagd hebben, inclusief de ASN.
De vaste donaties zijn t.o.v. 2015 met 300 euro gestegen.
Ook de jaarlijkse incidentele donaties namen met circa 600 euro toe.
Edo ter Bals
Jeroen Maes

Leden kascommissie
Den Haag, 1 maart 2017
Resultaten Stichting Mali-Waalsdorp
LASTEN
Salaris leerkracht Endé
Bureaukosten + Porti
Representatiekosten
Bankkosten Triodos
Resultaat

€
1.090,00
55,62
60,00
172,80
682,64
2.061,06
=======

Balans stichting Mali-Waalsdorp
DEBET
Saldo ASN
Saldo Triodos
Voorraad Dogonboeken

2017
BATEN
Vaste donaties
Incidentele donaties
Rente

€
840,00
1.177,00
44,06

2.061,06
=======
2017

€
10.757,78
262,19
175,00
11.194,97
=======

CREDIT
Eigen vermogen

€
11.194,97

11.194,97
=======

Wij, de leden van de kascommissie, hebben de jaarrekening 2017 van de Stichting Mali-Waalsdorp
te Den Haag gecontroleerd op 3 februari 2018
Wij verklaren, dat het resultaat ad Euro 682,64 (winst = inkomsten), en de op de balans
opgevoerde banksaldi alsmede het eigen vermogen ad Euro 11.194,97 in overeenstemming zijn
met onze bevindingen uit de controle van de administratie van 2017.
NB
In 2017 is de bankrente flink omlaaggegaan, waardoor de renteinkomsten met € 100,00 op
jaarbasis gedaald zijn.
De vaste donaties zijn wat afgenomen en de incidentele donaties zijn licht gestegen.
Edo ter Bals
Jeroen Maes
Leden kascommissie
Den Haag, 3 februari 2018

