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Woordje vooraf
Dit is het tweede jaarverslag van Stichting Walanta.
Natuurlijk wordt ons gevraagd: “waarom maken jullie eigenlijk nog een
jaarverslag, alles staat toch al op de website?” Dat klopt en we zetten zo veel
mogelijk op de website. Maar een stichting is wettelijk verplicht een jaarverslag
te publiceren en daarin kunnen we de belangrijkste zaken van dat jaar mooi op
een rijtje zetten En naar onze gevers verantwoorden we ons door de jaarrekening
er in op te nemen. Klinkt saai? Valt mee - we maken het verslag niet te lang,
wel leesbaar en kleurig door een paar foto´s.
We wilden het goede begin van Walanta in 2012 voortzetten, maar zoals als aan
het voorblad wel is te zien: het is maar half………
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Situatie in Mali
2012 begon nog in zalige onwetendheid over de toekomst van Mali en de
veranderingen daardoor. Helaas kwam er een kink in de kabel - Ineens is Mali in
het nieuws, maar jammer genoeg niet omdat het er zo goed gaat.
Half maart vond een staatsgreep plaats waardoor de zittende president Amadou
Toumani Touré (ATT) het veld moest ruimen.
In februari waren groepen (Toeareg)rebellen vanuit Libië via Algerije al het
noorden van Mali binnengevallen; ze ondervonden weinig weerstand van het
Malinese leger, want dat was slecht georganiseerd en slecht bevoorraad.
Hierdoor en door de nasleep van de staatgreep konden de rebellen in recordtijd
de rest van het noorden veroveren en riepen zij een onafhankelijke staat uit,
genaamd Azawad. Azawad beslaat ongeveer 2/3 deel van Mali; een gebied zo
groot als 22 x Nederland.
Hoe zal het verder gaan?
Er is intussen een interim regering en deze zal een jaar aan de macht blijven.
Zij zal een oplossing moeten zoeken voor de problemen en de vrede herstellen en
nieuwe verkiezingen uitschrijven.
Of de mensen uit het noorden van Mali daar ook aan mee kunnen doen is
onduidelijk, zolang de rebellen daar de zeggenschap hebben zeker niet.
Wel is er begonnen met bemiddelingsgesprekken tussen de overgangsregering
en de rebellen. Over militaire hulp van Afrikaanse landen en/of het Westen
worden wel besprekingen gevoerd, maar men heeft nog niets beslist.
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In de 2e nieuwsbrief 2012 kunnen jullie uitgebreidere informatie vinden over het
hoe, wat en waarom van deze opstand.
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Wat gaat Walanta doen?
Doorgaan, ook al mag het onzinnig lijken om in deze onrustige tijden plannen te
maken. De jongeren daar hebben niets en zij hebben toekomstperspectieven
nodig - zeker nu.
En we doen het ook omdat (ex)-president ATT bij een staatsbezoek aan
Nederland in december 2011 heeft gezegd: “Armoede is een vruchtbare bodem
voor terrorisme. Wilt u iets doen tegen het terrorisme in de woestijn? Help ons
dan bij het bouwen van scholen, ziekenhuizen en wegen en het scheppen van
banen”.
Voor ons is het een prikkel om toch door te gaan en natuurlijk hopen we dat het
Centrum voor Beroepsonderwijs realiteit kan worden. In Timboektoe, maar
misschien moeten we uitwijken naar een ander deel van Mali. Het is nu nog te
vroeg om daar een uitspraak over te doen.
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De ontwikkeling van een land kan nooit gebeuren via geweld of met wapens.
Wij denken dat de hulp straks nog harder nodig zal zijn dan voor die tijd. Daarom
gaan we door - zodat zij kunnen werken aan een betere toekomst voor hen en
hun kinderen.
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Logo en Website
Het logo

Dit is het geworden – ons nieuwe logo
Uitleg heeft het nauwelijks nodig, denken wij, want het geeft in grote lijnen aan
wat Walanta doet.

Website
In januari is onze website gelanceerd. Op dit moment staat er vooral veel tekst
op, omdat we nog geen foto’s van het project kunnen plaatsen.
Op de website gaan we alle informatie en nieuws over het project, onze acties en
activiteiten zetten, zodat jullie op de hoogte zijn van wat er gebeurt.
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Nieuwsbrief
In het voorjaar van 2012 hebben we onze 1e nieuwsbrief over Walanta gemaakt
en verstuurd. En er is meteen een 2e nieuwsbrief over de situatie in Mali de deur
uit gegaan. Deze nieuwsbrieven ook te lezen op de website.
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Bezoek uit Mali
Met de partnerorganisatie in Mali is veel overleg geweest en alleen de laatste
zaken moesten nog worden afgerond. Gezien de onrustige situatie in het land
kon het bestuur er niet naar toe en daarom werd de voorzitter Mohamed ag
Hamid voor een bezoek aan Nederland uitgenodigd.
Voor Mohamed was de oorlog in Mali een grote schrik, want hij was nog maar net
in Nederland aangekomen, toen de rebellen ook zijn stad Timboektoe bezetten.
Via internet probeerde hij zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van het laatste
nieuws over de rebellen en de staatsgreep en het lot van zijn familie.

Advies en gift van de Honorair-Consul van Mali.
We brachten een bezoek aan prof.dr. Hans Becker, de honorair-consul van Mali.
We wilden graag ons project met hem bespreken en advies vragen. Mohamed
kon hem uit de eerste hand vertellen hoe zij het project handen en voeten willen
geven en waar eventuele knelpunten zouden kunnen zitten.
De heer Becker bood ons meteen 20 trapnaaimachines aan om in de school en
het naaiatelier te plaatsen. Een prachtig gebaar, waar we bijzonder blij mee zijn,
net als met zijn aanbod om in de toekomst met ons te willen blijven meedenken.
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Stage gelopen.
Mohamed is zelf goudsmid en maakt op een traditionele, ambachtelijke manier
en met weinig gereedschap zijn zilveren sieraden. Hij was heel benieuwd hoe dat
in Nederland gaat en welke moderne technieken men hier gebruikt. Bij GALERIE
PUUR mocht hij 2 ochtenden stage komen lopen en met moderne apparatuur
werken, o.l.v. eigenaar Bert Berends.
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ACTIES

Kerstactie
Van het team van het Centrum Laurens Antonius kregen we een kraam
aangeboden op de Kerstmarkt. Daar maakten we graag gebruik van om ons
project te promoten en allerlei spullen te verkopen.
De dames van het Surinaams Crea-clubje hadden kerstkaarten en cupcakes
gemaakt en kaarsen versierd om te verkopen op de kerstmarkt in. Aan de
opbrengst hebben de dames spontaan nog een bedrag toegevoegd. Erg leuk en
in dank aangenomen.
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INFORMATIEMIDDAG 12 APRIL
Wat was het een leuke dag, die 12e april in de Activiteitenwerf, waar we een
informatiemiddag over de stichting en het project in Timboektoe hadden.
De bezoekers konden meedoen aan een echte Toeareg theeceremonie,
afrikaanse cakejes proeven en kopen, meedoen aan een prijsvraag en een leuke
prijs winnen en zien hoe de specifieke Toeareg sieraden worden gemaakt.
’s Avonds schoven zo’n 70 mensen aan tafel om van een Malinese maaltijd te
genieten. Er kwamen veel complimenten over de maaltijd en er werd gevraagd
wanneer de volgende zou plaatsvinden.
Dank aan alle vrijwilligers, die zo hard hebben gewerkt om alles tot een succes te
maken.

7

Financiën
Opbrengsten (Malinese maaltijd, Kerstactie en donaties):€ 896,00
Uitgaven (KvK kosten): € 24,08
Saldo per 31/12/2013: € 871,92
Het bestuur nam de volgende kosten voor haar rekening:
Website,Bankkosten, Drukwerk,Reiskosten met trein, tram of auto / parkeergeld
(voor bezoek aan scholen, geven van presentaties, netwerkbijeenkomsten etc.),
Visum- plus reis- en verblijfkosten Mohamed ag Hamid in Nederland, Telefoonen administratiekosten in Nederland en in/naar Mali.

Bedankt !
Dank aan alle enthousiaste vrijwilligers die deze dag tot een succes hebben
gemaakt; het was geweldig.
Dank ook aan alle mensen van de Activiteitenwerf, die zo spontaan hebben
gereageerd en ons de zaal en de keuken belangeloos aanboden.

2012: was een jaar van vooruitgang en ook een beetje van verlies als je naar Mali
kijkt. ’On continue a prier’ -we hopen dat het ooit weer helemaal goed komt,
In cha Allah.
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En dank aan al onze gevers voor hun gulle giften !
We zijn heel dankbaar dat jullie ons werk ondersteunen. Samen maken we de
wereld van de jongeren in Timboektoe een beetje beter. Jullie zijn fantastisch.
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Stichting Walanta
Vasteland 179
3011 BJ Rotterdam
Tel. 010 – 412761 / -686006298
Bankrekeningnummer: NL27 INGB 0005 115 120
KvK nummer: 52921786
Fiscaal nummer: 850666648
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