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Tegenwind.
Vol enthousiasme zijn we het nieuwe jaar ingestapt - Go for it
Soms zit het (l)even tegen…..waardoor je niet kunt doen wat je je had
voorgenomen. En dat is wat de bestuursleden en 6 vrijwilligers overkwam. We
hadden veel mooie ideeën en initiatieven gepland, maar door privé
omstandigheden hebben we minder tijd gehad om al deze plannen te realiseren
en dat is jammer.
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Mali en Timboektoe
Er is veel gebeurd in Mali en het zorgde voor veel problemen. Bedrijfjes konden
het hoofd niet meer boven water houden en gingen failliet. Het toerisme ligt op
zijn gat met de gevolgen voor iedereen die daarbij betrokken is. Bijna allemaal
verloren ze hun baan en dus hun inkomen. En geen inkomen = geen eten. Toch
ging het leven van de Malinezen gewoon door en zij probeerden er het beste van
te maken.
Na de Franse inval en de verkiezingen is er nu voorzichtig optimisme. Het gaat
beter nu, maar het is nog niet bij het “oude”. Er moet nog veel gebeuren. Het
land moet heropgebouwd worden. Inmiddels worden gesprekken gevoerd over
verzoening en hopelijk dragen die bij aan de stabiliteit van het land. Zonder
gelijke kansen voor iedereen, ook voor de Toeareg- bevolking, zal de echte
eenheid van Mali anders lastig blijven. Ook het toerisme moet zo snel mogelijk op
gang komen, want dat is een grote bron van werkgelegenheid en van inkomsten.
Niet alle problemen kunnen meteen opgelost worden – dat heeft nog tijd nodig.

Timboektoe
Langzamerhand keren de gevluchte bewoners terug naar Timboektoe. Ze komen
vaak met niets terug en zo goed en zo kwaad als het gaat pakken ze de draad
van het leven weer op. In de crisis hebben ze vaak alles verloren. Een krediet
krijgen ze niet en een compensatie van de staat is niet aan de orde. Sommigen
kunnen zich behelpen, zoals de kleermaker en de boer, die nieuw gereedschap
laat maken bij de smid.

Stichting Walanta Jaarverslag 2014

5

Ook Mohamed is teruggegaan. Hij vertelde dat veel huizen vernield waren of
grote schade hadden. En overal rotzooi. Niet alleen de huizen moeten hersteld
worden; ook het stadsbestuur en alle diensten. Maar de vooruitzichten zijn
positief. Er werd de “week voor vrede en verzoening” gehouden. Ministers,
vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en ook de lokale bevolking namen
hieraan deel. De bedoeling is dat de regionale overheden meer te zeggen en meer
verantwoordelijkheid krijgen; dat de economie gaat verbeteren en harmonie
terug komt.
De mensen in Timboektoe willen zelf ook doorgaan – ze willen hun leven terug
op de rails hebben; werken, geld verdienen en een goede toekomst. En wij blijven
met hen samenwerken en dat is hard nodig, ook in 2014.
Mohamed houdt ons op de hoogte van de stand van zaken. Hij heeft gesprekken
gevoerd met de burgemeester en de gouverneur. Hij onderhoudt het contact met
allerlei organisaties en instanties voor het vragen van steun en subsidies. Iedereen
wacht op de start van de bouw; eerder kunnen zij ook niets doen.
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Onderzoek
Hier hebben we samen met Mohamed veel bezoeken afgelegd om te kijken of hij
stage zou kunnen lopen en of er winkeliers bereid waren Toeareg sieraden te
verkopen. Als de sieraden en andere handgemaakte dingen uit Mali hier verkocht
zouden kunnen worden, dan hebben de mensen in Mali een klein inkomen,
waarmee ze hun familie kunnen onderhouden.
Jammer genoeg waren er, meestal door de financiële crisis, weinig winkeliers
bereid om de sieraden te verkopen. Men wilde ze wel in consignatie – dwz dat
de winkeliers ze zelf niet koopt, maar ze wel in zijn winkel wil neerleggen. En
pas als ze verkocht worden, krijgt de handwerksman zijn geld. Dat is niet echt
een optie, omdat de maker dan zijn sieraden ook niet ergens anders kan
verkopen.
Bij “Waarborg Holland” hebben we geïnformeerd of we de zilveren sieraden uit
Timboektoe daar kunnen laten keuren en merken en of een eigen zilverkeurmerk
ook mogelijk was. Dat zilvermerk wilden we gebruiken om de zilveren sieraden
uit Timboektoe te merken, zodat men er zeker van het zilvergehalte kan zijn.
Dat bleek een kostbare procedure, dus daar zijn we nog niet uit.
Waar we ook onderzoek naar gaan doen is het vinden van vrijwilligers. Dit jaar
kwamen er nieuwe mensen, maar een aantal meldde zich weer af; er vertrokken
ook mensen deels omdat ze een (fulltime) baan vonden, naar het buitenland
vertrokken of om persoonlijke redenen. Het vrijwilligersbeleid kwam niet
helemaal uit de verf. Bestaande structuren bleken minder goed te werken. De
vrijwilligers die bleven worden steeds waardevoller.
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ACTIES
Salon d’Afrique
Salon d’ Afrique maakt van kleurrijke Afrikaanse stoffen kleding voor dames,
heren & kinderen, maar ook pumps en tassen, lampjes, poefjes en meer. Anja
Enkhuizen is de eigenaresse en zij bood spontaan aan een plekje voor Walanta in
te ruimen. Behalve informatie geven over ons werk konden we ook een aantal
sieraden van de zilversmeden uit Timboektoe exposeren.
Schoolactie.
Het Melanchthon College in Bergschenhoek is spontaan opnieuw in actie gekomen
voor de jongeren in Timboektoe. Deze actie is weer een succes geworden door de
creativiteit en de inzet van de leerlingen, die ze hebben laten zien - ze hebben
zich laten bekogelen met natte sponzen; ze verkochten fruit, fruitsapjes, bloemen
en cupcakes. Ze hebben nagels gelakt, make-up sessies gehouden, mooie kaarten
gemaakt en nog heel veel meer. Darmee hebben ze het fantastische bedrag van €
4.201,08 bij elkaar gekregen
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Financiën.
.
Jaarresultaat 2014
Inkomsten
donaties €
acties

totaal

Uitgaven
139,00

€ 4.278,53

€ 4.417,63

bankkosten

€

99,94

website

€

134,31

rembours voorschot €

517,00

betaling project

€ 1.300,00

totaal

€ 2.051,25 Batig saldo € 2.366,38

Saldo € 6.362,85 per 01/01/2014
Batig saldo 2014 € 2.366,38
Saldo € 8.729,33 per 31/12/2014
Het bestuur nam de volgende kosten voor haar rekening:
Reiskosten met trein, tram of auto / parkeergeld (voor bezoek aan scholen,
geven van presentaties, bijwonen netwerkbijeenkomsten etc.) Telefoon- en
administratiekosten in Nederland en in/naar Mali, reis- en verblijfkosten
Mohamed in Nederland

Bedankt !
We willen al onze gevers hartelijk bedanken voor hun gulle giften !
Door jullie wordt het leven van arme kinderen anders en beter.

2014

was een jaar met tegenwind

Wij gaan door .........want het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen.
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Stichting Walanta, Vasteland 179,
www.walanta.nl

3011BJ Rotterdam. Tel. 010-4122761
info@walanta.nl

Stichting Walanta
Vasteland 179
3011 BJ Rotterdam
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