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Wat maakte dit jaar extra bijzonder?  

 
Extra? Ja, want alle voorgaande jaren waren al bijzonder door de steun die we kregen 

van vrienden, familie, collega’s, van mensen die we niet persoonlijk kennen, van 

bedrijven en andere organisaties. En al die steun heeft er dit jaar voor gezorgd dat de 

mensen in Timboektoe 1 klaslokaal en 3 toiletten hebben kunnen bouwen. En dat 36 

jongeren voor het eerst van hun leven naar school kunnen gaan.  

 Daarom is dit jaar extra bijzonder. 

 

Het was een succesvol jaar, waarin we grote stappen hebben gezet. Want eerlijk 

gezegd hebben we ons de afgelopen jaren weleens afgevraagd of het allemaal zou 

lukken. Maar Ghandi heeft eens gezegd: “Misschien weet je niet wat het resultaat 

van je acties zullen zijn, maar één ding is zeker – als je niets doet is er helemaal geen 

resultaat”. En dat is waar. 

 

Onderwijs is de manier om armoede te bestrijden. Armoede en gebrek aan een betere 

toekomst vergroten het risico op extremisme. Opleiden en ontwikkelen zorgt ervoor 

dat mensen zelf bewust beslissingen kunnen nemen over hun leven en hun toekomst. 

Leren lezen, schrijven, rekenen en een vak leren is de basis waarop zij hun verdere 

leven kunnen bouwen. Met ons project voor Beroepsopleiding werken we aan de 

ontwikkeling van meisjes en jongens, verbetering van de levensomstandigheden en 

vergroting van de werkgelegenheid. Want leren en werken   =  investeren in de 

toekomst 

 

Onze steun aan de mensen in Timboektoe gaat door en moet doorgaan. We blijven 

helpen. Wij kunnen niet alle problemen oplossen, maar we kunnen bijdragen aan de 

oplossing door de mensen een steuntje in de rug geven.  

Waarom?  

Omdat de mensen dat zelf aan ons hebben gevraagd. Zij hebben het nodig. 

Ons project biedt hen toekomstmogelijkheden. 

We kunnen alleen maar blij en tevreden zijn en plannen maken voor uitbreiding.  
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Bestuur en vrijwilligers  
Bestuur. 

Het bestuur is weer voltallig. Op 15 juni werd Coen de Jong onze secretaris. Hij kent 

Mali van dichtbij omdat hij er familie heeft wonen en hij gunt de jongeren in 

Timboektoe een betere toekomst. Daarvoor wil hij zich inzetten. 

 

Het bestuur van de partnerorganisatie Tafliste verloor van één van hun leden:  

Bako ag Intahmeyettene . Bako was een zachtaardige en hard werkende man; hij kon 

prachtige verhalen vertellen en hield van lachen. Hij zette zich met hart en ziel in 

voor het project. Het raakt ons dat hij er niet meer is. 
 

Vrijwilligers  

Door privé omstandigheden zijn een aantal vrijwilligers gedurende het jaar 

vertrokken en dat is jammer. Het is niet gemakkelijk om vrijwilligers te vinden, maar 

daarvoor gaan we wel ons best doen. En kijken hoe we op een constructieve manier 

kunnen samenwerken en overleggen. Gelukkig hebben we nog wel met zijn allen een 

aantal leuke dingen gedaan. 
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 Optreden Khaira Arby 

En om de vrijwilligers te bedanken voor wat ze allemaal doen werden ze 

uitgenodigd voor een optreden van de Malinese en uit Timboektoe afkomstige 

zangeres Khaira Arby. 

Het concert vond plaats in Podium Grounds en natuurlijk wilden wij daar graag 

reclame maken voor Walanta. Via Podium Grounds kregen we het aanbod om een 

promotiestand in te richten en onze sieraden en andere Malinese spullen neer te 

leggen. En verder kregen wij te horen dat alle vrijwilligers en familie gratis naar het 

concert mochten komen. 26 “Walanta - mensen “ namen dit aanbod met beide 

handen aan.  

Tijdens haar optreden deed Khaira een oproep om de jongeren in Timboektoe te 

steunen en hen kans te geven om naar school te gaan en een beroep te leren. Ook wij 

konden een korte presentatie geven. 
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 Film Tombouctou 

Onze vrijwilligers zijn natuurlijk op de hoogte van wat er in Mali en Timboektoe 

gebeurt, ook al kunnen zij er op dit moment niet naar toe gaan - door de nasleep van 

de rebellenopstand. Dit jaar kwam de film “Tombouctou”uit, die een beeld geeft van 

wat zich in Timboektoe heeft afgespeeld. Met alle vrijwilligers zijn we met de film 

“Tombouctou” gegaan. Iedereen was onder de indruk van wat de mensen hebben 

moeten doorstaan en hoe lastig het zou moeten zijn om daarna weer verder te 

moeten gaan met je leven. 

 

De film gaat over Timboektoe, dat bijna 1 jaar onder controle was van fundamentalistische 

islamitische terreurgroepen. Dat jaar werd vooral gekenmerkt door een ontwrichting van het 

dagelijks leven; andere en strikte wetten werden opgelegd (de Sharia) en dat leidde tot 

executies, amputeren van handen en voeten, het verplicht dragen van een hijab (sluier), 

voetballen werd verboden net als het luisteren naar muziek en scholen werden gesloten. Het 

heeft tot heel veel ellende geleid en ook tot etnische spanningen, terwijl men vroeger in goede 

harmonie samenleefde.  

 

Van de directie van Lantaren Venster mochten wij voor de aanvang van de film een 

korte presentatie geven over Walanta en wat het hebben van een opleiding en werk 

zou veranderen in het leven van de jongeren in Timboektoe. Een aantal bezoekers 

kwam na afloop informeren en nam folders mee. 
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Situatie in Mali en Timboektoe 
Momenteel is het vrij rustig in Mali; dat is fijn. Maar die vrijheid is betrekkelijk. 

De inzet van MINUSMA ( de VN-vredesmissie) geeft wel aan hoe ingewikkeld het is. 

Ze zijn er om de burgers te beschermen en erop toe te zien dat hun rechten worden 

gerespecteerd, ze zorgen dat er noodhulp wordt gegeven en dat de vluchtelingen 

terug kunnen komen. Maar dat is niet de enige reden: Europa heeft handelsbelangen 

in deze regio. Mauritanië levert ijzererts, Niger uranium en het gebied is een 

belangrijke leverancier van olie en gas. Een instabiel Mali kan die handel ontregelen 

– ook voor Nederland. Minister Hennis van Defensie zei: “het gaat niet alleen om de 

bevolking van Mali; mensensmokkel, migratie en grondstoffen wegen mee”. 

 

De Malinezen moeten hun land en hun toekomst weer kunnen opbouwen en daarom 

staat veiligheid en armoedebestrijding op de eerste plaats. Armoede is de 

belangrijkste bron voor radicalisering en geweld; als je mensen vooruit wilt helpen 

moet je aandacht besteden aan de ontwikkeling van de mensen. Ook het sociale 

verband in Mali en vooral in Timboektoe is verbroken. De verschillende 

bevolkingsgroepen wantrouwen elkaar nog. De regering heeft de taak om vrede te 

brengen en de gemeenschappen weer met elkaar te verzoenen. De 

vredesonderhandelingen duurden lang – niet alle partijen hebben ondertekend. De 

situatie is nog broos en de verder gaande vredesgesprekken gaan langzaam omdat er 

steeds wel weer een groepje is die een spaak in het wiel steekt. 

 

Ook al is er een vredesakkoord getekend, het gewone dagelijkse leven is nog steeds 

niet gemakkelijk; het is overleven. Ook omdat gewapende criminele bendes 

regelmatig auto’s, geld, vee en voedsel stelen. De mensen proberen de draad weer op 

te pakken, maar omdat er eigenlijk geen banen zijn op dit moment, blijft de kost 

verdienen moeilijk. 

 

Eind oktober zouden er regionale en gemeentelijke verkiezingen worden gehouden, 

maar die zijn uitgesteld. De Malinezen blijven hopen dat de omstandigheden gaan 

veranderen en daardoor ook de vooruitzichten voor de toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   Stichting Walanta   Jaarverslag 2015 
8 

Mohamed in Nederland. 
Mohamed, onze projectleider in Timboektoe, is in Nederland geweest. Hij heeft in de 

maanden juni en juli stage mogen lopen bij de Zilverschool in Schoonhoven. Hij heeft 

les gekregen in moderne technieken en kon met moderne machines werken. Deze 

moderne technieken kan hij dan weer aan zijn collega’s in Timboektoe leren en aan 

toekomstige leerlingen van het Centrum voor Beroepsonderwijs natuurlijk. Zijn 

docenten Bart en Kees leerden veel over de manier waarop Toearegs hun sieraden 

maken. Al met al bleek een hele geslaagde stage, die voor herhaling vatbaar is. Op de 

laatste stagedag kreeg Mohamed een gietmal cadeau; daarmee kan hij sneller 

sieraden maken.  

 

 Sieraden.  

Om de mensen in Timboektoe toch een beetje geld te laten verdienen, bieden wij op 

onze website sieraden te koop aan die door de edelsmedenfamilies van Tafliste zijn 

gemaakt en ook sieraden die door de vrouwen zijn gemaakt van gerecycled plastic. 
 

 Toeareg sieraden 

Toearegs worden ook wel de juweliers van de woestijn genoemd. Zij maken deze 

sieraden op een heel traditionele manier met behulp van een aambeeld, hamer en 

vijl. Het zilver wordt gesmolten op een klein vuurtje van houtskool. 

De sieraden zijn vaak bewerkt met symbolen, die ieder een betekenis hebben. 

Oorspronkelijk werden de sieraden gedragen als amulet om het kwaad af te weren 

en om geluk te brengen. Binnenin de amulet zat misschien wel een beetje zand uit de 

woestijn, een papiertje met een oude magische formule of een vers uit de Koran. De 

sieraden worden gemaakt van zilver of zilverlegeringen, maar ook van koper, brons, 

tin enz. en worden versierd met onyx, agaat, kornalijn. 
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 Sieraden van gerecycled plastic  

Plastic sieraden? Ja, de vrouwen in Mali rapen kapotte teenslippers op en smelten ze. 

Dat wordt een dikke brij, waarvan ze dan draden trekken. Deze draden wikkelen ze 

om stalen spaken en daarna maken ze er sieraden van. Kettingen, armbandjes en 

ringen in allerlei vormen. Zo slaan ze 2 vliegen in 1 klap – zwerfvuil wordt 

opgeruimd en met de verkoop van de sieraden verdienen ze iets.  

 

 
 

 Tulbanden  

Vanuit België en Nederland kregen we bestelligen voor Toeareg  tulbanden (of 

tagelmoust, zoals ze in Mali worden genoemd); de mensen wilden deze gebruiken bij 

een rondreis door Marokko, als beschermer tegen stof tijdens ritjes op de motor, als 

babydraagdoek of hadden ze nodig voor een rol in een “arabisch” toneelstuk. 
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Donaties:  
We willen natuurlik graag zo veel mogelijk geld ophalen om ons doel te realiseren.  

We kunnen niet alle problemen oplossen, maar we kunnen wel iets betekenen voor 

deze jongeren en hun leven veranderen en hun toekomst een positieve draai geven. 

In 2015 zijn we gesteund door veel mensen, instellingen en bedrijven en dit jaar 

hebben we voor het eerst een donateuractie gehouden voor de aanschaf van het 

schoolmeubilair, de schoolspullen en de salarissen voor de onderwijzeres en de 

bewaker.  

Daar is heel goed op gereageerd en tientallen personen hebben gedoneerd; 

sommigen gaven heel specifiek voor bijv. een leerpakket of het schoolgeld. Het 

mooie resultaat is dat we het meubilair en de leerboeken hebben kunnen 

aanschaffen. Ook de salarissen voor één jaar kunnen worden betaald.  

Aan 9 leveranciers van schoolmeubilair werd een verzoek om een bijdrage gestuurd; 

een paar bedrijven lieten weten dat zij al een project steunden, maar De Rolf Groep 

heeft een mooie donatie gedaan en de firma Schilte heeft aangegeven met ons in 

gesprek te willen gaan over doneren in natura en de logistieke aanpak. 

 

 Stichting BWR 

 Stichting BWR heeft ons verzoek om een donatie met maar liefst 1000€ beloond. 
 

 ETWA  

Van ETWA (European Third World Association) kregen we € 6.000 Geweldig. Samen 

met de nieuwe secretaris Coen de Jong hadden we ons project gepresenteerd aan een 

commissie van 22 leden. Na de stemming van de leden bleek dat unaniem was 

ingestemd met de toekenning van het maximale bedrag. 

 

ACTIES 

 Melanchthon 

Voor de 3e keer op rij hield het Melanchthon College Bergschenhoek een 

geldinzamelingsactie en die was opnieuw een enorm succes. Ook al waaide het hard 

en kwam de regen met bakken uit de lucht vallen - ze hebben zich daardoor niet 

laten tegenhouden. Ze hadden in de keuken gestaan om cupcakes te bakken. Ze 

hebben bloemen, fruit, komkommers en chocolade verkocht. Ook kaarsjes, 

waxinelichtjes en houders vonden gretig aftrek. Ze hebben muziek gemaakt, 

ballonnen laten barsten, een dozenschuifspel gespeeld, statiegeldflessen ingezameld, 

honden uitgelaten en nog veel meer gedaan. En daarmee hebben ze het fantastische 

bedrag van € 4.525,93 bij elkaar gebracht 
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 Afrikadag en Van Boerenkool tot Couscous 

Yildiz Akturan, van Buurtwerk Alexanderpolder en Ommoord, organiseerde in april 

een Viva Afrika dag en in september de Van Boerenkool tot Couscous dag. 

Wijkevenementen die in het teken van de multiculturele samenleving staan.  

Bezoekers konden op die dag genieten van muziek, dans en kunst van verschillende 

culturen. En er was een (proef)buffet waar bezoekers verschillende gerechten uit 

diverse landen konden proeven. Wij mochten Walanta promoten en we hadden, 

behalve volop informatie, ook mooie sieraden en andere leuke dingen om te kopen 

meegenomen. Onze vrijwilligster Ankie had van Afrikaanse stof mooie 

telefoonhoesjes, tasjes, rugzakjes en buideltassen gemaakt. 

 Statiegeld flessen 

Van 21 september tot en met 25 oktober werden de statiegeldbonnen opgespaard bij 

5 filialen van Albert Heijn in Rotterdam en het eindbedrag, € 517,10 was voor ons 

project. We zijn er erg blij mee en we bedanken de managers van de vestigingen aan 

het Vasteland, Laan op Zuid, Goudse Rijweg, Vlietlaan en Benthuizerstraat voor 

deze gelegenheid 

 

Bedankt 
We willen al onze gevers hartelijk bedanken voor hun gulle giften! 

Met jullie steun gaan nu 36 jongeren naar school. 

 

 

 

 

 

 

Facebook 
We willen zo open mogelijk communiceren met onze gevers en dat doen we via de 

website en de nieuwsbrieven, waarin uitgebreide informatie is te vinden. 

En in het najaar van 2015hebben we ook een Facebook pagina gelanceerd.  

https://www.facebook.Com/Stichting-Walanta 

Dit biedt de mogelijkheid om op een nog snellere en meer interactieve manier met 

jullie te communiceren – laatste berichten, foto’s enz. 

Share is een belangrijk begrip hierbij. 
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We BOUWEN  

Wat een activiteiten zijn er in het laatste halfjaar van 2015 geweest. In Toga kon 

worden gebouwd. De giften van alle gulle donateurs hebben ervoor gezorgd dat we 

met de bouw van het 1e klaslokaal en de 3 toiletten bouwen. De mensen 

inTimboektoe/Toga waren ontzettend blij en konden niet wachten om aan de slag te 

gaan. Het is belangrijk dat de lokale bevolking meewerkt, want zij zijn het die 

uiteindelijk het Centrum draaiende moeten houden. 

 Op het terrein in Toga zijn vrachtwagens vol banco (leem) en cement gebracht en de 

metselaar is, met hulp van de mensen uit Toga, aan de slag om de stenen te maken. 

Die stenen moesten eerst 14 dagen drogen voordat ze gebruikt kunnen worden. Een 

felle, onverwachte regenbui dreigde roet in de bouw te strooien, want de 

opgedroogde stenen waren weer leem geworden. Vol goede moed zijn de mensen 

weer aan de slag gegaan – stenen maken, metselen, de raamsponningen erin zetten, 

de luiken en de deur plaatsen, cement op de vloer aanbrengen, de buitenkant met 

waterafstotende verf bestrijken en de binnenmuren met een kleurtje. En dan….  Nu 

staat alles er. En het resultaat mag er zijn:  

 

 
 

Alles ligt op schema en in maart 2016 kunnen 36 kinderen hun opleiding starten. 

 Wij denken dat het de hoogste tijd is dat deze jongeren een echte kans van leven 

krijgen. 

 

A school is a building that has four walls with tomorrow inside.  
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Het dorp Toga 

      
 

Toga is een dorp dat zo’n 15 km. van Timboektoe ligt. Er wonen meer dan 4.000 mensen, 

waaronder zo’n 3.000 kinderen/jongeren. Het dorp ligt middenin de woestijn. 

 

Om in hun levensonderhoud te voorzien houden de bewoners van het dorp zich bezig met 

het hoeden van vee, het uitvoeren van een ambacht, het telen van groente, maken van 

houtskool of op een andere manier. Naast het dorp liggen enkele groentetuinen en de oogst 

wordt verkocht op de markt in Timboektoe. 

 
 

In Toga is geen school en de kinderen gaan ook niet naar een van de scholen in Timboektoe. 

Er hoeft geen schoolgeld betaald te worden, maar boeken, schriften, pennen en zo wel. De 

meeste ouders kunnen dat niet betalen en vaak hebben zij de kinderen nodig om op het land 

te werken, het vee te hoeden of voor het huishouden. 

De dorpschef van Toga heeft Tafliste ( de partnerorganisatie) een stuk land geschonken van 

100x100 meter en op dat terrein wordt nu het Centrum voor Beroepsopleiding gebouwd.  

De mensen uit het dorp dragen daaraan hun steentje bij door de stenen te maken/sjouwen en 

andere hand- en spandiensten te verrichten. Ook zorgen ze voor het onderhoud van het 

gebouw en bewaken het. 
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Geldzaken 
 

Fondsenwerving en samenwerking met fondsen  
In 2016 zal er nog actiever aan fondsenwerving gedaan worden en dat betekent dat we 

allerlei fondsen, bedrijven  en ondernemers gaan benaderen en dat we verder gaan met de 

donateurwerving.  

We willen gaan samenwerken met fondsen, bijv. Met Wilde Ganzen; dat is een 

ontwikkelingsorganisatie die particuliere initiatieven zoals Walanta wil ondersteunen bij het 

realiseren van de projecten. Samenwerken met fondsen betekent dat wij sterker staan en 

sneller onze projecten kunnen realiseren, omdat deze fondsen een deel van de kosten 

betalen. Walanta hoeft dan niet meer alles zelf te doen.  

 
Financiële verantwoording 

 

Het bestuur wil zo goed mogelijk laten zien waar het ingezamelde geld naar toe gaat. 

We willen resultaten boeken en deze ook zichtbaar maken. Op deze manier kunnen we laten 

zien dat iedere euro goed besteed wordt. Ook willen we duidelijk maken dat bestede euro’s 

daar veel waarde toevoegen en kansloze jongeren kansen krijgen om zich ontwikkelen 

In het jaaroverzicht hieronder is te zien dat we een succesvol jaar achter de rug hebben.  

 

 

Jaarresultaat  2015 

 

Inkomsten:         Uitgaven  

ETWA en SBWR €   7.000,00  Website €      206,91 

Donaties €   4.716,45  Drukwerk €        56,53  

Acties €   2.220.33 Bankkosten €      292,97* 

  

Bioscoopkaartjes vrijwilligers  

Film Tombouctou €        90,00 

  

Stagekosten  Schoonhoven €      525,49 

  

Overboeking naar Project €  15.060,00 

Totaal €  15.399,78  Totaal €  16.281,90 

*De bankkosten zijn vrij hoog, maar dit komt omdat het geld in gedeeltes is overgemaakt 

naar Mali. 

 

J 

 Saldo:         €   8.729,33           01/01/2015 

Inkomend   € 15.399,78 

Totaal:         €  24.129,11          

Uitgaand:   €  16.281,90  

Saldo:          €    7.897,32            31/12/2015 

 

De hoogte van de algemene reserve zal altijd zodanig zijn dat de lopende kosten voor het 

project betaald kunnen worden. 
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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.) visum plus reis- en verblijfkosten 

Mohamed ag Hamid in Nederland, administratiekosten in Nederland en in / naar Mali; 

smartphone en camera voor gebruik in Mali door de partnerorganisatie, reiskosten in Mali 

door M. ag Hamid i.v.m. noodzakelijk bezoek in Bamako. 

 

 

En wat staat er op stapel in 2016? 
 

 Schoon drinkwater - Waterput 

In Toga is geen waterleiding, sterker nog – ze hebben maar 1 waterput in het midden van het 

dorp, waar iedereen wel terecht kan, maar soms wel 2 uur in de rij moet staan. Buiten het 

dorp is nog een waterput en om daar te komen moeten de vrouwen en de meisjes kilometers 

lopen om water te halen. Soms is er een ezel beschikbaar, waaraan de zware jerrycans 

gehangen kunnen worden. Anders zullen die op het hoofd gedragen moeten worden. Dat 

water is niet altijd even schoon en daarom is er ook grote kans op allerlei ziektes.  

 
 

Op de hoek van het schoolterrein is een waterader ontdekt en het is de ideale plek voor de 

aanleg van een overdekte en diepe waterput. Op die manier hebben niet alleen de leerlingen 

altijd vers en schoon drinkwater, maar kunnen de dorpsbewoners daarvan ook profiteren. 

Om een constante aanvoer van water te hebben zal de put ongeveer 15 meter diep moeten 

zijn. De voorkeur van de bevolking gaat uit een touwpomp, omdat deze gemakkelijk is aan 

te leggen en goedkoop is in het onderhoud. Voor een motorwaterpomp moet eerst iemand 

uit het dorp worden opgeleid om de pomp te kunnen onderhouden. Het onderhoud en 

eventuele vervanging van de motor kan duur uitvallen en dat kunnen ze op dit moment  

(nog) niet betalen. 

De waterput wordt ontworpen met extra goten, waarin het water dat gemorst wordt, wordt 

opgevangen en via die goten naar een bak loopt, waar de dieren kunnen komen drinken. 
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Zo ongeveer:     

 

 Elektriciteit - Zonnepanelen 
In Toga is ook geen elektriciteit en daarom willen we twee zonnepanelen op het dak van de 

klas laten zetten en op het dak van de toiletten een klein paneeltje. 

Het voordeel van de zonnepanelen is dat de jongeren in een verlichte klas hun huiswerk 

kunnen maken en dat er ook in e avonduren lesgegeven kan worden. Bovendien kan op het 

paneel een soort lantaarnpaal worden aangesloten, zodat het terrein verlicht wordt en het 

een stukje veiligheid biedt.  

Overwogen wordt nog of het hebben van een Waka Waka lampen voor de leerlingen een 

alternatief kan zijn ( qua kosten en qua voordeel). 

 

 Trainingen aan volwassenen. 

In de avonduren kan de schoolklas gebruikt worden om aan de volwassenen uit het dorp 

voorlichting geven over bijv. Het voorkomen van ziektes zoals malaria en HIV; of over de 

noodzaak en het nut van een goede hygiëne zodat er minder risico is op het krijgen van een 

door ontlasting en/of vervuild water overgedragen ziektes als diarree of cholera.  

 

 

Voor 2017 bestaan  ook al voorzichtige plannen 

 Uitbreiden van 3 klassen (1 praktijklokaal) en 6 toiletten. 

 doelgroep: nog meer jongeren tussen 14 en 22 jaar aantrekken, want deze doelgroep 

valt vanwege de leeftijd buiten wal en schip. 

 Stage mogelijkheden creëren. om er voor te zorgen dat de jongere voldoende kans 

krijgt zich te bewijzen in de nieuwe werksituatie (Vanaf het 2e leerjaar) 

 Overleg met de ondernemers in Toga en Timboektoe over arbeidsbemiddeling voor 

de jongeren ( vanaf 3e leerjaar), waarbij ook de ouders van de jongeren nauw worden 

betrokken.  

Omdat het beroepsonderwijs in Mali nogal theoretisch kan zijn, willen wij ervoor zorgen dat 

het onderwijs zo praktijkgericht mogelijk gemaakt, zodat de jongeren een betere aansluiting 

krijgen met de arbeidsmarkt. Lerend werken en werkend leren. 

We doen dat alleen op initiatief van onze partnerorganisatie Tafliste. Samen zien we de 

toekomst met vertrouwen tegemoet. We hebben de ambitie om de levens van deze jongeren 

te verbeteren. 

 



   Stichting Walanta   Jaarverslag 2015 
17 

BEGROTING voor 2016 

    Dat is altijd een gepuzzel en zeker voor het jaar 2016. De lopende 

kosten zijn bekend, maar het versturen van documenten, zoals een begroting voor een nieuw 

project, lukt vaak niet omdat de telefoonverbindingen met Timboektoe slecht en/of traag 

zijn. We moeten het dan eerst even doen op basis met een(mondelinge) inschatting. 

 

Voor 2016 staat een waterput en de aanschaf van zonnepanelen voor de school op de rol. 

En een schoollunch voorziening is erg gewenst 

 Beheerskostenkosten Walanta =  € 1.000 

 Exploitatiekosten Tafliste (salaris onderwijzeres en bewaker, schoolmateriaal, 

onderhoud) =  € 5.700 

 Beheerskosten Tafliste (telefoon, onkosten, reiskosten, ict etc.) =  € 500 

 Zonnepanelen ca. € 5.000 

 Aanleg zeer diepe waterput € 22.000 

 Inkomsten via Walanta en Tafliste d.m.v. fondsenwerving etc. = €  

 Lunch voor de schoolgaande jongeren  €  12x150 = €1.800 

 

 
De geschatte begroting en het dekkingsplan voor 2016 ziet er als volgt uit: 

Begroting:      Dekkingsplan: 

Kosten 2016  Inkomsten 2016  

Waterput + Zonnepanelen € 27.900,00  Donaties €      6.000,00 

Exploitatiekosten Toga €   5.700,00 Schoolacties €      4.000,00 

Organisatiekosten Toga €      500,00 Overige acties €      1.000,00 

Beheerkosten Walanta €   1.000,00 Bedrijven/sponsoren €      5.000,00 

Overige kosten 10 % €   3.720,00 Fondsen €    22.820.00 

  

  

Totaal  € 38.820,00  €    38.820,00 

 

Minder is wel mogelijk, want als de fondsenwerving tegenvalt wordt de begroting  

aangepast. In de loop van 2016 zal duidelijk zijn wat precies de projectactiviteiten zullen 

worden en welke kostenposten hierbij horen. Dan zal er een projectbegroting worden 

opgesteld. 
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Hartelijk dank  
 

Met jullie steun gaan nu 36 jongeren naar school. 

 

 
 

2015 ……was een extra bijzonder jaar 

 

en in het volgende jaarverslag praten we je graag bij over hoe het verder is 

gegaan, maar wil je zolang niet wachten kijk dan op onze website en 

facebookpagina. 
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