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VOORWOORD 
 

Samen sterk en kleurrijk. 
 

Wit op wit schilderen heeft geen zin, net zoals zwart op zwart. Iedereen heeft de 

ander nodig om zich te bewijzen,  zegt een Afrikaans spreekwoord. We hebben 

elkaar nodig om mooie doelen te bereiken, hier in Nederland en in Mali.  

En dat we mooie dingen hebben bereikt dit jaar is zeker. 

 

Om te beginnen bedanken de inwoners van Timboektoe/Toga alle donateurs 

hartelijk. Waar zij al zo lang op hadden gehoopt, wordt nu realiteit.   

De dorpschef heeft gezegd: “deze school heeft grote invloed op ons leven in het dorp 

en er zal veel veranderen. Het zal voor een betere toekomst zorgen”.  

 

Ook Walanta bedankt iedereen die ons werk heeft gesteund. Al onze donateurs, 

waaronder familie, vrienden, vrijwilligers, particulieren, fondsen, kerkelijke 

instellingen, scholen en bedrijven, die ons steunden met geld, advies, motivatie, 

ideeën en aandacht. Elke bijdrage is van bijzondere betekenis voor de jongeren in 

Timboektoe. 

 

Het is hartverwarmend dat zoveel mensen vertrouwen hebben in ons en ons werk en 

we zijn trots op wat we hebben bereikt het afgelopen jaar - samen. 

 

Samen dat verschil maken - het is toch geweldig om daaraan mee te doen?  

 

Met plezier delen wij de prachtige momenten van het afgelopen jaar met u. 

 

 

Hartelijke groet, 

Pieter van den Oudenrijn, Coen de Jong en Janka de Vries 
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Algemene informatie: 
 

Naam: Stichting Walanta  

Adres: Vasteland 179  

Postcode en plaats: 3011 BJ Rotterdam  

Telefoon: 010 - 4122761   Mobiel: 06 - 86006298  

 

Bankgegevens: NL27 INGB 0005 115 120  

KvK gegevens: 52921786  

ANBI: RSIN nummer: 8506.66.648 

 

Website: www.walanta.nl  

Facebook: https://www.facebook.com/Stichting-Walanta-1669986853282873  

Emailadres: info@walanta.nl   

 

 

Samenstelling bestuur:  

Janka de Vries, voorzitter 

Pieter van den Oudenrijn, penningmeester 

Coen de Jong, secretaris  

 

Stichting Walanta kent geen betaalde medewerkers. Alle bestuursleden en de 

vrijwilligers zijn actief betrokken bij het uitvoeren en realiseren van de 

doelstellingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.walanta.nl/
https://www.facebook.com/Stichting-Walanta-1669986853282873
mailto:info@walanta.nl
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Doelstelling en uitgangspunten: 
 

Stichting Walanta heeft als statutair doel: ”het ondersteunen van duurzame 

ontwikkelingsprojecten op het gebied van (lager) beroepsonderwijs in de regio 

Timboektoe, Mali en het opzetten van Beroepsopleidingscentra, zodat daarmee 

wordt bijgedragen aan de armoedebestrijding, verbetering van de 

levensomstandigheden en verbetering van de economische ontwikkeling”. 

 

 

 

Uitgangspunten zijn betrokkenheid en duurzaamheid:  

 

Betrokkenheid: 

De partnerorganisatie L ‘Association Tafliste en de bevolking van Toga wordt 

intensief betrokken bij de projecten; zij weten het beste wat te doen. Ze weten wat ze 

willen, ze kennen de situatie daar, ze kennen de waarden, spreken de taal, hebben de 

contacten en relaties. Zij kijken naar wat nodig is, doen voorstellen, voeren overleg 

en zorgen voor de ontwikkeling van de plannen. En hoe ze het Centrum kunnen 

ondersteunen, onderhouden en repareren door een eigen bijdrage te geven. Dat kan 

zijn door contributie of schoolgeld te betalen, mee te helpen bij de bouw of 

materialen aan te leveren of een combinatie van deze dingen. Hun inbreng, deelname 

en praktische betrokkenheid bieden de beste resultaten van het project. Zij moeten 

zorgen voor continuïteit en duurzaamheid. 

Walanta gelooft niet in de ouderwetse opvatting dat wie betaalt ook bepaalt. Zij gaat 

na of de plannen financieel kunnen worden uitgevoerd, adviseert en doet vervolgens 

fondsenwerving en promotie. 

 

Duurzaamheid:  

De lokale bevolking wordt eigenaar van het project. Dat betekent dat het project op 

termijn zelfstandig gerund moet kunnen worden zonder hulp van Walanta, maar 

met bijv. (financiële) steun van de Malinese overheid. 
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Wat we doen en deden  
Nog meer perspectief bieden voor de toekomst. 

De financiële steun was al fantastisch en door het winnen van de Afas Challenge 

Award konden we nog veel meer doen dan gepland was voor 2017. De planning 

was: het bouwen van 2 klaslokalen met daarop zonnepanelen,  3 toiletten en een 

magazijn/bureau. Dat is gelukt, of eigenlijk niet precies. Door de overweldigende 

steun konden we ook nog 2 praktijklokalen bouwen.  

En het magazijn …….is ook een klaslokaal geworden. Waarom?  Door grammaticale 

fouten in de Franse taal aan de kant van Walanta werd de opmerking dat het 

misschien handiger zou zijn geweest om een 3e klaslokaal te bouwen in plaats van 

een bureau/magazijn , opgevat als een verandering in de oorspronkelijke plannen en 

is er een 3e praktijklokaal gebouwd.  

Achteraf gezien niet zo heel erg, omdat de partnerorganisatie nu tegen de overheid 

kan zeggen dat de praktijklokalen ook gebouwd zijn en er begonnen kan worden met 

de praktijkopleiding.  Dat is dan een jaar eerder dan gepland en dat is natuurlijk 

alleen maar plezierig. 

 

Het succes van het project is, afgezien van de grote financiële steun door de fondsen 

en donateurs, ook te danken aan het enthousiasme waarmee de leden van 

L'Association Tafliste en de inwoners van Toga hebben gewerkt voor wat zij willen 

bereiken. Ze vonden het geweldig de uitbreiding van de Centrum voor 

Beroepsopleiding in hun dorp te zien gebeuren. Zij kijken al uit naar de overige 

uitbreiding. 

 

 

Bouw van de 2e en 3e klas 

 

       

3 klassen klaar 
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Op de voorgrond de 3 klassen met 3 toiletten en er tegenover de 3 praktijklokalen 

 
 

Tijdens de bouw van de praktijklokalen waren de leden van Tafliste spontaan 

begonnen om de jongeren in het weekend alvast praktijklessen te geven.  

De smeden met het maken van sieraden ……………………….. 
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……………………en de vrouwen met het bewerken van leer. 

 
 

 

 

Projectmanager bezoek in Nederland 

Omdat het nog niet veilig genoeg is voor de bestuursleden om op werkbezoek te 

gaan, komt Mohamed, de projectmanager, naar Nederland. Hij neemt dan alle 

facturen en de foto’s van de bouw mee.  We kunnen samen brainstormen en 

nadenken over hoe we verder gaan en afspraken maken. Op een open wijze over 

deze zaken praten is belangrijk, want de westerse manier van denken en werken is 

niet altijd gelijk aan en vergelijkbaar met de manier van denken en werken in Mali. 

Uiteindelijk doen we dit project samen en als er hobbels zijn dan nemen we die 

samen en leren daarvan.  En natuurlijk doet hij mee aan promotionele activiteiten en 

bezoekt de Zilverschool in Schoonhoven om nieuwe technieken op te doen.  
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Voor wie en waar 
Het Centrum voor Beroepsopleiding wordt gebouwd in het dorp Toga. Dat dorp ligt 

op ongeveer 17 kilometer van Timboektoe en is bereikbaar via pistes (onverharde 

zandwegen). In Toga wonen zo’n 5.000 mensen. 

 

 
 

 

De mensen wonen in lemen huizen en soms nog in rieten hutten. 
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 De bevolking bestaat voornamelijk uit vissers, handwerklieden (smeden, sieraden, 

leerproducten, etc.), herders en groenteverbouwers. De producten worden op de 

lokale markt verkocht.  

 

 
 

 

In het dorp zijn geen voorzieningen – geen scholen, geen stromend water, geen 

elektriciteit, en geen winkels. De dorpschef is de belangrijkste persoon binnen het 

dorp, omdat zaken van belang met hem besproken worden en via hem geregeld 

worden. 
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Met wie wij werken 
We werken samen met de partnerorganisatie Tafliste; een vereniging met 36 leden, 

de schoolraad/oudercommissie, die uit 16 leden bestaat, en de bevolking van 

Timboektoe/Toga. Zij spelen een belangrijke rol en zijn verantwoordelijk voor het 

(succes van het) project. Ze steken ook letterlijk de handen uit de mouwen - bijv. bij 

het bouwen van de lokalen. Het is belangrijk dat iedereen meedoet, erbij betrokken 

wordt en blijft en zich verantwoordelijk voelt. Zo dragen ze bij aan een sterke 

onderlinge relatie en dat geeft een goede basis om te blijven voortbestaan, ook in de 

toekomst en zonder hulp van ons. 

 

U kunt zich voorstellen dat er heel veel telefoongesprekken zijn gevoerd en de 

nodige whatsapps verstuurd. Jammer genoeg is het telefoonnetwerk nogal 

onbetrouwbaar en heb je dus geduld nodig, maar het is een prachtige manier om de 

afstand te overbruggen en de samenwerking toch handen en voeten te geven. 
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Communicatie en P.R. 
Wij vinden het belangrijk om op een duidelijke manier te praten over onze 

werkzaamheden en activiteiten en dat doen we op diverse manieren:  

o digitale nieuwsbrieven; minimaal 2x per jaar  

o website www.walanta.nl  

o facebook https://www.facebook.com/Stichting-Walanta-1669986853282873/  

o brochures en folders 

o presentaties en acties op scholen 

o netwerken 

o met en door onze vrijwilligers 

 

Nieuwsbrief: 

Via de digitale nieuwsbrief onderhouden we de contacten met donateurs en 

belangstellenden en krijgen zij de laatste berichten over het project te horen. 

 

Website: 

Onze website geeft algemene informatie over de organisatie.  

De website moet wel op de schop; ze geeft nog steeds veel informatie, maar heeft een 

moderner jasje nodig. We zijn op zoek naar iemand die ons daarbij kan helpen, want 

we willen de website wel volledig in eigen beheer blijven onderhouden.  

 

Facebook: 

Op Facebook worden korte nieuwtjes gedeeld, activiteiten aangekondigd, foto's 

geplaatst, etc. Daarnaast worden actualiteíten en activiteiten in Mali en Nederland 

vermeld. We zijn ons aan het oriënteren op meer gebruik van Social Media, want met 

alleen Facebook bereiken we niet iedereen.   

 

Brochures en folders: 

Ook deze moeten worden aangepast, maar we komen handen te kort. 

 

Presentaties en acties: 

We hebben in 7 klassen van een VMBO gastlessen gegeven over analfabetisme, 

armoedebestrijding en de situatie in Timboektoe. Daarvoor is een 

PowerPointpresentatie gemaakt met filmpjes, die gebruikt kunnen worden bij acties.  

De 165 leerlingen hebben een krasactie gehouden en daarbij het mooie bedrag van  

€ 2.115,60 opgehaald 

 

Omdat scholen kinderen willen leren iets te doen voor arme mensen hebben we veel 

scholen benaderd om te vragen of we een presentatie en/of een actie konden houden. 

Op die manier konden de kinderen iets doen voor hun “medeleerlingen” in 

Timboektoe.  Ook al stonden ze sympathiek tegenover dit voorstel, vaak hadden ze 

al een specifiek (lokaal) project uitgezocht. Walanta wil graag met nog meer scholen 

in contact komen; het lijft een kwestie van volhouden.  

http://www.walanta.nl/
https://www.facebook.com/Stichting-Walanta-1669986853282873/
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“Van hier tot Timboektoe” 

We hadden een informatiestand bij de tentoonstelling “Van hier tot Timboektoe. 

Deze tentoonstelling met foto’s uit o.a. Mali was een initiatief van onze vrijwilligster 

Ada. 

 

Bij de stand gaven wij 

informatie over Walanta 

en konden de mensen 

(Toeareg) sieraden kopen, 

maar ook tassen en 

sieraden van Afrikaanse 

stoffen. Er was een 

workshop haar vlechten 

en hoofddoeken knopen; 

de kinderen konden van 

diverse materialen een 

sieraad maken en 

meedoen met een kleurige 

modeshow en daarna 

waren heerlijke 

Afrikaanse hapjes. 

 

Derde Hands 

We hebben via stichting Derde Hands in Apeldoorn een mooie elektrische 

naaimachine gekregen plus allerlei lappen stof, zodat er alvast geoefend kan worden. 

Daarnaast hebben we honderden pennen gekregen en linnen tasjes, waar de 

leerlingen hun boeken mee naar school kunnen nemen. Deze spullen worden door 

Mohamed meegenomen (in 2018). 

 

Netwerken: 

Netwerkvergroting heeft de speciale aandacht; we proberen waar mogelijk 

informatie te geven over onze stichting en publiciteitsmateriaal achter te laten.  

Om nog meer naamsbekendheid te krijgen zetten we in op meer presentaties bij 

scholen, fondsen, bedrijven, kerkelijke instellingen en serviceclubs organiseren. 

Ook de werving van (vaste) donateurs is een blijvend aandachtspunt voor ons, net 

als de werving van vrijwilligers.  

 

Vrijwilligers 

Zoals al gezegd: het aantal vrijwilligers is vrij constant en wat zij doen is heel 

belangrijk. We kunnen niet zonder hen.  Toch zou het fijn zijn als er meer waren, 

want dan kan er nog meer ondernomen worden om acties te houden om geld in te 

zamelen en de bekendheid met Walanta groter te maken. We gaan kijken hoe we nog 

meer mensen enthousiast kunnen krijgen. Als u na het lezen van dit jaarverslag 

denkt: “daar zou ik graag aan mee willen doen”, u bent van harte welkom. 
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Geldzaken   
De steun van particulieren, fondsen en organisaties is van doorslaggevend belang 

voor het voortbestaan van het project. Daarom zijn we druk bezig geweest om ons in 

de fondsenwervingswereld te verdiepen. We hebben een handboek gekocht en een 

jaarabonnement op een onlinedatabase genomen. Op die manier kregen we inzicht 

en zicht op hoe fondsen te werven. Elke organisatie heeft zijn eigen manier om 

middelen ter beschikking te stellen voor ontwikkelingswerk.  

 

Particuliere donateurs:  

Onze particuliere donateurs hebben weer mooie bedragen gedoneerd. We willen 

iedereen bedanken voor deze steun en het vertrouwen.  

 

Fondsen en organisaties: 

Het werven van fondsen bij organisaties fondsen, kerken, scholen en bedrijven heeft 

de nodige tijd gevergd, maar het resultaat mag er zijn: € 24.665. 

In februari hebben we meegedaan aan de Afas Challenge Award en de 3e prijs 

gewonnen; dat leverde het prachtige bedrag van € 25.000 op. 

 

Scholenactie:  

De krasactie “Krassen voor nieuwe klassen” bij het VMBO  heeft een mooi resultaat 

opgeleverd van € 2.115,60.  

 

Verkoop:   

Ook dit jaar hebben we een aantal Afrikaanse spullen kunnen verkopen. Er zijn dit 

jaar geen handgemaakte sieraden door de Toeareg-smeden verkocht, want de 

smeden in Timboektoe hebben bijna geen geld om zilver en andere materiaal te 

kopen om de nieuwe sieraden te maken. 

 

Prachtig resultaat: 

Al deze bedragen samen hebben ervoor gezorgd dat we 3 extra praktijklokalen 

hebben kunnen bouwen. Met trots kijken we terug op de behaalde resultaten en we 

hopen dat we ons werk in de toekomst ook op deze manier mogen blijven doen.  
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Wat willen we het komende jaar bereiken: 
We willen deze jonge mensen een stabiele basis bieden -  door hen een beroep te 

leren en kansen te bieden ontwikkelen zij zichzelf tot onafhankelijke, sterke 

vakmensen, die een betere toekomst weten te creëren."   

 

 
 

Om dat te doen zijn er nog wel een aantal zaken onmisbaar: 
 

Schoolboeken en andere schoolspullen: 

Het is fantastisch dat nu al 108 jongeren dit jaar naar school kunnen gaan. 

Aan motivatie ontbreekt het niet bij de leerlingen, aan geld voor schoolboeken des te 

meer. De meeste families in Toga zijn straatarm. Ze hebben net genoeg voor eten en 

drinken. Als je per maand nauwelijks € 35 bij elkaar kunt brengen om met het gezin 

van te leven, is € 30 per kind voor boeken, schriften en pennen niet haalbaar. Om te 

voorkomen dat leerlingen moeten afhaken willen wij de leerboeken aanschaffen en 

de leerlingen krijgen ze in bruikleen. Voor de aanschaf van schriften en pennen gaan 

de ouders maandelijks een contributie (naar vermogen) geven. 

 

Gereedschap en materialen 

Nu de praktijklokalen zijn gebouwd kan er worden begonnen met praktijkonderwijs. 

Er zijn alleen nog geen gereedschappen en materialen aangeschaft. We willen in 

eerste instantie alleen de basisgereedschappen kopen – dus geen luxe dingen. Deze 

gereedschappen worden in Mali gekocht en als het kan: goede 2e hands. Dat is ook 

goed voor de lokale ondernemers. Materiaal via bijv. Gered Gereedschap is geen 
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optie, omdat wij dan duizenden euro’s aan transportkosten en waarschijnlijk ook 

invoerrechten betalen 

Waterput 

Om drinkwater te halen, is er welgeteld 1 put in het centrum van het dorp. Deze put 

droogt op in het warme seizoen. Voor de dichtstbijzijnde put moeten de vrouwen en 

meisjes 3 uur lopen. Als ze geluk hebben zijn er ezeltjes in het dorp, die de jerrycans 

kunnen vervoeren, anders zullen ze die toch zelf moeten dragen.     

    

    
 

Op het terrein van de school is een waterader gevonden en de "puisatier” 

(puttenbouwer) heeft vastgesteld dat er op zo’n 45 meter diepte vers en veilig 

drinkwater zit. Deze diepe put heeft het hele jaar door water, maar daardoor is de 

aanleg niet goedkoop (€ 23.000) en wordt met de hand gegraven en verstevigd. Als 

deze put er is, kunnen de leerlingen dichtbij vers drinkwater pakken. Of water halen 

voor het doorspoelen van de latrines – heel belangrijk voor de hygiëne en het 

voorkomen van ziektes. Ook de vrouwen en meisjes hebben er veel profijt van, 

omdat ze niet meer zo ver moeten lopen.  

 

Schooltuin Omheining 

De bedoeling is dat er in 2019 een schoollunch wordt verstrekt. Omdat de maaltijden 

in Mali nogal eenzijdig kunnen zijn (rijst, gierst, spaghetti en een beetje saus) kan de 

opbrengst uit de groetentuin later gebruikt worden als aanvulling op die lunch en als 

basis voor sauzen.  
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Alleen moet de inrichting van de praktijklokalen, de aanschaf van boeken, 

gereedschappen en andere materialen dan eerst geregeld zijn. Dat hopen we allemaal 

in 2018 voor elkaar te krijgen.  

Maar niets staat de leerlingen in de weg om alvast te beginnen met het omspitten en 

bemesten van de tuin en de eerste groentes te gaan verbouwen, want een deel van 

het schoolterrein (20x100 meter) kan als schooltuin worden gebruikt.  

 

Om te voorkomen dat de loslopende geiten, schapen en ander vee alles kaalvreten is 

een omheining noodzakelijk. De omheining wordt gevormd door palen en grofmazig 

kippengaas. Dit kippengaas wordt met de hand gemaakt door een coöperatie van 

vrouwen uit Timboektoe; op deze manier levert het hen weer inkomen op. 

 

                
 

Kleine woning voor de bewaker/conciërge 

 

Tijdens de bouw van de lokalen 

woonde onze bewaker op het terrein 

in deze hut.  Zonder bewaker kunnen 

we niet en daarom vinden wij dat hij 

beter onderdak moet hebben dan deze 

tent, die in de regentijd niet 

waterdicht is. Voor hem en zijn gezin 

willen we een huisje bouwen van 4 m. 

x 6 m., waar dan gewoond en 

geslapen kan worden. Aan de 

voorkant wordt een met riet overdekte 

veranda gebouwd, die als keuken 

dient. Want binnenshuis op een 

houtskoolvuurtje koken is erg 

ongezond -  te veel rook in huis 
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In Nederland gaan we ons bezig houden met het werven van fondsen om al die 

plannen te kunnen uitvoeren. En verder bezoeken aan en acties op scholen, meer 

presentaties bij bedrijven en organisaties, activiteiten organiseren, netwerken – 

kortom nog meer inspanning leveren. 

 

Walanta is een kleine organisatie, waar alleen vrijwilligers werken. Iedereen is sterk 

betrokken bij het project en voelt zich verantwoordelijk om het allemaal waar te 

maken. Het organiseren van promotie – en netwerkactiviteiten was het afgelopen 

jaar wel lastig omdat 2 bestuursleden door privéomstandigheden een tijd niet 

inzetbaar waren. Dat betekent ook dat we ervoor moeten zorgen dat de vork niet 

doorbuigt, omdat de lading hooi te zwaar is.  

 

 

Toch kunnen we alleen maar zeggen    
2017……was een prachtig en kleurrijk 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.  

 

 

 

 

 

 

Financiële verantwoording 
Het bestuur wil laten zien waaraan het ingezamelde geld wordt besteed. We willen 

resultaten boeken en deze zichtbaar maken. Ook willen we duidelijk maken dat 

bestede euro’s daar veel waarde toevoegen en kansarme jongeren kansen krijgen om 

zich ontwikkelen.  

(Het jaarresultaat vindt u op de volgende pagina) 
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JAARRESULTAAT 2017 

BATEN BEDRAG LASTEN BEDRAG 

Saldo per  1-1-2017    67.033,39 Lasten    83.058,61 

Baten   53.086,56 Nog beschikbaar voor project   28.061,34 

  Continuïteitsreserve     9.000,00 

Totaal 120.119,95 Totaal 120.119,95 

 

INKOMEND  UITGAAND BEDRAG 

Privédonaties   1.143,96 Abonnement Fondsenwerving Online       150,00 

Acties   2.115,60 Handboek Fondsenwerving        19,95 

Verkoop       81,00 Website       134,11 

fondsen 24.665,00 Promotiekosten       302,74 

AFAS Challenge Award 25.000,00 Actiekosten  gastlessen   1.647,45 

 

 

 Kantoorkosten( postzegels, kopieën, 

usbstick, inktcartridge, powerbank) 

 

      296,39 

  Presentatiekosten       103,75 

  Kosten fondsenwerving    1.172,18 

  Bankkosten  Nederland       134,27 

  Bankkosten overboekingen Mali       277,84 

  Telefoonkosten naar Mali       520,00 

  Werkbezoek Nederland 

projectmanager  

   1.076,64 

  Overgemaakt naar project 77.526,03 

Totaal 53.086,56 Totaal  83.058,61 
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De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Het bestuur nam de volgende kosten 

voor haar rekening: Reiskosten met trein, tram of auto/parkeergeld en onkosten voor 

bezoek aan scholen, bijwonen netwerkbijeenkomsten etc.; telefoon- en 

administratiekosten in Nederland; de reis- en verblijfkosten van de projectmanager 

Mohamed in Nederland.  

 

De promotie- en actiekosten werden gemaakt voor het geven van gastlessen op 

middelbare scholen. 

 

Kosten fondsenwerving hebben betrekking op alle kosten die gemaakt zijn voor 

activiteiten gericht op het verkrijgen van donaties en giften. 

 

De huidige liquide middelen dienen als buffer voor de nog uit te voeren activiteiten 

van stichting Walanta zoals genoemd in de statuten/ doelstelling. Het bestuur zorgt 

ervoor dat deze middelen binnen een redelijke termijn besteed worden aan de 

doelstelling. 

 

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de risicodekking (van wegvallende dan 

wel wisselende inkomsten) op korte/ middellange termijn en om ervoor te zorgen dat 

het project aan haar verplichtingen kan voldoen.  

 

In het resultaat geldt dat baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij 

betrekking hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Walanta     Vasteland 179     3011 BJ Rotterdam 

Tel. 010-4122761 / 06-86006298  

Bankrekening: NL27 INGB 0005 115 120 

www.walanta.nl                                       ANBI 8506.66.648           
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