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Voorwoord 
 
 
 
Stap voor stap – en dat is soms een heel gepuzzel. 
We zijn er nog niet, maar stap voor stap gaan we steeds verder. 
 
We hebben weer mooie dingen bereikt, al maakten omstandigheden dat de dingen 
soms wel anders gingen dan wij verwacht hadden. We werken in een afgelegen gebied, 
waar mannen en vrouwen bezig zijn om te overleven en waar niets vanzelfsprekend is. 
Dat maakt ook dat andere dingen belangrijker en tegelijkertijd minder belangrijk lijken 
te worden. Als je moet kiezen tussen eten kopen voor je gezin of je kinderen naar 
school sturen, dan is de keuze snel gemaakt.  
En voor de onderwijzers was de maat vol: ze staakten, wel met tussenpozen, maar voor 
de leerlingen werd het dus geen goed schooljaar 2019. Als de overheid zich niet aan 
zijn afspraken houdt en je niet betaalt voor je werk dan kun je daar nog wel een tijdje 
mee leven, maar op een gegeven moment wordt het wordt dat een onhoudbare situatie. 
 
Uiteindelijk is wat we van plan waren toch grotendeels gelukt.  In dit verslag kunt u 
lezen wat we in 2019 allemaal hebben gedaan. We willen graag al onze donateurs 
bedanken voor hun bijdrage aan de behaalde resultaten, hun advies, motivatie, ideeën 
en aandacht. Elke bijdrage is van bijzondere betekenis voor de jongeren in Timboektoe. 
 
 
Veel leesplezier. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Janka de Vries,  
voorzitter 
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Doel van Walanta 
Stichting Walanta heeft als doel: 
het ondersteunen van lokale projecten voor kansarme ongeschoolde jongeren in 
Timboektoe en daarbij ligt de nadruk op de beroepsopleiding. Daarnaast doen we 
projecten die te maken hebben met watervoorziening, gezondheid en het bestrijden van 
armoede. 
 
Walanta gelooft in de kracht en talenten van deze jongeren en wil hen de kans bieden 
om zich persoonlijk te ontwikkelen en zo een betere toekomst voor zichzelf en hun 
familie te krijgen. 
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Wat hadden we gepland…  
We wilden onze jonge mensen een stabiele basis bieden door hen een beroep te leren 
en kansen te bieden om zich te ontwikkelen tot onafhankelijke vakmensen met zicht op 
een betere toekomst.  En daarbij hoort ook voldoende lesmateriaal , gereedschap en 
aanverwante materialen en gezond eten. 
 
Voor het schooljaar 2019/2020 wilden we 

o schoolboeken aanschaffen voor de 2e en 3 klassers, want ze moesten het nog 
doen met wat de onderwijzer op het bord schreef.  

o meer gereedschappen voor de praktijklessen, want nog niet voor alle leerlingen 
was er voldoende gereedschap en ander basismateriaal.  

o een schoollunch aanbieden. Veel leerlingen komen met een lege maag naar 
school en gaan vaak ook niet naar huis voor de lunch. Hoe gemotiveerd ze ook 
zijn – met een knorrende maag is het lastig om bij de les te blijven.  

 
    
 
…en wat is er van onze plannen terecht gekomen?  
Samen met u hebben we weer een aantal belangrijke verbeteringen kunnen doen. Dat 
vinden wij geweldig. Deze kwetsbare maar jonge “ondernemers” in Timboektoe kunnen 
hun toekomst veranderen omdat u hen steunt.  
 
Daardoor hebben wij het nodige kunnen doen zoals:  
 
schoollunch:     
We hebben de jongeren het laatste kwartaal een lunch kunnen aanbieden en daar waren 
ze erg blij mee. De meeste jongeren komen met een lege maag naar school en dan is 
het niet gemakkelijk om je aandacht bij de les te houden. 
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Gereedschap: 
voldoende gereedschappen en andere basismaterialen voor de 1e klas praktijkonderwijs 
voor de vakken bouwvakker (metselen, timmeren, metaalbewerking) smid/edelsmid en 
naaien/borduren en leerbewerking aangeschaft.  
 
We hebben daarnaast 2 sets gereedschap voor het onderhoud van motoren 
aangeschaft. De jongeren gaven aan graag een opleiding tot motoronderhoudsmonteur 
te willen doen omdat ze daarin toekomstmogelijkheden zagen. We besloten het een 
kans te geven tot het einde van het schooljaar. Daarna gaan we kijken of we ermee 
doorgaan. 
 
Alle materialen werden aangeschaft in Mali. Als we de werkgelegenheid en de lokale 
economie kunnen stimuleren, dan doen we dat. Ook al kan de kwaliteit dan iets minder 
zijn, dat accepteren we omdat we mensen aan werk en inkomen helpen. Bovendien 
hebben de jongeren, als zij aan het werk gaan, alleen maar de beschikking over 
gereedschap uit eigen land.  
 

 
 

 
 
 
 
Schoolboeken: 
de boeken zijn besteld, maar nog niet betaald. We zullen het bedrag dat hiervoor 
bestemd reserveren op onze bankrekening. Omdat de onderwijzers met tussenpozen 
staakten, was het voor de kinderen onmogelijk maakt om regelmatig naar school te 
gaan. De gevolgen die dit voor ons onderwijsproject heeft zijn nog niet helemaal 
duidelijk. (Zie ook de volgende alinea “nieuwe schooljaar”).  Zodra we weer 
basisonderwijs kunnen geven zullen we de boeken betalen. 
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Nieuwe schooljaar:   
in oktober is het nieuwe schooljaar begonnen, maar omdat de onderwijzers nog steeds 
met tussenpozen staakten, werd er minder basisonderwijs gegeven. In Toga vraagt men 
zich soms wel af of andersdenkende groeperingen het onderwijs zullen willen 
lamleggen. Dat gebeurde al in andere regio’s in Mali – deze groeperingen willen niet 
dat er op de “Franse manier” wordt lesgegeven en ze deinzen er niet voor terug geweld 
en verbranden bijv. schoolboeken. 
 

 
 
Voor het beroepsonderwijs ligt het anders – daar kan gewoon mee doorgegaan worden 
en dat betekent dat er nu zo’n 40 leerlingen fulltime praktijkonderwijs krijgen en dat zij 
binnen 1 jaar hun diploma kunnen halen. Ze zijn leergierig en hebben het allemaal heel 
erg naar hun zin. 
 
Voor de vakken kleding maken en borduren, metselen, timmeren en metaalbewerking  
is animo genoeg. Maar voor het vak smid of leerbewerker was er minder belangstelling 
bij de jongeren uit Toga. Veel meer animo is er voor een nieuw vak waar de leerlingen 
meer toekomst inzien - motoronderhoudsmonteur. Ze baseren dat op de toename van 
het aantal motoren; auto’s zijn bijna niet meer te betalen en daarom stapt men over op 
een motor. We hebben het tot het einde van 2019 een kans gegeven en het werd een 
groot succes en daarom gaan we er in 2020 mee door. 
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geborduurde boubous ( kaftans) 
 
We zijn ook begonnen in Timboektoe: 
Een 20-tal jongeren pendelde een tijdje tussen Timboektoe en Toga juist om les te 
krijgen in de vakken zilversmid en leerbewerking. Dat hoeven ze voorlopig niet meer te 
doen, want iemand heeft ons een leegstaand pand aangeboden waar wij een jaar lang 
gratis gebruik van mogen maken om de jongeren op te leiden. Daar krijgen zij nu 
fulltime les in deze vakken. En intussen zijn er nog eens 25 leerlingen bijgekomen en 
staan er 120 op de wachtlijst. 
 
Ondanks alle tegenvallers begon er ook iets moois in de stad Timboektoe; daarom zijn 
we altijd nog gemotiveerd en hebben we de inspiratie om door te gaan om deze 
jongeren te steunen in hun wil om hun opleiding voort te zetten.   
 
 
 
Wat hadden we niet gepland  
 

ondergelopen straatje in Toga 
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Waterschade  
Opnieuw was de regentijd een echte tegenvaller. Bij de bouw van de klassen en 
toiletten is rekening gehouden met “normale” , ( d.w.z. korte en heftige buiten) 
regenval; daartegen zijn ze bestand. Maar deze heftige slagregens en de ontzettende 
hoeveelheid water hebben ervoor gezorgd dat het water de lemen constructie 
verzwakte en daardoor zijn 3 klaslokalen en 3 toiletten zijn zwaar beschadigd geraakt.  
De lokale bevolking had vorig jaar al de nodige reparaties gedaan; die waren toen nog 
te overzien en financieel door hen behapbaar. Deze keer hebben wij moeten besluiten 
om de reparaties vanuit de continuïteitsreserve te betalen. We wilden voorkomen dat  
de leerlingen maandenlang niet naar school zouden kunnen gaan.  
 

   
   de beschadigde toiletten      en de reparatie 

 
 
Onderwijzersstaking  
Omdat de overheid zijn beloftes aan de onderwijzers niet nakomt heeft dit gezorgd 
voor werkonderbrekingen en uiteindelijk tot een landelijke schoolstaking. Gelukkig 
hebben onze onderwijzers in Toga nog een aantal maanden gewoon lesgegeven maar, 
onder druk gezet door hun collega’s in Timboektoe, hebben zij uiteindelijk toch hun 
werk neergelegd.  Een deel van 2019 heeft de school dus goed kunnen draaien en we 
konden alleen maar hopen dat in september veel leerlingen ook weer terug zouden 
komen. Dat is ook gebeurd, maar niet zonder obstakels. 
 
 
 
Brand 
Het grootste deel van de gereedschappen en basismaterialen die we in 2018 hadden 
aangeschaft voor het komende schooljaar, stond opgeslagen in een magazijn (wachtend 
op transport naar Toga). In dat magazijn is brand uitgebroken en jammer genoeg is, 
samen met allerlei spullen van veel andere mensen ook een groot deel van ons 
gereedschap helemaal verbrand of zo beschadigd dat het niet meer te gebruiken is.  
Gelukkig stonden de boeken en schriften en een deel van het gereedschap in Toga, 
maar dat is niet genoeg voor alle leerlingen. De leerlingen krijgen daarom fulltime in 
groepjes les. We zullen in 2020 weer materiaal moeten aanschaffen en daarvoor willen 
we toch opnieuw een beroep doen op iedereen die ons al steunde. 
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Maar we laten ons door deze onverwachte gebeurtenissen niet ontmoedigen. Het is 
weer een nieuwe uitdaging om het project voort te zetten zoals wij dat voor ogen 
hadden en hebben. 
 
 
 
 
Wat deden we nog meer in 2019? 
 
scholen – acties en medewerking 
We hebben meerdere scholen benaderd met de vraag of we een presentatie of 
gastlessen mochten geven en met de hoop dat er misschien daarna een actie opgestart 
kon worden De leerlingen krijgen een beeld van het leven en schoolgaan in Timboektoe  
en zij kunnen iets doen voor hun “medeleerlingen” in Timboektoe.  Veel scholen vonden 
ons project goed en aantrekkelijk, maar ze zagen (nog) geen mogelijkheden om ons te 
steunen. Meestal was dat omdat ze al een bepaald goed doel steunen. Walanta wil 
graag met nog meer scholen in contact komen, dus gaan we er volgend jaar mee door.   
 
cursus 
De bestaande website, die we zelf onderhouden is toe aan een update en een ander 
jasje toe, maar dat is lastig meet het huidig systeem. Om te beoordelen of wij met onze 
kennis zelf de website kunnen vernieuwen hebben de secretaris en de voorzitter een 
oriënterende cursus Wordpress gevolgd. Met WordPress zijn de mogelijkheden groter.  
Op dit moment zijn we achter de schermen bezig met een nieuwe opzet. 
 
 
netwerken en presentaties houden 
We hebben ons netwerk proberen uit te breiden door o.a. aan de Partindag mee te 
doen. We willen graag onze naamsbekendheid vergroten, maar ook mensen leren 
kennen die al veel ervaring hebben met projecten in Afrika en die kennis met ons willen 
delen. 
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We hebben presentaties gehouden bij 
organisaties en we werden door  
Homico Ontwikkelingshulp opnieuw 
uitgenodigd om met een kraam 
aanwezig te zijn tijdens hun 
“boekendag”. 
Naast het promoten van Walanta en 
het verkopen van sieraden kon 
Mohamed daar een demonstratie 
geven hoe deze bijzondere 
Toearegsieraden worden gemaakt. 

 
 
 

We hadden een oriënterend gesprek bij “Tools to Work”.  . Dat is een 
organisatie die gebruikte goederen inzamelt, ze controleert en repareert, om ze dan 
beschikbaar te stellen aan vakscholen en startende ondernemers in Afrika. We wilden 
kijken of zij aan ons project zouden kunnen leveren. Omdat zij niet in Mali werken, kan 
dat dus niet. Het zou heel misschien kunnen als wij “meeliften” met bevriende 
organisaties uit landen waarmee wel wordt samengewerkt. Jammer genoeg blijkt dat 
(nog) niet tot de mogelijkheden te behoren, mede door alle perikelen rond de 
douaneregelingen in Mali. Een dergelijke doorvoer zou overigens ook voor torenhoge 
transportkosten zorgen. 
 
 
 
verkoop 
Bij diverse gelegenheden hebben we een kraam gehuurd,  o.a. op het “Afrika Now 
Festival” bij het Afrika Museum in Nijmegen.  
De mensen waren geïnteresseerd in ons project en kochten ook diverse sieraden.   
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Communicatie 
 
Wij vinden het belangrijk om op een duidelijke manier te praten over onze activiteiten 
en werkzaamheden en we doen dat met diverse middelen:  
 

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 bedankkaarten voor donateurs en sponsors 
o stands op Afrika Festivals en markten 

 
Met de partnerorganisatie Taflist onderhouden we minimaal wekelijks contact en verder 
zo vaak als het nodig mocht zijn, via de projectmanager.  Soms lukt dat een tijdje niet, 
omdat de telefoonverbindingen niet werken door stroomstoringen. Zoals in elke 
organisatie het geval is, zijn er bij deze besprekingen weleens diverse meningen over 
de aanpak, maar we hebben afgesproken dat we altijd tot werkbare afspraken komen.  
 
Projectmanager bezoek in Nederland: 
Hoe graag we het ook een kijkje zouden willen nemen bij ons project - het is jammer 
genoeg nog niet veilig genoeg om op werkbezoek te gaan in Timboektoe. Daarom komt 
Mohamed, de projectmanager, naar Nederland en hij neemt dan alle facturen mee en 
foto’s van alles wat er is gedaan en aangeschaft.  We kunnen dan brainstormen over het 
afgelopen jaar en nadenken over hoe we verder gaan. Uiteindelijk doen we dit project 
samen.  En natuurlijk doet hij mee aan promotionele activiteiten en bezoekt de 
Zilverschool in Schoonhoven om nieuwe technieken op te doen.  
 
 
 
Wat willen we het komende jaar bereiken: 
 
We kijken met vertrouwen de toekomst tegemoet, dat is ook te merken aan onze 
plannen.  
 
Doorgaan in Toga: In Toga gaan we verder met de beroepsopleiding zoals die er nu is, 
aangevuld met het vak motormonteur.  
 
Gemeenschapstuin:  Daarnaast heeft de lokale bevolking echt hulp nodig om hun 
dagelijkse inkomen te verhogen. Daarom willen we een gemeenschapsgroentetuin 
aanleggen, waarin aardappelen en groente verbouwd kunnen worden; deels voor eigen 
gebruik en vooral voor de verkoop. Als de tuin omringd wordt met (fruit)bomen kunnen 
ze ook deze producten verkopen. Zo krijgen ze meer geld  en het voorkomt dat ze de 
jongeren naar andere regio’s “op werk” sturen. 
 
Nieuw gebouw: In Timboektoe-stad willen we een nieuw gebouw neerzetten om de 45 
jongeren, die nu al een opleiding volgen en de 120 die op de wachtlijst staan, een 
permanente opleidingsplek te geven. We gaan daar de opleidingen: edelsmid, 
naaien/borduren, leerbewerking, motoronderhoud, bouwvakker en kapper opzetten. 
Natuurlijk horen daar ook de inrichting, aanschaf van gereedschap en materialen bij. 

http://www.walanta.nl/
https://www.facebook.com/Stichting-Walanta-1669986853282873/
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En om de jongeren en hun ouders in Toga en in Timboektoe nog enthousiaster te 
maken gaat Tafliste plannen ontwerpen voor activiteiten in het beroepscentrum om 
jongeren aan te trekken, aan te moedigen en stimuleren. Dat doen ze door 
radioprogramma’s maken om de jongeren en hun ouders voor te lichten over de 
beroepsopleiding en op de manier wordt ook de band met de bevolking steviger en 
blijft ze betrokken bij het project. 
 
 

Bureau BIS    
We zijn lid geworden van BIS (Bureau Internationale Samenwerking) uit Tilburg. 
Bij BIS kunnen we terecht vragen op het gebied van organisatie, ontwikkeling, 
fondsenwerving, begeleiding en uitvoering.  Martine Stoppelenburg is de directeur 
en zij is onze adviseur. We hebben regelmatig contact met haar om onze projecten te 
bespreken. Martine geeft ons advies die wij dan weer bespreken in de vergaderingen. 
Op basis van die adviezen op maat kunnen wij dan weer actie ondernemen.  
 
 
 
 
 
Tot slot:  
Waar zijn we trots op?  
Op alles wat we tot nu toe hebben kunnen doen.  
 
Op het vertrouwen dat we krijgen van onze vrienden en donateurs  (die niet met name 
genoemd worden i.v.m. AVG ) die ons mentaal en materieel ondersteunen.  
Hun belangstelling, hun betrokkenheid, hun kritische vragen, hun commentaar en de 
complimenten doet ons goed. 
 
Als we terugkijken op onze wensen moeten we vaststellen dat de praktijk soms 
weerbarstiger is dan onze verwachtingen. Aan de andere kant is onder de jongeren en 
de bevolking het vertrouwen in de opleidingen groter geworden. We hopen samen met 
u de jongeren van Timboektoe weer mooie kansen te bieden op een betere toekomst. 
 
 
Financiële verantwoording 
Wij willen u laten zien waaraan het geld dat u hebt gegeven wordt besteed. We willen 
resultaten boeken en deze zichtbaar maken. We willen duidelijk maken dat bestede 
euro’s daar veel waarde toevoegen en kansarme jongeren kansen krijgen om zich 
ontwikkelen.    (het financiële overzicht vindt u op de volgende pagina)
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Financieel verslag 2019 
 
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven over 2019: 
 
Saldo     €          16.765,15 
Continuïteitsreserve   €          13.200,00 
totaal           €      29.965,15 
 
Ontvangsten     
donaties fondsen   € 46.562,53 
donaties privé    €   1.413,71 
verkoop     €     574,90 
terugbetaling lening   €      1.500,00 
          €      50.051,14 
totaal          €      80.016,29 
 
Uitgaven 
lidmaatschap Bureau BIS   €               149,00 
cursus Wordpress   €               217,80 
betalingsverkeer ING   €               168,64 
bank- en provisiekosten    €               241,50 
telefoonkosten Ned./Mali  €               870,00  
kantoorkosten (inktcartridges,  
papier, usbstick)    €       216,85    
abonnement MS Office, Norton, 
onderhoud en reparatie laptop  €       245,00 
ticket werkbezoek projectmanager €             1.188,00 
website     €                134,31 
kopieerkosten en postzegels  €                164,98 
promotiekosten (kraamhuur)  €                  48,00 
KvK     €                  15,00 
nog te betalen aan project *  €           20.186,17 
besteed aan project **   €           34.827,93 
totaal           €     58.675,18 
saldo ontvangsten/uitgaven       €     21.341,11 
continuïteitsreserve aangevuld       €       5.000,00 
Saldo beschikbaar voor doelstelling      €     16.341,11 

 
 
* wel besteld, maar nog niet betaald , want vanwege de coronacrisis werden in Mali per 1 april 2020 de scholen gesloten;   
   daardoor konden niet alle boeken en lunches niet verstrekt worden.. 
**onttrokken aan continuïteitsreserve € 10.305,53 i.v.m. reparatie van de zwaar beschadigde klassen en toiletten. 
 

 
Het Bestuur. 
De handtekeningen van de bestuursleden worden i.v.m. de publicatie op diverse media niet getoond.   

 
 
 
Het bestuur nam de volgende kosten voor haar rekening: reiskosten met trein, tram of auto, parkeergeld 
en onkosten voor bezoek aan scholen, bijwonen netwerkbijeenkomsten; telefoonabonnement en -kosten 
in Nederland; de reis-, verblijfs- en verzekeringskosten van de projectmanager in Nederland. 
 
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 2019 hebben we ervoor gekozen om een bedrag te besteden aan de reparatie van de 
klassen en toiletten, omdat anders de voortgang van het project in het geding kwam. 
 
Baten en lasten, voor zover ze er betrekking op hebben, worden toegerekend aan het boekjaar, ongeacht 
of zij tot ontvangsten en uitgaven in het boekjaar hebben geleid. 
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Colofon 
 
 
Stichting Walanta  
Vasteland 179 
3011 BJ Rotterdam  
Telefoon: 010 – 4122761 / Mobiel: 06 – 86006298 
Website: www.walanta.nl      
E-mailadres: info@walanta.nl  
Bankgegevens : NL27 INGB 0005 115 120  
KvK gegevens: 52921786 
ANBI - RSIN-nummer: 8506.66.648 

 
 
 
 

 

http://www.walanta.nl/
mailto:info@walanta.nl

