
leerlinge van de opleiding “leerbewerken” is bezig met het maken van een kussen 
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Voorwoord 

 

 

                             
                      Nog maar een jaar geleden was alles anders, terugkijkend  

beseffen we dat één enkel jaar dingen, mensen en situaties enorm kan veranderen 

 

2020 was zeker zo’n jaar. Eentje waarin de wereld bijna stil stond, vol onrust en 

uitdagingen die we niet zagen aankomen en waarop we geen invloed hadden.  

Ons leven werd behoorlijk op de kop gezet en vroeg veel aanpassingsvermogen. Het 

leverde voor veel mensen verdrietige situaties op, maar we hopen dat er ook 

bijzondere, waardevolle momenten bij waren.  

 

We kunnen niet wachten om deze situatie achter ons te laten en weer te kunnen 

doorgaan, want natuurlijk waren we teleurgesteld dat we niet konden doen wat we 

hadden willen doen. Heel fijn waren alle steuntjes in de rug en opbeurende berichtjes 

die we kregen. “Kijk niet alleen naar wat je allemaal nog wilt doen”, werd er dan 

gezegd. “Kijk eens naar alles wat er al is gedaan. Volgend jaar kunnen jullie het werk 

weer voortzetten. 2x2= 4, maar 3+1 ook”.   

Dat is waar. Dit jaar gaf ons extra tijd en ruimte om na te denken over alles waar we 

mee bezig zijn en in de toekomst willen zijn. Het gaf ademruimte en ook inspiratie en 

kracht om door te gaan.  

  

Voor onze leerlingen was een “mager” jaar, want ze verloren de mogelijkheid om hun 

kennis bij te spijkeren. Het Centrum werd gesloten en de leerlingen moesten 

thuisblijven. Onderwijs op afstand via de laptop kennen ze niet in Timboektoe en dat 

betekende dat wij verder weinig konden doen. Zelf namen ze wel de nodige 

initiatieven en daarover lees je verderop meer. 

 

Namens het bestuur veel dank aan iedereen die ons heeft gesteund, Zonder je support 

en motiverende woorden hadden we nooit zover kunnen komen, met zijn allen kunnen 

een wezenlijk verschil maken in de wereld van die jongeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Janka de Vries,  

Voorzitter 
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Wat doet Stichting Walanta: 

Wij ondersteunen lokale projecten voor 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. Met 

deze ondersteuning willen we ervoor zorgen dat mensen voor zichzelf een beter 

bestaan kunnen opbouwen.  

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.  

 

 

Bestuursleden 

Janka de Vries, voorzitter 

Coen de Jong, secretaris 

Pieter van den Oudenrijn, penningmeester, † 3-3-2020 

Sander de Jong, penningmeester  

Ada Maiga, algemeen bestuurslid 

Melle de Kiefte, algemeen bestuurslid 

 

Stichting Walanta kent geen betaalde medewerkers. Alle bestuursleden en vrijwilligers 

zijn actief betrokken bij het uitvoeren en realiseren van de doelstellingen. 

 

 

In memoriam:  

Verdrietig was het dat onze penningmeester en vriend Pieter van den Oudenrijn in 

maart is overleden. We wisten dat hij niet meer beter zou worden, maar soms heeft 

het hart wat meer tijd nodig om dat te beseffen, zeker als de tijd sneller gaat dan 

gedacht.  

Pieter was een uniek, warmhartig en ondernemend mens en hij was vanaf de eerste 

stap tot aan het laatste moment bij Walanta betrokken.   

Zijn inzet, inbreng en ideeën hebben er mede voor gezorgd dat we daar iets moois 

hebben kunnen neerzetten. En we gaan er alles aan doen om dat wat we nog willen 

doen ook tot een succes te maken. 

 

 

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   

 

http://www.walanta.nl/
https://www.facebook.com/Stichting-Walanta-1669986853282873
mailto:info@walanta.nl
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Reis naar Mali en Overleg met Taflist. 

Partnerschap en vertrouwen is van groot belang. Mohamed komt eenmaal per jaar 

naar Nederland, maar voor de andere leden van Taflist is contact hebben met 

Walanta ook belangrijk. Daarom ging Janka na lange tijd weer naar Bamako – in 

februari. Gelukkig net voor de coronacrisis uitbrak. Wat mij opviel was dat de mensen, 

ondanks de moeilijke situatie, het leven zo goed als het kan oppakken; in de stad lijkt 

het alsof het allemaal heel voorspoedig gaat, met Amerikaans aandoende, 

schreeuwerige gevelverlichting en knipperende reclames voor het bleken van tanden. 

Tegelijkertijd zie je ook de armoede – bedelaars, kinderen die van alles verkopen. 

Als je met de mensen praat zeggen ze: “Ça va, à la Malienne” – m.a.w. we doen wat 

we kunnen. 

 

Met een aantal leden van Taflist (die op dat moment in Bamako waren) is overleg 

geweest. Taflist is intensief betrokken bij de projecten; zij weten het beste wat te 

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

contacten en relaties.  

 

We hebben de plannen, de (on)mogelijkheden, de wensen voor de toekomst 

besproken en hoe ze denken het mede aan te pakken. Iedereen merkt intussen hoe 

belangrijk scholing en ontwikkeling is – ze zien de resultaten en Taflist wil daaraan 

graag blijven bijdragen. Hun inbreng, deelname en praktische betrokkenheid bieden 

de beste resultaten van het project. Zij moeten zorgen voor continuïteit en 

duurzaamheid.  

 

 
 

In 2013 lukte het prima om afspraken maken met mensen van diverse ministeries 

zoals Onderwijs en Werkgelegenheid – deze keer niet helaas. Het was al heel lastig 

om telefonisch iemand te spreken te krijgen, laat staan in levenden lijve te 

ontmoeten. We hebben wel een gesprek gehad met de ambassadeur Jolke Oppewal. 

Met hem hebben we gesproken over ons project. Hij vond ons project een prachtig 

initiatief en goed voor de jongeren in Timboektoe. Jammer genoeg kon de ambassade 

niet financieel bijdragen op dit moment, maar wel helpen bij het leggen van 

contacten o.a. bij de Handelsmissie. 
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Wat konden we nog doen in 2020  

De coronamaatregelen stonden haaks op wat de leerlingen wilden doen. Ze waren net 

overgegaan naar de 2e klas en hadden nieuwe boeken en schriften gekregen en wilden 

dolgraag aan de slag.  Daar hebben ze een paar maanden gebruik van kunnen maken 

en toen moest toch de school worden gesloten. 

 

 
 

Ook de praktijkopleiding is nog een tijdje gewoon doorgegaan en de leerlingen kregen 

in de buitenlucht les. In groepjes, dat wel, want er is weinig gereedschap en 

materiaal. Door de brand is veel verloren gegaan. Uiteindelijk moesten we het project 

toch stilleggen, maar het betekende dat niet dat er niets gebeurde. 

 

Ze hebben van de nood een deugd gemaakt door mondkapjes te maken, mee te doen 

aan het geven van voorlichting over covid-19, over handen wassen en meegeholpen 

bij het neerzetten van handwaspunten. 

  

    
 Poster                            Handwaspunten                     Mondmaskers maken 
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Noodhulp: 

Officieel is aantal coronabesmettingen in Mali klein, maar de genomen maatregelen waren 

net zo streng als hier in Nederland - sluiten van scholen, winkels, markten en restaurants, 

mondneusmaskers dragen, thuisblijven en sociale contacten vermijden enz.  

Veel mensen verloren werk en inkomen. De Malinese regering geeft geen compensatie en 

daardoor zijn de mensen in nog extremere armoede terechtgekomen. De meeste gezinnen 

zijn afhankelijk van vaak maar 1 kostwinner (meestal dagloners). Geld voor beschermende 

middelen hebben ze niet, zelfs zeep is voor veel gezinnen vaak duur.  Daarom hebben wij, 

als noodhulp, geld gegeven zodat er in ieder geval zeep en handgel kon worden 

aangeschaft. Het kleine beetje geld dat ze zelf nog zouden kunnen verdienen, kon dan 

worden gebruikt om eten te kopen. 

 

 

 

Activiteiten 

Normaal gesproken staan we op festivals en markten, maar dat ging dit jaar even 

niet. Gelukkig kregen van Homico Ontwikkelingshulp een mooie uitnodiging om hun 

50-jarig bestaan te komen vieren. Natuurlijk wilden we dat – graag zelfs. 

 

Homico heeft ons 

gesteund met de 

aanschaf van de boeken 

en zij vroegen ons of wij 

aanwezig wilden zijn bij 

hun jubileum.  Wij 

konden laten zien 

waaraan het geld van 

Homico was besteed en 

wat we doen voor de 

jongeren in Timboektoe 

en. We konden ook 

producten verkopen die 

de leerlingen hadden 

gemaakt.  

 

 

 

Kerstloterij CED-groep 

Een van onze vrienden werkte bij de    en als onderdeel van haar 

afscheidsgeschenk wilde ze graag dat de opbrengst van de jaarlijkse kerstloterij dit 

jaar aan Walanta geschonken zou kunnen worden.  De organisatie heeft daarin 

meteen ingestemd en het resultaat mag er zijn. Hartelijk dank aan iedereen die loten 

heeft gekocht, want daarmee werd het mooie bedrag van € 1.320 bijeengebracht. 

Voor dat bedrag kunnen weer gereedschappen worden aangeschaft. 
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Wat moesten we even uitstellen  

We wilden het gereedschap, dat vorig jaar verbrandde, vervangen. We willen 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. 

Maar toen duidelijk werd dat het door corona niet zeker was hoelang de leerlingen 

thuis zouden moeten blijven hebben we besloten dit pas in 2021 te doen. Het is niet 

zo zinvol om gereedschap aan te schaffen en het dan voor onbepaalde tijd in een 

magazijn op te slaan. 

 

De plannen voor de grote groentetuin en de nieuwbouw moesten nog verder worden 

uitgewerkt en daarvoor konden dus in 2020 evenmin fondsen worden geworven. Alles 

wordt naar 2021 doorgeschoven.  

 

Activiteiten:    

Jammer genoeg konden we dit jaar geen scholen bezoeken of presentaties houden. 

Kramen neerzetten bij Afrikaanse festivals of markten ging evenmin.  

 

Verkoop: 

De verkoop heeft in beperkte mate kunnen doorgaan – er zijn mondmaskers verkocht 

via vrienden en enkele kettingen en armbanden. 

 

 

Wat willen we in 2021 gaan doen:  

We kijken met vertrouwen de toekomst tegemoet, dat is ook te merken aan onze 

plannen.  

 

Plannen voor Toga 

Structurele hulp 

Er wordt ons wel gevraagd waarom wij niet vaker noodhulp geven aan de mensen in 

Toga. Hulp in nood is natuurlijk fijn, maar dat lost alleen tijdelijk iets op. De inwoners 

van Toga willen liever structurele hulp – meer mogelijkheden om hun leven zo snel 

mogelijk weer te kunnen oppakken, om geld te verdienen, voor hun families te zorgen 

en onafhankelijk te worden.  

 

Een grote gemeenschappelijke groentetuin -   dat willen ze graag, naast het doorgaan 

met de school natuurlijk. Zo’n tuin geeft niet alleen veel mensen werk en genoeg 

groente voor het dorp – om zelf te eten en om te verkopen, maar het brengt ook geld 

in het laatje, zodat er ook andere broodnodige dingen kunnen worden gekocht of 

betaald (bijv. een bezoek aan de dokter). Er is 1 ha. grond beschikbaar en daarop 

kunnen zo’n 30 vrouwen aan de slag. Behalve een omheining zijn er 2 simpele 

waterputten nodig en tuingereedschappen. Om deze vrouwen een extra steuntje te 

geven zorgen we er ook voor dat ze een zadenpakket krijgen. 
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                                                vergelijkbare tuinen 

 

In Toga gaan we verder met de beroepsopleiding zoals die er nu is met een extra vak 

daaraan toegevoegd: motormonteur.  Misschien is er in de toekomst ruimte voor een 

agrarische opleiding in ons Centrum als de groentetuin een succes wordt. 

 

 

Plannen voor de stad Timboektoe              

De jongeren uit Timboektoe kunnen niet naar Toga gaan, niet alleen omdat het 

maximale aantal leerlingen is bereikt, maar ook de afstand. Iedere dag 40 km. Lopen 

is ondoenlijk. Natuurlijk willen we hen graag de kansen bieden om ook een 

beroepsopleiding te volgen.   

We hebben naar andere mogelijkheden gekeken zoals het bouwen van een internaat, 

pick-up trucks aanschaffen of een autobus ombouwen tot terreinwagen, maar in de 

praktijk bleek dat financieel niet haalbaar.  

 

Deze onmogelijkheden en de groeiende 

vraag naar beroepsonderwijs in 

Timboektoe heeft er wel voor gezorgd dat 

op dit moment 45 leerlingen een opleiding 

volgen op een ommuurd terrein onder een 

overkapping. 

 

Dat is geen ideale situatie. Daarom willen 

we op die plek een Praktijkschool voor 

Vakonderwijs bouwen, zodat deze  

45 jongeren (en de 120 die op de 

wachtlijst staan) een permanente 

opleidingsplek krijgen. 
 

 

We willen deze bouw in 2 -3 fases gaan doen en de opleidingen edelsmid, kapper, 

automonteur, naaien/borduren en leerbewerking aanbieden. Natuurlijk horen daar ook 

de inrichting, aanschaf van gereedschap en materialen bij.  

We gaan dit doen in samenwerking met Wilde Ganzen. 
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Samenwerken met Wilde Ganzen en bureau BIS 

 

 Wilde Ganzen zet zich al zestig jaar in voor een wereld zonder armoede. 

Wilde Ganzen werkt met aanpakkers die met hun project de wereld een beetje mooier 

willen maken. Met kleine, slimme projecten zorgen ondernemers in hun eigen buurten 

voor verandering en vooruitgang. We zijn in gesprek met Wilde Ganzen over 

samenwerking met ons nieuwe project “Praktijkschool voor Vakonderwijs”. Het mooie 

is dat elke euro, die wij ontvangen, door Wilde Ganzen met 50% wordt verhoogd.  

 

Bureau Internationale Samenwerking (BIS) helpt Particuliere Initiatieven 

bij de ontwikkeling van hun projecten. We werken samen met Martine Stoppelenburg, 

directeur van BIS, voor advies en fondsenwerving. 

 

Partnerorganisatie Taflist 

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 niet op 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, normaal gesproken eenmaal per jaar naar 

Nederland. Hij neemt dan alle facturen mee en foto’s van 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    

Dit jaar ging dat dus niet, maar de plannen voor nieuwbouw van Timboektoe moesten 

worden doorgesproken, net als de plannen voor Toga. Dat betekende dus heel veel 

telefoneren, Whatsappen en videobellen. 

 

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 die op festivals en evenementen worden uitgedeeld. 

o fondsenwerving: we schrijven bedrijven, fondsen en andere stichtingen aan met 

de vraag om de plannen van Walanta te ondersteunen 

o werven van donateurs: tijdens de activiteiten probeert Walanta personen te 

interesseren om donateur te worden.  

o werven van vrijwilligers: Walanta kan naast financiële ook andere hulp 

gebruiken.  
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o presentaties en acties: op scholen, bij bedrijven en kerkgenootschappen geven 

we voorlichting over Walanta, de situatie in Mali en over ons project. Van 

daaruit bekijken we of er vervolgacties in de vorm van inzamelingen of er 

mogelijkheden zijn voor sponsoring/subsidiëring en of onder het personeel 

donateurs geworven kunnen worden  

o netwerken  

o bedankbrieven aan donateurs en sponsors  

o stands op Afrika Festivals en markten  

 

Deskundigheidsbevordering: 

De bestuursleden en de vrijwilligers kunnen, om hun deskundigheid te bevorderen voor 

het werken bij Walanta cursussen, workshops en conferenties volgen. Dit jaar hebben 

we Webinars gevolgd bij Wilde Ganzen en Partin over: “Samenwerken P.I. en 

vermogensfondsen”, “Beroepsopleiding” en “Vergroenen in een veranderend klimaat”.  

 

 

Waar zijn we heel blij mee?  

 

Blij dat we al 5 jaar, samen met de steun van de donateurs, heel veel hebben mogen 

doen voor de jongeren in Toga/Timboektoe.  

 

Want in die 5 jaar hebben we kunnen realiseren: 

▪ 3 klassen en alle schoolmeubilair. 

▪ leerboeken, schriften en pennen  

▪ 3 praktijklokalen met meubilair 

▪ gereedschap voor de vakken hout- en metaalbewerking, naaien en borduren, 

smid/edelsmid, leerbewerker, smid en motor/automonteur  

▪ 6 toiletten 

▪ een diepe waterput 

▪ een schoolmoestuin 

 

Daardoor kunnen bijna 100 jongeren naar school gaan en krijgen ze de vaardigheden 

om zelf hun situatie te verbeteren en om hun toekomst vorm te geven.  

 

We zijn blij met het vertrouwen dat we krijgen van onze vrienden en donateurs 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. 

We laten ons door onverwachte gebeurtenissen niet ontmoedigen en zullen de 

uitdagingen aangaan om het project voort te zetten zoals wij dat voor ogen hadden 

en hebben.  
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Financiële verantwoording  

Wij willen u laten zien waaraan het geld dat u hebt gegeven wordt besteed en de 

resultaten die we boeken zichtbaar maken. We willen duidelijk maken dat uw donatie 

veel waarde toevoegt en dat kansarme jongeren kansen krijgen om zich ontwikkelen. 

 

We hebben dit jaar geen aanvraag bij vermogensfondsen gedaan - de vervanging van 

de verbrande gereedschappen had weinig zin want de school was gesloten. De 

plannen voor de groentetuin en voor de nieuwbouw moesten nog verder worden 

uitgewerkt. De fondsenwerving daarvoor zal dus pas in 2021 starten.  

 

De verantwoording vindt u op de volgende pagina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Financieel verslag 2020 
 
Saldo        € 16.341,11  
Continuïteitsreserve     €   5.000,00 

totaal  €  21.341,11 
Nog te betalen* teruggeboekt als bestemmingsreserve: 
schoolboeken      € 4.400,57 
schoollunch    € 6.473,40 
inrichting schoolkeuken  € 3.648,45 
         totaal  €  14.522,42 
Ontvangsten  
donaties       €    6.510,00 
verkoop       €        86,75 
                                                                                          €    6.596,75 
         totaal  €  42.460,28 
Uitgaven  
lidmaatschap Bureau BIS     €     149,00  
betalingsverkeer ING      €     137,51 
bank- en provisiekosten**     €     427,93  
telefoonkosten Ned./Mali ***    €  1.070,00  
kantoorkosten (inkt; SSD en USB-sticks)   €     236,97   
abonnement MS Office, Norton    €     148,00 
werkbezoek bestuur Mali     €  2.294,42 
website       €     134,31  
kopieerkosten en postzegels     €      78,13 
KvK        €        7,50 
            €    4.683,77 
                 Totaal    €  37.776,51 
Noodhulp (onttrokken aan continuïteitsreserve)                     €    4.000,00-  
           €  33.376,51 
Besteed aan doelstelling              €   7.522,00- 
Saldo           €  26.254,51 
 
Waarvan: 
Continuïteitsreserve    €  1.000,00  
bestemmingsreserve schoolboeken  €  4.400,57 
bestemmingsreserve schoollunch  €  6.473,40 
bestemmingsreserve inrichting keuken €  3.648,45 
           €  15.522.42- 
Vrij beschikbaar voor doelstelling       €  10.732,09 
                                                                                                   
            
Rotterdam, 21 juni 2021    
 
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 2020 hebben we ervoor 
gekozen om een bedrag te besteden aan noodhulp i.v.m. de coronamaatregelen. 
 
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.                                                                             
                                                                                                    
* deze kosten konden i.v.m. coronacrisis niet betaald worden en zijn daarom als bestemmingsreserve teruggeboekt 
** bankkosten zijn hoger dan gewoonlijk i.v.m. het sturen van kleinere bedragen. 
*** telefoonkosten zijn hoger i.vm. de slechte internetverbinding; daardoor is meer gebeld dan geappt. 



 

 

 

 

 

COLOFON: 

 

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   
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