Samen kun je meer dan in je eentje

stichting Walanta
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Voorwoord
We kunnen terugkijken op een jaar vol nieuwe ontwikkelingen.
De 1e klas van het Centrum voor Beroepsonderwijs in Timboektoe is gebouwd en
36 jongeren gaan met plezier naar school. Hun toekomst is al aan het veranderen.
En de plannen om uit te breiden met nog meer klassen en toiletten kregen steeds
meer vorm.
Met trots kijken we naar het project en wat we hebben bereikt en wij bedanken
iedereen voor het in ons gestelde vertrouwen.
Veel dank voor de steun van onze donateurs, waaronder familie en vrienden,
particulieren, fondsen, kerkelijke instellingen, scholen en bedrijven, die de jongeren
in Timboektoe hun opleiding gunnen.
Deze betrokkenheid en inzet van iedereen is een belangrijke steun in de rug voor ons
werk en het geeft ons de kracht om door te gaan.

Veel leesplezier en vriendelijke groet,
Janka de Vries, Pieter van den Oudenrijn en Coen de Jong
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Algemene informatie:
Naam: Stichting Walanta
Adres: Vasteland 179
Postcode en plaats: 3011 BJ Rotterdam
Telefoon: 010 - 4122761 Mobiel: 06 - 86006298
Website: www.walanta.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Stichting-Walanta-1669986853282873
Emailadres: info@walanta.nl
Bankgegevens: NL27 INGB 0005 115 120
KvK gegevens: 52921786
ANBI: RSIN nummer: 8506.66.648
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.
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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 en dat betekent dat het project op
lange 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:
Perspectief voor de toekomst bieden!
Eind 2015/begin 2016 werd de 1e klas van het Centrum voor Beroepsopleiding
gebouwd en ingericht.

In maart 2016 konden 36 jongeren naar school. Voor het eerst van hun leven.
Voor het eerst een pen in handen, schriften, boeken, een onderwijzeres die huiswerk
opgeeft…. vol enthousiasme zijn ze begonnen. Na een korte zomervakantie zijn alle
36 leerlingen terug gekomen. Er waren geen uitvallers en dat is uitzonderlijk. De
onderwijzeres heeft laten weten dat de meisjes zelfs ambitieuzer zijn dan jongens.
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Tientallen andere kinderen stonden voor de deur te dringen, want het liefst wilden
ze allemaal wel naar school. Jammer genoeg zijn er voor hen nu nog geen klassen,
Maar daar gaan we aan werken. Zij mochten natuurlijk wel kijken bij hun oudere
broer of zus, samen uitproberen hoe het voelt om in een schoolbank te zitten. En
even te lunchen.
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Overleg over uitbreiding….
In 2016 hebben we ook overleg gehad over uitbreiding met 2 klassen, 3 toiletten en
een magazijn/kantoor. We hebben zelf een uitgebreid projectplan gemaakt en een
verkorte versie daarvan laten vertalen in het Frans, zodat de partnerorganisatie dat
plan in Mali kan gebruiken bij de contacten met de (lokale) overheid en andere
instanties.
en de financiering
We hebben lang gesproken over alle mogelijkheden van fondsenwerving. Over: hoe
doe je dat, kunnen we dat zelf doen, wie kan dat dan doen, hebben we daar genoeg
tijd voor, is dat handig en verstandig voor de voortgang van het project – allemaal
afwegingen die gemaakt moesten worden.
De prioriteit bij die besprekingen en beslissingen is altijd geweest dat we het beste
voor de jongeren in Timboektoe willen. Eind augustus kwamen we tot de conclusie
dat het beter zou zijn om eenmalig de hulp van een fondsenwervend adviesbureau in
te schakelen. Waarom we tot die beslissing zijn gekomen, kunt u lezen bij
fondsenwerven op blz. 14.
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Voor wie we het doen en waar:

Voor

Fadimata

Jaraukam

en Mbarka

en voor alle andere leerlingen in deze klas en de tientallen jongeren in Toga die ook
graag naar school willen gaan om een beroep te leren.
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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
4.000 mensen, maar dat aantal
groeit omdat er steeds meer
mensen terugkeren, nadat zij
gevlucht waren voor de bezetters.
De mensen wonen in lemen huizen en soms nog in rieten hutten. De bevolking
bestaat voornamelijk uit vissers, handwerklieden ( smeden, sieraden, leerproducten,
etc.), herders en groenteverbouwers. De producten worden verkocht in het dorp en
op de markten in Timboektoe. In het dorp zijn geen voorzieningen – geen stromend
water, geen elektriciteit, geen winkels en geen scholen. 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, de schoolraad, de
oudercommissie en de bevolking van Timboektoe/Toga. Zij steken de handen uit de
mouwen onder leiding van een meester-metselaar; ze maken de bakstenen van leem,
die vervolgend in de zon moeten drogen. Daarna wordt er gebouwd en bepleisterd.
De opvangruimte voor de toiletten (latrines) wordt gegraven en met cement
versterkt; daarop komen de toiletgebouwtjes. De vrouwen zorgen voor de lunch van
de werklieden.
Er is een schoolraad aangesteld en die bestaat uit 16 mensen. ( het dorpshoofd,
7 groentetelers/boeren, 1 metselaar, 2 onderwijzers en 5 huisvrouwen) Zij houden
zich bezig met de contacten met de ouders en de lokale overheden. Zij zorgen er ook
voor dat er een bepaald bedrag aan commissie wordt betaald voor het onderhoud
van de school.
Het is belangrijk dat iedereen meedoet, erbij betrokken wordt en blijft en zich
verantwoordelijk voelt. Op die manier geeft dat een goede basis om te blijven
voortbestaan, ook in de toekomst en zonder hulp van ons.
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Communicatie
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
o Website www.walanta.nl
o Brochure
o Facebook https://www.facebook.com/Stichting-Walanta-1669986853282873/
o presentaties en acties op scholen

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers is vrij constant en wat zij doen is heel belangrijk.
We kunnen niet zonder hen.
Het zou 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:
Particuliere donateurs: de financiële bijdragen van particuliere donateurs waren
geweldig. We willen iedereen bedanken voor deze steun en het vertrouwen. 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.
Scholenactie: de actie bij het Melanchthon College in Bergschenhoek heeft een heel
mooi resultaat opgeleverd; de leerlingen van de 2e klas hebben hun uiterste best
gedaan en waren heel creatief. Ze hebben samen maar liefst € 4.409 opgehaald.

De activiteiten die we met scholen uitvoeren zijn belangrijk, want op die manier
informeren wij hen over armoede, analfabetisme, de situatie in Timboektoe en wat zij
kunnen doen om leeftijdgenoten een handje te helpen. En het zorgt ervoor dat
Walanta meer naamsbekendheid krijgt. Walanta wil graag met nog meer scholen in
contact komen.
Verkoop: de verkoop van de “tagelmust” of op zijn Hollands “tulband” is goed
gegaan; we hebben er een tiental verkocht. Sommige werden gebruikt in een
theatervoorstelling of bij het maken van een documentaire, eentje voor een
modellenwedstrijd en een paar gewoon omdat ze leuk zijn en goede bescherming
bieden tegen stof, wind en zon.
de verkoop van de handgemaakte sieraden door de Toeareg smeden is
beduidend minder geweest, maar dat ligt ook aan het gebrek aan aanbod. De artisans
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in Timboektoe hebben bijna geen geld om zilver en andere materiaal te kopen om de
nieuwe sieraden te maken. En alles is veel duurder geworden.
Fondsenwerven: Het is van essentieel belang om steun te ontvangen van
particulieren, fondsen en organisaties, want zij zorgen in principe voor de inkomsten
van Walanta en daarmee voor het voortbestaan van het project. Alleen met deze
bijdragen kunnen wij ons werk blijven doen.
Omdat wij nog te weinig kennis in huis hadden om zelf fondsen te gaan werven,
hebben we uiteindelijk besloten om hierbij eenmalig de hulp in te schakelen van een
adviesbureau. Ja, dat kost geld, maar soms moet je investeren om iets te krijgen.
We hebben moeten afwegen wat het belangrijkste is: de jongeren in Timboektoe nog
2 jaar laten wachten op hun opleiding terwijl wij onze kennis over fondsenwerving
bijspijkeren of eenmalig kosten betalen, zodat zij in 2017 aan de slag kunnen gaan.
Want als alle lokalen er staan krijgen ze steun van de Malinese overheid en semi overheidinstanties. En die steun is ontzettend belangrijk voor het (blijven) bestaan
van het Centrum voor Beroepsopleiding. Uiteindelijk is het toch de bedoeling dat zij
zelfstandig het Centrum gaan runnen, zonder steun van u, jou en ons.
Zo hopen we dat de jongeren in Timboektoe snel de mogelijkheid krijgen om
opgeleid te worden voor een baan.
En we kunnen niet anders zeggen dan dat het heeft resultaten opgeleverd, want via
fondsen, organisaties, kerkelijke instellingen en bedrijven is het overgrote deel van
het benodigde bedrag in 2016 al binnengekomen.
Vanaf 2017 kunnen wij zelf de fondsenwerving op ons nemen, want we hebben
cursussen gevolgd om te leren hoe je fondsen werft. Bijkomend voordeel is dat de
kosten aanzienlijk lager zullen zijn en dat is alleen maar goed voor het project.
De rest van het benodigde bedrag hopen we in het eerste kwartaal van 2017 bij elkaar
te brengen en dan kunnen we in de loop van 2017 gaan bouwen en dat is fantastisch.
Met extra lokalen en straks ook praktijklokalen kan de vakopleiding uitgebreid
worden. Met een gedegen opleiding krijgen deze jongeren kans op een betere
toekomst
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En wat gaan we verder doen:
Het jaar zit er weer op en we kijken met gezonde spanning naar 2017.
De bouw van de lokalen en toiletten, de zonnepanelen op de daken – waardoor er
voor het eerst elektriciteit is in Toga.
Het hebben van elektriciteit is heel belangrijk om de jongeren in de klas hun
huiswerk te laten maken en om in de avonduren alfabetiseringscursussen voor
volwassenen en andere workshops te geven. Als er ook een soort lantarenpaal
opgericht kan worden, zodat het terrein rond de school verlicht wordt, dan geeft dat
een stuk veiligheid.
En plannen wat we verder gaan doen: de praktijklokalen bouwen, zodat de
leerlingen de theorie ook in de praktijk kunnen brengen; de aanschaf van
basisgereedschap voor de timmerman, de metselaar en de automonteur; en andere
materialen zoals naai- en borduurmachines.
Er zal veel veranderen voor de jongeren in Timboektoe.
We praten graag iedereen weer bij in het volgende jaarverslag.
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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 kansloze jongeren kansen krijgen om
zich ontwikkelen.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
BATEN
Saldo per 01-01-2016
Baten

7.867,32
78.928,65

LASTEN
Lasten
Beschikbaar voor project 2017
Continuïteitsreserve

86.795,97

19.762,58
59.533,39
7.500,00
86.795,97

JAARRESULTAAT 2016
INKOMEND
Donaties (privé)
Acties
Donaties kerkelijke instellingen,
fondsen, organisaties
Donaties fondsen (privé)
Verkoop

2.160,00
4.409,15
67.100,00
5.000,00
259,50

UITGAAND
Lidmaatschappen
Advieskosten
Kantoorkosten in Nederland en
Mali
Bank– en transferkosten
Vertaling projectplan in Franse taal
Website
Telefoonkosten naar Mali
Drukwerk
Kosten fondsenwerving
Naar Project 2015
Naar Project 2016

78.928,65

43,50
1.248,75
517,34
246,06
250,00
134,31
420,00
443,87
8.741,25
4.867,50
2 850,00
19.762,58

Alle transacties zijn omgerekend tegen de vaste wisselkoers in Fcfa (Malinese muntsoort) ( € 1 = Fcfa 655).

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, reis- en
verblijfkosten projectmanager Mohamed 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. Deze reserve blijft gehandhaafd
totdat de steun van de overheid een feit is.
In het resultaat geldt dat baten zijn opgenomen als deze in het boekjaar zijn
binnengekomen en dat met lasten rekening gehouden is als die hun oorsprong
vinden voor het einde van het boekjaar.
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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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