
 
Walanta Nieuws 1 – 2019   
 

INHOUD: 

Goed 2019 

Dank 

Wat is bereikt 

Wishlist: 

Wat willen we 

graag voor 2019 

Doneren 
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                                  dat het een mooi en goed jaar mag worden,   

                                                  met motivatie en inspiratie,  

                                                met betekenis voor een ander  

                          en de overtuiging dat we samen het verschil kunnen maken.    

 

En zeggen we van harte Dank je wel. Jullie steun en vertrouwen hebben een belangrijke rol gespeeld 

bij het geven van een betere toekomst aan kansarme jongeren. We vinden het geweldig om dat samen met 

jullie te doen en we hopen dat we met elkaar ook dit jaar veel moois teweeg brengen. Niet alleen wij zij blij. 

Het dorpshoofd heeft een brief geschreven om te bedanken voor wat er allemaal in “zijn” dorp gebeurt: 
 

 

Je vous écris pour vous faire part de ma 

reconnaissance ainsi que celle de tout le village pour 

votre appui a traverse de L’Associaton Taflist 

Cette aide nous permet de nous developper 

d’avantage et nous aider à donner une meilleure 

éducation à nos enfants. 

En vous renouvelant mes plus sinceres remerciements, 

Le chef de village, Wahiakor ag Litni 

                             =========== 

Ik schrijf u om mijn dankbaarheid en die van het hele 

dorp over te brengen voor uw steun via  

L’ Associaton Taflist. 

Deze steun helpt ons om onszelf meer te ontwikkelen 

en het helpt ons om onze kinderen een goede 

opleiding  te geven. 

Nogmaals  mijn meest oprechte dank,  

Het dorpshoofd, Wahiakor ag Litni 

 
Wat deden we het afgelopen jaar? 

In Toga zijn de leerlingen vooral naar school gegaan; er is nog steeds geen enkele leerling uitgevallen of 

voortijdig vertrokken. Ze zijn leergierig en hebben het allemaal heel erg naar hun zin. 



         
 

In Nederland zijn we vooral bezig geweest met fondsenwerving, presentaties geven en proberen anderen  

te interesseren voor ons project. En steun kregen we  - het was geweldig.  

Zoveel donateurs en fondsen,  die ons steunden. Van organisaties zoals o.a. Unesco Centrum Nederland 

(voor gereedschap voor de opleiding leerbewerking en artisanat), Stichting  Kook (voor de aanschaf van 

school- en leermiddelen) en stichting Homico (voor de aanschaf van schoolboeken).    

Hoe graag we het ook zouden willen doen – we kunnen en mogen niet zomaar de namen van de donateurs 

noemen om hen te bedanken voor hun steun. De nieuwe privacywet (AVG) zegt dat we daar  eerst 

uitdrukkelijk toestemming voor nodig  hebben. En dat respecteren we natuurlijk. Daarom noemen we de 

donateurs pas als zij zelf aangeven dit te willen. 

 

 

Al vanaf 1970 steunt Homico de allerarmsten in de 

wereld voor een menswaardig bestaan.  

We zijn bij hen op bezoek geweest, samen met 

Mohamed, onze projectmanager, en een collega van een 

Malinese vereniging. 

Op die manier konden wij zien hoe “afgedankte” 

spulletjes een 2e leven krijgen en dat er heel wat werk 

verzet wordt door veel vrijwilligers voordat de 

middelen, waarmee het project wordt gesteund, 

beschikbaar zijn. 

De beide Mohameds gaven een demonstratie van hun 

vaardigheid in het maken van speciale Toeareg sieraden.  

Het was een inspirerende een gezellige middag 

 

En dit is wat we met jullie hulp kunnen doen:   

 schoolboeken en andere schoolspullen kopen 



 

Iedere leerling in de 1e klas heeft nu zijn 

“eigen” schoolboeken. d.w.z. ze krijgen 

deze in bruikleen. Aan het einde van elk 

schooljaar worden ze  ingeleverd. 

Ook de schriften en pennen zijn gekocht 

en met de ouders ia afgesproken dat zij 

daaraan gaan meebetalen door 

maandelijks een contributie (naar 

vermogen) te geven. 

 

 gereedschap en andere materialen aanschaffen 

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

basisgereedschappen  voor de 36 leerlingen zijn besteld. Deze gereedschappen worden in Mali  

gekocht en dat is goed voor de lokale ondernemers.  

 

 waterput graven 

 

Uren lopen om water te halen – dat is niet 

meer nodig!  Want ze zijn  begonnen met het 

graven van de 45 m. diepe waterput.  

 

Dat gebeurt helemaal met de hand door de 

puisatier (putgraver), geholpen door een of 

meer assistenten. Vaak wordt een lier 

geïnstalleerd voor de afdaling en de 

beklimming van de waterput en de uitworp 

van zand en gravel etc. De binnenkant wordt 

dan versterkt met betonnen wanden.  Een 

goede puisatier kan wel tot 1 meter per dag 

afgraven. 

 

Deze diepe put heeft het hele jaar door water en 

de leerlingen kunnen dichtbij vers drinkwater 

pakken. Of water halen voor het doorspoelen 

van de latrines – heel belangrijk voor de 

hygiëne en bij het voorkomen van ziektes.  

 

 schooltuin aanleggen en de omheining aanbrengen 

Op een deel van het terrein wordt  de schooltuin aangelegd. De opbrengst wordt gebruikt om de 

leerlingen meer groentes te laten eten tijdens de schoollunch (die we  in 2019 willen aanbieden).  

Een aantal dorpsbewoners zullen de leerlingen begeleiden bij het runnen van hun moestuin.  

Rondom de tuin komt een omheining van handgevlochten kippengaas, dat gekocht wordt  in 

Timboektoe bij een vrouwengroep. Zo verdienen deze vrouwen ook weer geld. De omheining is 

nodig om ervoor te zorgen dat het loslopende vee de planten niet opvreet of de tuin vertrapt.  

 

 de bewakerswoning bouwen  

Tijdens de bouw van de lokalen woonde onze bewaker op het terrein in een hut en wij vinden dat 

hij beter onderdak moet hebben. Voor hem en zijn gezin bouwen we een huisje van 4 m. x 6 m., 

waar dan gewoond en geslapen kan worden. Aan de zijkant wordt een met riet overdekte veranda 

gebouwd, die als keuken dient.  

 

Officiële opening 



Het Centrum zou officieel deze maand worden geopend, maar 

de opening is uitgesteld. Vriendin en zangeres Khaira Arby 

zou bij de inwijding een speciaal lied  zingen, omdat zij zich 

heel erg betrokken voelde bij het project;  helaas is ze in 

augustus vorig jaar overleden.  
 

 

 
We hebben nog veel plannen en wensen. Wat we dit jaar vooral graag willen is dat: 

 

 ALLE schoolboeken aanschaffen. Voor het 1e schooljaar zijn voor alle leerlingen boeken 

voorhanden, maar voor het  2e en 3e schooljaar  moeten ze het vooral doen met wat de leraren op het 

bord schrijven. Dat is natuurlijk niet handig. Op deze manier kunnen ze geen boeken meer naar 

huis nemen om huiswerk te maken enz. 

 

 alle praktijklokalen ingericht worden met VOLDOENDE GEREEDSCHAP en andere materialen.  In 

2018 hebben we genoeg  gereedschap en materialen kunnen kopen om de eerste 36 leerlingen hun 

beroepsopleiding te geven. Vanaf 2019 komen daar nog eens 72 leerlingen bij en dan is die voorraad 

niet voldoende. We vinden dat er in elk geval voldoende materiaal moet zijn en dat de leerlingen 

niet duimen hoeven te draaien omdat ze moeten wachten tot er gereedschap beschikbaar is.  

 

 de leerlingen een SCHOOLLUNCH krijgen. Nu ze op het schoolterrein zijn begonnen met het 

verbouwen van groentes, die als aanvulling op de schoollunch bedoeld zijn, zullen we de komende 

jaren hen nog even een steuntje in de rug moeten geven voor de aankoop van rijst en gierst. 

 

Investeren in ambitie en een betere toekomst  - Help jij ons om deze wensen ook te laten uitkomen?  

 

    Wil jij bijdragen?  

Draag jij Walanta een warm hart toe en wil je dit project steunen? Jouw bijdrage maakt echt een groot 

verschil voor deze jongeren, want zo krijgen zij een onafhankelijke toekomst zonder armoede.  

Ieder bedrag is welkom en elke gegeven euro wordt daar goed besteed 

Je kunt je bijdrage storten op de rekening NL27 INGB 0005 115 120 van stichting Walanta te Rotterdam. 

 

Wij willen graag dat iedereen weet wat er met zijn bijdrage gebeurt. Daarom vragen we je om s.v.p. even je 

adres of emailadres op de overschrijving te zetten. Dan kunnen we je bedanken voor jouw bijdrage en op 

de hoogte houden van het project.  

 

Wanneer je Walanta een aantal jaren achtereen wilt steunen is een periodieke schenking fiscaal 

aantrekkelijker dan één of meer “gewone” giften. Een periodieke schenking  is helemaal aftrekbaar voor de 

inkomstenbelasting.  De door de fiscus hieraan verbonden voorwaarden zijn  terug vinden op onze website 

www.walanta.nl   (trefwoord: anbi status) 

We willen alvast iedereen heel hartelijk danken voor de betrokkenheid en donaties.  

 

 want zonder vrijwilligers kunnen wij niet. 
We willen veel doen voor de jongeren in Timboektoe/Toga, maar dat kunnen we niet alleen. Daarvoor 

hebben we ook jou nodig. Zelfs als je niet zoveel tijd hebt kun je wel veel voor ons betekenen.  

http://www.walanta.nl/


Wil jij meedoen bij het: 

- organiseren van activiteiten en evenementen (met ons, door jezelf, bij je bedrijf of school) 

- bemensen van stands (bij diverse Afrika Festivals) 

- collecteren 

of mogen we een beroep op je doen als: 

- Webmaster - om de website te vernieuwen en te onderhouden 

- PR/Communicator -  voor het geven van presentaties, voorlichting of gastlessen  

- Evenementenorganisator - die echt het voortouw neemt 

- Creatieve duizendpoot - voor het maken van flyers, brochures, filmpjes (en montage) 

- Netwerker –  iemand die relaties heeft en wil leggen in het bedrijfsleven, bij sociëteiten, scholen  enz.  

 

Heb jij interesse om vrijwilliger van Walanta te worden?  Of ken je iemand die dit zou willen?  Laat ons dit 

dan even weten via info@walanta.nl  

 

 AVG:  Je hebt het waarschijnlijk wel gehoord dat er een vernieuwde privacy wet is. 

Walanta vindt het belangrijk dat jouw gegevens bij ons goed beschermd zijn en dat we daar volgens de 

regels mee omgaan. In ons privacy beleid staat hoe en waarvoor  wij je gegevens verzamelen, opslaan, 

verwerken en beschermen. Je hebt ook rechten ( o.a. op inzage of bezwaar)  en al deze informatie kun je 

vinden op onze website: https://walanta.nl/privacybeleid/  

 

  Wij zorgen dat kansarme kinderen ook onderwijs krijgen. Help jij mee om het werk van 

Walanta meer bekendheid te geven? Stuur deze nieuwsbrief dan alsjeblieft door naar je familie, vrienden, 

collega’s en bekenden; vertel hen over Walanta  en vraag of zij misschien mee willen doen. Ook daarvoor 

nu al een hartelijk dank je wel. 

 

Met vriendelijke groeten van Pieter, Coen en Janka.  
 

 

 

Stichting Walanta     Vasteland 179     3011 BJ Rotterdam 

Tel. 010-4122761 / 06-86006298  

Bankrekening: NL27 INGB 0005 115 120 

www.walanta.nl                             email: info@walanta.nl  
 

 

  en niet alleen volgen, ook graag   

 
https://www.facebook.com/Stichting-Walanta-1669986853282873/  
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van stichting Walanta bent.  
Mocht u deze nieuwsbrief niet op prijs stellen, wilt u ons dat dan laten weten via info@walanta.nl  
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