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INHOUD:
o Dank
o Geslaagd
o Nieuwe boeken
o Nieuwbouw
Timboektoe
o Plannen voor Toga
o Doneren
o Vrijwilligers
o Doorgeven

Dank aan alle gulle gevers die, in welke vorm dan ook, ons steunden. Dankzij jouw steun konden we
mooie dingen doen.
Op onze nieuwjaarskaart stond: “we wensen je voor 2022 heel veel kleine en grote dingen waar je
blij van wordt”. We hopen dat ook wij veel kleine en grote dingen mogen doen – samen met jou.
Laten we sterk het nieuwe jaar ingaan en veel impact hebben in het leven van de jongeren in Mali.
Het afgelopen jaar zat vol onzekerheden, pijnlijke en verdrietige dingen, maar er waren ook mooie
momenten – de solidariteit, de opbeurende woorden en meer waren hartverwarmends. Die momenten
willen we koesteren en kijken naar wat er mogelijk is geweest.
Dit was mogelijk:

NIEUWE BOEKEN
Eindelijk konden de nieuwe boeken worden
gebruikt , want de leerlingen konden weer
school.

GESLAAGD
En de leerlingen van de 3e klas konden het jaar
afmaken en examen doe. Allemaal geslaagd!

TIMBOEKTOE - Nieuwbouw
De financiering voor de nieuwbouw is rond en dus kunnen ze deze maand beginnen met de bouw
van 2 klassen en 3 toiletten en de aanschaf van het benodigde gereedschap en materiaal voor de
opleidingen Naaien/borduren en Smid/edelsmid. Dank aan iedereen die dit mogelijk maakte
(familie, vrienden, fondsen en Wilde Ganzen ).
De overkapping op het terrein blijft nog staan, want zo kunnen we jongeren die andere opleidingen
willen volgen toch de kans geven dit te doen. Ook al is zo’n situatie niet ideaal.

We gaan in de loop van dit jaar fondsen werven voor de overige 4 klassen en inrichting, om zo snel
mogelijk veel jongeren op te leiden, zodat ze een baan kunnen zoeken of als ZZP’er aan de slag gaan.

TOGA - de mensen in Toga zijn vaak nog armer dan in Timboektoe en om door te gaan moeten zij
extra ondersteuning krijgen om zelf geld te verdienen. Dan krijgen ze meer te besteden, kunnen
ze de kinderen naar school sturen en de school onderhouden, (want dat hoort ook tot hun
verantwoordelijkheden.
Dus gaan we dit jaar ook fondsen werven voor het opzetten van een grote gemeenschappelijke
groentetuin met 2 waterputten en 2 waterbassins om regenwater in op te slaan. Natuurlijk hoort
daar het tuingereedschap ook bij, net als een omheining en een zadenpakket voor het 1e jaar.
Zo’n 30 vrouwen kunnen de tuin in de tuin aan de slag. De opbrengst is deels om zelf te eten
en deels voor de verkoop. Met de groentetuin verandert een deel van Toga
VAN DIT ………………....………………………………IN DIT

Dat de mensen in Toga zich
verantwoordelijk voelen voor het Centrum
voor Beroepsopleiding en het en het
project belangrijk vinden, blijkt wel uit
het feit dat ze zelf hebben gezorgd voor
een goede ommuring van de waterput en
een inzameling hebben gehouden voor
de aankoop van een waterpomp, zodat
het putten van water nog gemakkelijker
wordt.

Wil jij Walanta en de projecten steunen?
Jouw steun geeft hun een onafhankelijke toekomst zonder armoede . Maak jij dat ene verschil in
het leven van de jongeren in Timboektoe?

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

En wil je de fiscus een handje laten meehelpen? Dat kan!
Je donatie is aftrekbaar van de belasting. Voor jou fiscaal voordelig en voor de jongeren in Timboektoe
van levensbelang.
Als je je donatie aan Walanta voor minimaal vijf jaar vastlegt als periodieke schenking, dan zijn die
donaties fiscaal aftrekbaar. Wil je meer weten? Kijk dan op: https://walanta.nl/doneren-anbi-status
Heel hartelijk dank voor de betrokkenheid en donaties.
Als je je emailadres op de overschrijving zet dan kunnen we je persoonlijk bedanken en je laten weten
waaraan we donaties besteden

Zelfs als je niet zoveel tijd hebt kun je toch veel voor ons betekenen.
Wil jij je kennis en vaardigheden inzetten om ons te helpen met:
website, brochures, filmpjes, video’s EN/OF contacten leggen (bedrijfsleven, scholen, kerken,
sociëteiten)
Heb jij interesse? Of ken je iemand die dit zou willen?
Laat ons dit even weten via info@walanta.nl

Help je 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 hun over
Walanta en vraag of zij mee willen doen om kansarme jongeren onderwijs te laten krijgen.
Ook daarvoor nu al een hartelijk dank je wel.
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